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 بر دلبستگی احساسی به خانه های اولیهاثر مولفه
 

 
  2، وحید حیدر نتاج1ایمان محبی

  (iman_mohebbi_65@yahoo.com)دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد بابل، مازندران، ایران. -1

  (V.nattaj@yahoo.com) (09122189136 ))نویسنده مسئول، تلفن : استادیار معماری ، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران. -2

 
 
 
 
 

 چکیده 

عاطفی  احساسی و عوامل، های ایجاد دلبستگی فرد به مکان و بخصوص خانهشاخصاز موثرترین  یکی

ید. این آود میآید که بین فرد و محیط رابطه عاطفی عمیقی به وجاست. این مولفه هنگامی به وجود می

 –ی احساس یای )جمعیت شناختی( بر دلبستگزمینه یر گذاری عواملپژوهش به دنبال بررسی میزان تاث

یالیی، وهای مسکونی در شهر تهران است. بدین منظور با انتخاب سه تیپ مسکونی عاطفی به خانه

ری از آپارتمانی و واحدهای همسایگی در اقصی نقاط شهر تهران و بصورت تصادفی و با بهره گی

مل بر سئله در شهر تهران مورد سنجش قرار گرفت. پرسشنامه مشتای محقق ساز، این مپرسشنامه

ن، ساست که در بخش اول آن شهروندان خصوصیات فردی نظیر تعدادی پرسش بسته با طیف لیکرت 

 استفاده میزان وجنسیت، مدت اقامت در خانه، نحوه مالکیت، امکانات و خدمات خانه، نوع خانه و کیفیت 

یایی و روایی بوده که حاکی از پا 0.92آلفای کرونباخ این پرسشنامه عدد  دهند.از حیاط را شرح می

یل قرار گرفت. مورد ارزیابی و تحل spssهای مذکور با کمک نرم افزار مناسب پرسشنامه است. پرسشنامه

قامت ، مدت ابه خانه عواملی چون نحوه مالکیتنتایج حاکی از آن بوده که در حوزه دلبستگی احساسی 

 .هستند نه و نوع خانه عواملی معنادار در ایجاد دلبستگی احساسی به خانه در شهر تهراندر خا

 

 ، نوع خانه.اقامت، مالکیتدلبستگی به مکان، واژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

 را تحتان ل زندگیشها با فضاهای کم و کوچک برای زندگی، ارتباط عاطفی شهروندان و خانه محآپارتمانسکونت در مجتمع و 

ای یازمندی هنری از تاثیر قرار داده است. خانه های امروزی با امکانات و شرایط زندگی موجود، قابلیت پاسخگویی به بسیا

شان لبد اطرافا و کاان هی متناسب بین انسانسان سنتی ایرانی را ندارند. یکی از رسالت های طراحان و معماران خلق رابطه

چنین ونی و همبه منظور خلق فضاهای کارآمدتر و ارتقای سطح کیفی فضاهای مسکو همچنین است. برای نیل به این هدف، 

ضایت از ر تیجهنو در ایجاد دلبستگی و وابستگی افراد به محل زندگی خود و از بین بردن احساس کسالت در محیط مسکونی 

شند، به اشته باان در محیط های متفاوت دخالقان فضا باید درک صحیحی از رفتار انسمسکن و باالتر رفتن کیفیت زندگی 

ری بر د چه تاثییه افرااز طرفی این سوال وجود دارد که خصوصیات فردی و اولنحوی که پیوند انسان و مکان را قوی تر سازند. 

اختن ه پردکگردد برقراری رابطه عاطفی بین فرد و خانه محل زندگیش دارد؟ پاسخ به این سوال از این نظر مهم محسوب می

ود. شیشان میل زندگبه آن موجب دور اندیشی و برنامه ریزی در نزد مسئولین و خود شهروندان برای پیوند بهتر افراد و مح

دلبستگی  ر میزانبشناخت شرایط بوجود آمدن دلبستگی به خانه تاثیر عوامل فردی را بدین ترتیب این پژوهش سعی دارد با 

روندان ستگی شهفرضیه پژوهش معتقد است عوامل فردی تاثیر معنا داری بر میزان دلببسنجد. و بر همین اساس به عنوان 

 تهرانی به خانه محل ندگیشان دارد.

 

 مبانی نظری

تواند یاست که م ردفز تجربه ابنابراین مکان بخشی ند. آوربه یاد می نداهایی را که وقایع مطلوبی در آن تجربه کردهمکان افراد

 آنهاتکرار مجدد  این تجارب و وقایع موجب ثبت خاطرات و دلتنگی برای (.Riley, 1992)باشد برای فرد بهنمادی از آن تجر

ارد که به ن اشاره دتوآن بر وجود عواملی به عنوان ریشه داری در مکا خورند.میکه با احساسات افراد گره شود بطوری می

-ا ایجاد میر انگیزه حضور و گذراندن وقت در آن ،جذبه مکاناین نوع از  (.Tuan, 1980)معنای یکی شدن با مکان است

  (.Scherl, 1989)کند

در تبیین ویژگی های فردی و نقش آن در نحوه ی دلبستگی با مکان به عوامل مختلفی چون سن، جنس، درآمد، وضعیت 

 & Pretty et al, 2003; Bonaiuto et al, 1999; Cohen)تأهل، تحصیالت، طبقه ی اجتماعی و شغل اشاره گردیده 

Shinar, 1985)،  در این رابطه حتی رژیم غذایی فرد، استعمال دخانیات، ورزش و تحرکات فیزیکی نیز مؤثر ارزیابی شده است

(Ellaway & Macintyre, 1997).  به عوامل مذکور می توان توانایی ذهنی و جسمی افراد را نیز افزود(Halpern, 1995) .

ی تنها محدود به این ابعاد نمی باشد، بلکه تمایزات فردی، نیازها، اشتغاالت زندگی، تعریف فرد از زندگی اما ویژگی های فرد

(Rubinstein & Parmelee, 1992: 143) ، نحوی ی اندیشه، ادراک، تصورات و مقاصد فردی شخص با مکان(Gifford, 

این عوامل عالوه بر  .(Brower: 1988)مینه نقش دارند پیش زمینه ها باورها و ارزشهای فردی نیز در این ز ،(27 :2002

 :Low & Altman)توسعه ی وابستگی های اجتماعی، دربردارنده ی معانی عمیقی از مکان برای هر فرد نیز می باشند 

ی که به عبارت دیگر تجارب زندگی هر فرد، کیفیت حسی ویژه ای دارد که در او، نوعی احساس دلبستگی به مکان های .(1992

 .(Rubinstein & Parmelee, 1992)تجارب وی در آن به وقوع پیوسته اند، ایجاد می نماید 

 

 روش تحقیق 
به مفهوم  یابیدست یو طرح پرسشنامه است. برا یبر منابع کتابخانه ا هیو با تک یاستنباط -یفیتوص قیروش تحق قیتحق نیا

 یاکتابخانه بعبه مکان از منا یدلبستگ جادیگذار بر ا ریوامل تاثبه ع یابیدست نیبه مکان، و همچن یو دلبستگ یدلبستگ

بر مطالعات  هیپرسشنامه بود. پرسشنامه محقق ساز و با تک یطراح قیاطالعات پژوهش از طر ی. جمع آورشده استاستفاده 

 افتیو در دیبا مراجعه به اسات یاعتبار صور ،ییاعتبار محتوا قی)پرسشنامه( از طر قی. اعتبار ابزار سنجش تحقاست یاکتابخانه

 هیگو یهمبستگ قیابزار سنجش از طر یها هیگو ییایپا نهیدر زم نی. همچنبودبدست آمده  یآنان درباره شاخص ها نظراتفاق 
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بوده که حاکی از پایایی و روایی  0.92آلفای کرونباخ این پرسشنامه عدد . شده است یابیکل ابزار سنجش ارز ییایپا هیبه گو

 کی قیاساس پاسخ به پرسش ها از طر نی، و بر اشداستفاده  کرتیل یپرسشنامه از الگو نیدر تدو .سب پرسشنامه استمنا

 یمعرف نهیدر زم یبه دنبال استخراج اطالعاتاست که  یاست. پرسشنامه متشکل سواالت ادیز یلیکم تا خ یلیاز خ ییتا 5 فیط

 تینوع خانه، وضع ت،یشغل، مدت اقامت در مکان، نوع مالک الت،یحصشامل: ت یشناخت تیافراد از منظر اطالعات جمع

احساسات مختلف افراد نسبت به خانه محل سکونتشان درمورد  ها،خانواده خواهد بود. قسمت دوم پرسش  تیو جمع یاقتصاد

خانه را مورد  اسیمق قیتحق یاحساس افراد، مطرح شده در چهارچوب نظر یابیمذکور، شامل شاخص ارز یباشد. پرسش هایم

و از ده  یدفپرسشنامه، به صورت تصا عینفر است. توز 384دهد. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران شامل  یقرار م یابیارز

پژوهش با کمک نرم  یها افتهی لیو تحل هی. تجزدیگردو ... انتخاب  یشغل ،یتیمختلف جمع یها فی، و از طتهرانمحله شهر 

 . ردیگ یصورت م یو استنباط یفیح آمار توصدر دو سط spssافزار 

 

  یافته ها

حاصل  .گرددیم افراد به خانه محسوب یکننده در دلبستگ نییتع یعاملعوامل جمعیت شناختی  این فرضیه اعتقاد داشت که

نتایج زیر  amos و spssبررسی مبانی نظری موجود، طراحی پرسشنامه و توزیع پرسشنامه در جامعه هدف و تحلیل با نرم افزار 

  دهد.را نشان می

 تاثیر نوع مالکیت افراد بر میزان دلبستگی ارزیابی و تبیین خواهد شد.  اول در بخش

 دو گروه مستقل یبرا آنوا آزمون: 1جدول 

 Sig. F میانگین مربعات df مجموع مربعات 

و  دلبستگی

 مالکیت

 1.873 .031 .645 40 2.412 )ترکیبی( بین گروهی

   .194 312  روهیدرون گ

    352  مجموع

 

ی احساسی دلبستگ ودهد بین مالکیت افراد آزمون آنوا مربوط به شاخص مالکیت افراد و دلبستگی در مکان مسکونی نشان می

نادارگزارش شده است. است این رابطه مع 0.05که کوچکتر از  0.047رابطه معنا داری برقرار است. بر این اساس با ثبت نمره 

 .(1)جدول به بیان دیگر با تغییر مالکیت افراد میزان دلبستگی در محیط مسکونی متفاوت است

 
 مقایسه میانگین رابطه نحوه مالکیت و دلبستگی :1نمودار 

 

دهد فاصله امتیازی هر دو گروه نسبتا است. جدول فوق نشان می 3های میانگین هر دو گروه باالتر از میانگین بر اساس داده
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د و به نوعی متفاوت می باشد. بدین ترتیب می توان بیان کرد بین دو گروه مالک و مستاجر تفاوت نسبی در ابراز دلبستگی زیا

 .(1)نمودار های مسکونی وجود دارددر مکان

 تاثیر مولفه مدت اقامت افراد در خانه بر میزان دلبستگی ارزیابی و تبیین خواهد شد.  دوم در بخش

 
 وصیفی رابطه مدت اقامت و دلبستگیآمار ت: 2جدول 

 Sig. F میانگین مربعات Df مجموع مربعات 

و  دلبستگی

 مدت اقامت

 .475 .050 .134 40 .402 )ترکیبی( بین گروهی

   .282 312  درون گروهی

    352  مجموع

 

جدول  ست. اینمکان مسکونی اجدول فوق نمایانگر آزمون آنوا مربوط به شاخص مدت اقامت افراد و دلبستگی احساسی در 

است رابطه معنا  0.05 که برابر با 0.050دهد بین سطح مدت اقامت افراد و دلبستگی آنها به خانه خود با ثبت نمره نشان می

ی به معنا دار تفاوت داری وجود دارد. به بیان دیگر با تغییر مدت زمان سکونت افراد در خانه میزان دلبستگی احساسی آنها

 .(2)جدول آیدمیوجود 

 
 مقایسه میانگین رابطه مدت اقامت و دلبستگی :2نمودار شماره 

 

سال به  5تا 1جدول فوق بیانگر رابطه بین سطح تحصیالت افراد و دلبستگی بر اساس شاخص احساسی است. گروه اقامتی 

ه دلبستگی خود به محیط برا  3.517یانگین سال نمره م 10تا  5اند. گروه اقامتی توجه داشته 3.83میزان دلبستگی را با نمره 

د. و در آخر گروه به خانه خود دلبستگی دارن 3.616سال ، به میزان  20تا  10خانه اختصاص دادند. همچنین گروه اقامتی 

 .(2)نمودار اندهرا به خود اختصاص داد 3.839سال بیشترین دلبستگی احساسی را با نمره میانگین  20اقامتی باالتر از 

 تاثیر مولفه استفاده از حیاط بر میزان دلبستگی ارزیابی و تبیین خواهد شد.  سوم در بخش
 

 : آزمون آنووا رابطه میزان استفاده از حیاط و دلبستگی3جدول 

 Sig. F میانگین مربعات df مجموع مربعات 

 *دلبستگی

 و شغل

 .321 .864 .091 40 .365 )ترکیبی( بین گروهی

   .284 312  درون گروهی

    352  مجموع
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 کونی است.ضای مسجدول فوق نمایانگر آزمون آنوا مربوط به شاخص میزان استفاده از حیاط افراد و دلبستگی احساسی در ف

ین ادارد. بر نی وجود دهد بین میزان استفاده از حیاط افراد و برقراری دلبستگی احساسی رابطه معنا داراین جدول نشان می

 .(3)جدول ی بین این دو وجود ندارداست این هیچ رابطه 0.05که بزرگتر از  0.864ثبت نمره اساس با 

 

 
 مقایسه میانگین رابطه میزان استفاده از حیاط و دلبستگی: 3نمودار 

 

ط از حیا یلی کمجدول فوق بیانگر رابطه بین سطح استفاده از حیاط و دلبستگی بر اساس شاخص احساسی است. افرادی که خ

ند گنی از حیاط استفاده میاند. گروه افرادی که به میزان کمابراز کرده 3.21کنند میزان دلبستگی خود را با نمره استفاده می

ه از یزان استفادمرا به دلبستگی خود به محیط خانه اختصاص دادند. این در حالی است که با افزایش  3.32نگین نمره میا

اد توسط و زییزان محیاط سطح دلبستگی به خانه در گروههای دیگر افزایش یافته است. بدین ترتیب که گروه افرادی که به م

روه افرادی که به میزان گبه خانه خود دلبستگی دارند. و در آخر  3.59و  3.588کنند، به ترتیب به میزان از حیاط استفاده می

-ختصاص دادهارا به خود  3.67کنند بیشترین دلبستگی احساسی را با نمره میانگین خیلی زیادی از حیاط استفاده می

 .(3)نمودار اند

 ابی و تبیین خواهد شد. بر میزان دلبستگی ارزی سطح امکانات و خدماتتاثیر مولفه  چهارم در بخش
 و دلبستگیسطح امکانات و خدمات خانه : آزمون آنووا رابطه 4جدول 

 Sig. F میانگین مربعات df مجموع مربعات 

و  دلبستگی

مکانات و ا

 خدمات

 3.257 .142 .879 40 1.758 )ترکیبی( بین گروهی

   .270 312  درون گروهی

    352  مجموع

 

سکونی ر فضای مو دلبستگی احساسی دسطح امکانات و خدمات خانه زمون آنوا مربوط به شاخص میزان جدول فوق نمایانگر آ

دارد. بر ناری وجود و برقراری دلبستگی احساسی رابطه معنا دسطح امکانات و خدمات خانه دهد بین است. این جدول نشان می

 .(4)جدول ی بین این دو وجود نداردابطهاست این هیچ ر 0.05که بزرگتر از  0.142این اساس با ثبت نمره 
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 دلبستگیسطح امکانات و خدمات با : مقایسه میانگین رابطه 4نمودار 

 

گروه  اسی است.افراد و دلبستگی بر اساس شاخص احسسطح امکانات و خدمات خانه جدول و نمودار فوق بیانگر رابطه بین 

اند. گروه افرادی ز کردهابرا 3.418کنند میزان دلبستگی خود را با نمره یاستفاده مامکانات و خدمات افرادی که خیلی کم از 

حیط خانه اختصاص را به دلبستگی خود به م 3.505گنند نمره میانگین استفاده میمکانات و خدمات که به میزان کمی از ا

ین ه است. بدیش یافتههای دیگر افزاسطح دلبستگی به خانه در گرومکانات و خدمات دادند. این در حالی است که با افزایش ا

 3.586و  3.559ه میزان کنند، به ترتیب باستفاده میمکانات و خدمات ترتیب که گروه افرادی که به میزان متوسط و زیاد از ا

ستگی بکنند دلیفاده ماستمکانات و خدمات به خانه خود دلبستگی دارند. و در آخر گروه افرادی که به میزان خیلی زیادی از ا

 .(4)نمودار اندرا به خود اختصاص داده 3.427احساسی را با نمره میانگین 

 شد.  تاثیر مولفه نوع خانه افراد در مکان مسکونی بر میزان دلبستگی ارزیابی و تبیین خواهد پنجم در بخش

 : آزمون آنووا رابطه نوع خانه و دلبستگی5جدول 

 Sig. F میانگین مربعات Df مجموع مربعات 

و  دلبستگی

 نوع خانه

 1.086 .036 .302 40 1.207 )ترکیبی( بین گروهی

   .278 312  درون گروهی

    352  مجموع

 

ست. این اسکونی جدول فوق نمایانگر آزمون آنوا مربوط به ارتباط شاخص نوع خانه افراد و دلبستگی اجتماعی در فضای م

 0.036ت نمره س با ثببستگی احساسی رابطه معنا داری وجود دارد. بر این اسادهد بین نوع خانه و برقراری دلجدول نشان می

 ی اجتماعییزان دلبستگاست این رابطه معنادارگزارش شده است. به بیان دیگر با تغییر نوع خانه افراد م 0.05که کوچکتر از 

 .(5)جدول در محیط مسکونی متفاوت است
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 وع خانه و دلبستگیها رابطه ن: مقایسه میانگین5نمودار 

ی هار خانهدرادی که افراد و دلبستگی بر اساس شاخص احساسی است. گروه افنوع خانه جدول و نمودار فوق بیانگر رابطه بین 

-های ویالیی زندگی میانهخاند. گروه افرادی که در ابراز کرده 3.23کنند میزان دلبستگی خود را با نمره آپارتمانی زندگی می

 هایدر مجتمع را به دلبستگی خود به محیط خانه اختصاص دادند. و در آخر گروه افرادی که 3.934میانگین  کنند نمره

)نمودار اندداده را به خود اختصاص 3.448کنند دلبستگی احساسی را با نمره میانگین مسکونی )واحد همسایگی( زندگی می

5). 
 

 گیریبحث و نتیجه
یزان مدت مترین ممدت اقامت پاسخ دهندگان با مطالعات آماری این پژوهش نشان داد ک ،ندر بحث فرآوانی مشارکت کنندگا

ند که فرادی هستاگی از اقامت یعنی سکونت بین یک تا پنج سال، باالترین فراوآنی را دارد. این موضوع حاکی از وجود قشر بزر

اند نه خود اسکان داشتهسال در خا 20درصدی باالتر از  21مالکیتی بر خانه مسکونی خود ندارند. از طرفی جمعیتی با فراوانی 

 گردد.که فرآوانی قابل قبولی محسوب می

هر شاد را به کل وان به قاطعیت این اعدتاند. هرچند نمیدرصد از پاسخ دهندگان مستاجر بوده 43در بخش نحوه مالکیت 

زمان  آن در سعت تهران که گسترش فیزیکی و جمعیتیتهران تعمیم داد، لذا وجود همچین عدد بزرگی در کالنشهری به و

ورت صی که به باشد. زیرا تعداد باالی افرادرسد. هر جند این موضوع مطلوب نمیکوتاهی بوجود آمده طبیعی بنظر می

ها نبه مکا قیدیکنند موجب گسست عاطفی بین فرد و مکان شده و در نتیجه باعث بیاستیجاری در خانه خود زندگی می

 گشته و در نتیجه معضالت کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متنوعی را در پی دارد. 

ای عنوان یکی از شهرهبکنند. تهران درصد افراد کم یا خیلی کم از حیاط استفاده می 69در بخش استفاده از حیاط، به میزان 

ا هن حیاطداشته و حتی در شهرهای کویری آایرانی که در فرهنگ معماری آن وجود حیاط نقش و جایگاه خاصی در آن 

-اما بنظرمی شتر بود،بایست اهمیت و استفاده از آن در نزد شهروندانش بسیار بیشدند، قائدتا میبصورت دلنشینی طراحی می

 بعنوان نچه کهرسد میزان کم استفاده از حیاط بیشتر به سبب نوع طراحی شهری و نبود فضایی به عنوان حیاط است، و آ

درصد  30دود حترین حالت حیاط وجود دارد بیشتر محل گذر ساکنان خانه است. همچنین مطالعات نشان داد در خوشبینانه

ط مستقل حیا هایانهکنند که این میزان نشان از درصد پایین خاز شهروندان از حیاط خود راضی هستند و از آن استفاده می

 دار در شهر تهران است.

-ها میدرصد از مجموع خانه 56های آپارتمانی با د از منظر فرآوانی نوع خانه، بیشترین سهم مربوط به خانهها نشان دایافته

های مسکونی قرار دارند به عددی بسیار هایی که در مجتمعدرصدی خانه 30باشد. این درحالی است که با اضافه کردن سهم 

یابیم که شهروندان در آن سکونت دارند. لذا برنامه ریزان و ست میهایی در تهران ددرصدی از نوع خانه 86بزرگ تقریبی 

بایست دقت زیادی در خدمات رسانی و توجه به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و عاطفی این قشر از مسئوالن شهری می
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نظر فرآوانی سطح امکانات ها نشان داد از میافته کنند بنماید.های ویالیی زندگی میشهروندان نسبت به شهروندانی که در خانه

درصدی به عنوان  79اند. بدین معنی که جمعیتی حدودا و خدمات خانه، اقشار متوسط و باالتر بیشترین حضور را داشته

کسانی که در سطح متوسط، زیاد و خیلی زیاد از امکانات و خدمات خانه خود راضی هستند وجو دارد که آمار خوب و باالیی 

 گردد.محسوب می

ش ر این بخای جمعیت شناختی بر میزان دلبستگی عاطفی به خانه بررسی شد. داین پژوهش تاثیر مولفه اصلیبخش  در

ند. بررسی شد وع خانهنهایی مانند نحوه مالکیت، مدت اقامت، میزان استفاده از حیاط، سطح امکانات و خدمات خانه، و مولفه

عناداری بر ه تاثیر مکبودند  نحوه مالکیت، مدت اقامت در خانه و نوع خانه عواملی هایی مانندنتایج نشان داد از این میان مولفه

 عاطفی به محیط خانه داشتند.  –میزان دلبستگی احساسی 

شان نت. نتایج خانه اس عاطفی به خانه تاثیر معنا دار دارد نوع مالکیت افراد بر –که بر میزان دلبستگی احساسی  یعامل مهم

یزان مگیشان به انه زندخدر گروه مستاجرین قرار دارند به واسطه نداشتن حس مالکیت و اجبار به تغییر ساالنه داد افرادی که 

ه کآن بوده  اکی ازکمتری نسبت به افرادی که مالکیت خانه خود را دارند دلبستگی عاطفی به خانه دارند. همچنین نتایج ح

ده ابراز کر ه خود رامان نشین ها درجه بالتری از احساس دلبستگی به خانهای مستقل و ویالیی نسبت به آپارتمالکین خانه 

  اند. 

زان د هرچه میشان دانمدت اقامت افراد نیز عاملی تاثیر گذار و معنادار در برقراری دلبستگی احساسی به خانه است. نتایج 

شخص شد مترتیب  کند. بدینفزایش پیدا مییابد میزان دلبستگی افراد نیز به صورت مثبت ااقامت در یک خانه افزایش می

ستقیم مدت اقامت مکردند. رابطه سال در خانه خود زندگی می 20باالترین حس دلبستگی مربوط به گروهی است که بیشتر از 

 و دلبستگی احساسی ناشی از احساساتی است که فرد در پی گذشت زمان با محیط اطراف برقرار می کند.

نا که دین معبد نوع خانه از دیگر عواملی است که بر میزان دلبستگی به خانه تاثیرگذار است. در این پژوهش مشخص ش

ی ن خانه هاساکنا ساکنان آپارتمان های مسکونی فارغ از مدت زمان اقامت و یا نحوه مالکیتشان به میزان کمتری نسبت به

-مچین خانههگی در بوط به کیفیت کالبدی، بصری و زندویالیی و مستقل به خانه خود دلبستگی دارند. قائدتا این موضوع مر

بسیار  ی کنندمهایی است. مضاف بر اینکه حس مالکیت و آرامشی که از خانه های ویالیی و مستقل حیاط دار افراد کسب 

-معه مجتگرو ه خانهبیشتر از ساکنان آپارتمان های مسکونی است. این مطالعات نشان داد از نظر میانگین احساس دلبستگی ب

دوم از  در سطح های ویالیی و آپارتمانی استهای مسکونی که نوع برنامه ریزی و طراحی آنها تلفیقی از خصوصیات خانه

ن مرز مشخص بود بیشتر دلبستگی به خانه قرار دارد. در بین افرادی که در این نوع از خانه ها زندگی می کردند وجود حیاط و

 ه ذکر شده است.ای بودند کمالکیت دالیل عمده
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