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و  نمودپذیری حس تعلق به مکان در محالت قدیم و جدید: نمونه موردی محالت ابوذر

 امام حسین شهر یاسوج

 

 الهام قدمی

 زین العابدین تقوی نسب

 

 چکیده

 نشان و مهر و بداند خود از را آن دهد، قرار مخاطب را خود زندگي فضاي بیشتر هرچه دارد نیاز انسان

 .شود مي هراس دچار پیرامون جهان با اش و رابطه خود ادراک عدم با انسان .بزند آن بر را خویش

 رهاایي بخشیده لیاقتع از را او تاا اسا پناهگااهي و ملجا میاان، این در مکان به تعلق و دلبستگي احساس

 كیفي تا اند هكرد تالش علوم دیگر پژوهشگران همراه به محیطي طراحان و معماران .برساند آرامش به و

 از مشخص و دقیق تعریف نبود اما دهند؛ ارتقاء معنایي سطح باه این رسایدن با را خود طراحي محیط

 موثر كالبدي يباه فاكتورها پژوهشاگران تاوجهي كا و طارک یار از آن دهناده تشاكیل عوامل و حس این

ش، هدف پژوهاست. این  گردیده بالتکلیفي و سردرگمي نوعي ایجاد سبب دیگر، طرک از تعلق حس بر

( مي م حسیناصلي بررسي حس تعلق به مکان در محله هاي قدیم و جدید شهر یاسوج )محله ابوذر و اما

 علق بهباشد. دومین هدفي كه این پژوهش در پي دست یافتن به آن است، وزن دهي شاخص هاي حس ت

 ي فوقاي مسکونمکان و میزان تاثیرگذاري عامل زمان در شکل گیري حس تعلق به مکان در محله ه

هیه تمطرح گردیده است. در این راستا، محقق با  5تا  1است كه هر دو هدف در قالب فرضیات 

زید. درت ورپرسشنامه اي محقق ساز نسبت به توزیع ان در محله هاي مسکوني واقع در شهر یاسوج مبا

 و( SPSS WIN 22سپس داده هاي به دست آمده توسط نرم افزار تحلیلي ویژه علوم اجتماعي )

ت. نتایج به مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف Tاستفاده از آزمون هاي ضریب همبستگي پیرسون و آزمون 

ر ري قرادست آمده نشان دهنده این است كه حس تعلق  به مکان در محله هاي قدیمي در سطح باالت

اي مورد اخص هبه سایر ش دارد. همچنین نتایج نشان داد كه بعد كالبدي و بعد اجتماعي به ترتیب نسبت

در شکل  ل زمانبررسي در این پژوهش در سطح باالتري از سایر شاخص ها قرار دارد. عالوه بر این، عام

راد در امت افگیري حس تعلق به مکان عما اساسي شناخته شد. با این توضیح كه هر چه از مدت زمان اق

طرح شده مرضیات یش مي یابد. بنابراین، كلیه فمحالت مي گذرد، میزان حس تعلق به مکان انها نیز افزا

 در این پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

 حس تعلق به مکان، سکونت، بعد اجتماعي، محله مسکوني. کلمات کلیدی:
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 مقدمه

 ادراکمرحله  در اام است، تجزیه قابل آن دهنده تشکیل وعوامل ابعاد به توصیف، مرحله در كه است مفهومي احساس تعلق

اس تعلق و احس .بیان نباشد و وصف قابل شخص براي حتي شاید كه است مکان به نسبت عاطفه و محبت از كلي دركي

دگي افراد فیت زنمیزان مشاركت مردم در اجتماع، از عواملي مهمي هستند كه بصورت كامال مستقیم در سالمت رواني و كی

 واقع در و مي شود اطالق فضاي خاص یک یا محیط یک با شناختي رابطه به مکاني جامعه تاثیرگذار هستند. تعلق

 به مشتركي گيفرهن و عاطفي احساسي، معاني كه است مکان به افراد توسط شده ایجادنمادین  رابطه مکان به دلبستگي

ه میتوان بت هایي كه در زمینه احساس تعلق به مکان صورت گرفته اس لذا با تاملي در پژوهش دهد  مي خاص فضاي یک

اثیرگذار ضایت تراهمیت و تاثیر آن بر میزان آرامش افراد در سطح جامعه اشاره كرد. عوامل متعددي در حاصل شدن این 

 دهنده تشکیل ختلفم ابعاد تفکیک در اوصاف این هستند كه در ادامه بصورت مختصر به بخشي ازآنها اشاره خواهیم كرد. با

 محیط معماري و کيفیزی محیط از متفاوتي ابعاد است، آمده حوزه محققین این ادبیات در كه آنچه به توجه با تعلق، حس

یزیکي از قبیل محیط اند. وجود عوامل ف سهیم مکان به تعلق حس ایجاد در  و اجتماع، شخص روانشناسانه عوامل تا گرفته

 ، و همچنینر محیطامعه و روابط موجود دكالبدي، فرم، تجهیزات، عناصر و...، عوامل اجتماعي از قبیل احساس تعلق به ج

 این عوامل ز جملهعوامل فردي از قبیل ویژگي هاي جمعیت شناختي )بیوگرافي( مثل طول اقامت فرد، مالکیت خانه و ... ا

 ابعاد بر تأكید با حاضر گفتار تاثیرگذار هستند و باعث مي شوند كه فرد نسبت به محیط احساس تعلق خاطر داشته باشد. در

 ایجاد رهنگيف و شخصي عوامل دسته دو در ابعاد را این شخص، شناخت و ادراک روانشناسانه بعد و اجتماعي كالبدي،

 شخص روند از كه هستند عواملي فردي درون هاي عامل كه روشن است لذا .كنیم مي بندي تقسیم تعلق، حس كننده

 خارج محیط از یزن فردي برون عامل همچنین .اند مربوط شناخت و اداک بعد روانشناسانه به و كرده كنترل را تعلق حس

مورد بررسي قرار یر زفرضیه  4لذا پژوهش حاظر بر پایه  .فرهنگي و اجتماعي كالبدي، بعد مانند مي گذارند تأثیر شخص بر

 مي گیرند كه عبارتند از:

 رسد حس تعلق به مکان در محالت متفاوت است. بنظر مي-1

 رد.كالبدي بیشترین تاثیر را بر ایجاد حس تعلق افراد مي گذارسد عوامل  بنظر مي-2

 رسد حس تعلق به مکان با مدت زمان اقامت رابطه معناداري دارد. بنظر مي-3

 رسد جنسیت افراد در روند شکل گیري حس تعلق به مکان موثر است. بنظر مي-4

 

 مفهوم محله در شهرسازی

توان حس تعلق به یابد كه با القاي هویت به آن مياز آن روي جایگاهي ویژه مي ریزي و طراحي شهريمفهوم محله در برنامه

هاي مسکوني حلهم ها وسهم مهمي از سطح شهرها را ساختمان»مکان و به نوعي حس جا و هویت شهروندان را تقویت نمود. 

هاي در واقع در نگاه اول هر شهر از ویژگيها تأثیر مهمي در سیما و منظر عمومي شهر دارد. پوشاند؛ از این رو كیفیت آنمي
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توان شناخت. روند مسکوني آن مي هايهاي موجود در شهرهاي محلهتوان شناخت. روند توسعههاي مسکوني آن ميمحله

دهد كه مناطق مسکوني به دلیل توسعه نابسامان و هاي موجود در شهرهاي ما، به ویژه شهرهاي بزرگ نشان ميتوسعه

لذا شهرساز امروز ایران باید (. 1380گرفته اند )بركپور،  معرض از دست دادن شخصیت و هویت دیرینه خود قرار  مغشوش، در

پایداري . هاي اخیر به فراموشي سپرده شدن را نیز جبران كندهایي كه در دههعالوه بر وظایف همیشگي یک شهرساز، كاستي

هاي بصري، هویت سیماي مجموعه خصلت»اي قدیمي آن قابل دستیابي است.هها و خاستگاههویت در محله با ارجاع به ریشه

هاي محیطي است همان ارزش كالبدي و معماري است كه به صورت غالب در سیماي محله تداوم دارد... به عبارت دیگر منظور

اي وانایي فضا و سیماي محلهاند. نظم فضاهاي پر و خالي، خكه در مناطق مسکوني گذشته وجود داشته ومردم با آن خو گرفته

اند. در واقع، مجموعه ذهن مردم نقش بسته هایي هستند كه درهاي بصري مناطق مسکوني گذشته از جمله ارزشو كیفیت

 (.1380)بركپور،   نماینددهند و نیاز به بقا و پایداري آن را ضروري ميهاي مسکوني را شکل ميها هویت محلهاین

 ایرانیویژگی های محله 

 دانیم بایدبیراني چنانچه مفهوم محله را به شکلي كه در تاریخ ایران مشهود است، تنها منحصر به شهرسازي اسالمي یا ا

تجانس و همگن م اي است از محالتهاي اسالمي، شهر مجموعهدر سرزمین»هاي آن را نیز در همین شهرسازي بیابیم. ویژگي

اي یا سرزمیني، در مکاني مشخص متجمع شده و هاي قومي، مذهبي و حرفهوابستگيكه براساس روابط، مناسبات، شکل و 

در (، 1383) همچنین فالمکي(. 1383)مشهدي زاده دهاقاني، « دانها به همین صورت نگاه داشتههویت و اصالت خود را سال

یک از محالت مسکوني شهرها از  ـ هر1كند كه عبارتند از: نج خصوصیت ذكر ميپاي شهرهاي ایران مورد اصول زندگي محله

ازار )تحرک جتماعي محدود و مستقل از با ـ نوع زندگي2خود یاري و استقالل سکونتي مشروط و محدود برخوردارند. 

ازار، به عنوان بـ در مقابل مجموعه فضایي 3اقتصادي، سیاسي و اجتماعي آن( در طرح شهر و محالت مسکوني وجود دارد. 

ـ به 4محالت مسکوني داراي حجاب سکونتي خاص است.  ـ واردان به شهري همه شهروندان و براي تازهفضاي عمومي برا

هاي ساكن در محالت مسکوني وجود دارد، رفتار اجتماعي ساكنان در محله اي كه نزد خانوادههاي سنتي بالقوهخاطر ویژگي

هاي ساكن یک محله از همزیستي متشکل خانواده 50ي رنگاز بي یابد. و هر فرد معرف شخصیتي است عاريشکل خاص مي

هایي زندگي مردم كند كه تنها در لحظهپذیرد. وي اضافه مياي تأثیر ميوقایع تاریخي و اتفاقي غیرمنتظره شهري منطقه

 ي و نیاز بهشود. ولي در هر حال، تداوم فکراصول ذكر شده به نحوي شایسته اعمال مي شهرها آرام و در رفاه است كه همه 

هاي خاص توان به عنوان پدیدههایي كه شهر و محالت آن دچار بحران هستند، همیشه مياتکا بر این اصول را در لحظه

  .اي در شهرهاي ایران بازشناختزندگي محله

 حس تعلق به مکان

 كنند تعیین نقش مکان در انسان حضور تداوم و مندي منظور بهره به كه است مکان حس از باالتري سطح مکان به تعلق

 مکان یک در استقرار از آگاهي از فراتر مي آید وجود مکان به حس پایه بر كه مکان به (. تعلق1384هاي مي یابد )فالحت، 

 خود تجربه هاي اساس بر و مي داند مکان جزیي از را خود انسان آن در و شده منجر مکان با فرد پیوند به این حس .است

 احترام قابل او براي مکان و متصور مي سازد خود ذهن در آن براي نقشي مکان، شخصیت و معاني، عملکردها نشانه ها، از

 شخص كه است كیفیت هاي محیطي و نمادها معاني، از پیچیده تركیبي تعلق حس (. بنابراینSteele,1981مي گردد )

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

273 

 

 فرد ارتباط عاطفي پایه بر عمدتاً كه معنا این .مي كنند ادراک خاص مکان از یک گاه ناخودآ یا گاه خودآ صورت به گروه یا

 (. به این1390مطلبي،  فروزنده، مي سازد )جوان نمایان را كالبدي خود نمود صورت به طراحي در دارد، قرار محیط با

تجربه  و پدیدارشناختي مفروضات فرض با و اساس این بر .شده است پرداخته تعلق حس مختلف ابعاد بررسي به منظور

  .است شده پرداخته محیط تعلق در حس ماهیتي و علمي مختلف ابعاد بررسي و تحلیل به گرایي

 عوامل ایجاد کننده حس تعلق به مکان

در  اجتماعي -فرهنگي ارتباطات و تعامات به مکان، نقش اجتماعي بر تاكید بر عالوه لو و آلمتن نظیر محققین از برخي

 Altmanنموده اند ) مردم تعبیر خاطر به تعلق گونه اي از یعني اجتماعي تعلق منظر از را مکان به تعلق و اشاره مکان

& Low,1992حس شکل گیري در مهم عاملي عنوان به عناصر كالبدي نقش بر نیز دیگري محققین حال، این (. با 

 تاثیرگذار عوامل اساس این بر .دانندضروري مي  تعلق حس فرایند در را كالبدي ابعاد به توجه ضرورت داشته و تاكید تعلق

مکان  به كالبدي تعلق اجتماعي و تعلق :نمود مبندي تقسي دسته دو در مي توان را مکان تعلق به حس گیري شکل در

 (. 1390)جوان فروزنده و مطلبي، 

 .است انساني هویت و شناخت فرایند از بخشي عنوان مکان به كالبدي اجزاء و عناصر از برگرفته مکان به كالبدي تعلق

 كه نمودند یاد داري ریشه عنوان به آن از و كالبدي اشاره تعلق اساسي و مهم نقش به خود مطالعات در و الواركاس ریجر

 & Rigerمي سپارد ) به خاطر تعلق، معناي دهي شکل در آن كالبدي عناصر همراه به را فرد محیط اساس، این بر

Lavrakas,1981واحدهاي  در عمومي فضاهاي از خود بررسي در دیگري گروه به همراه نیز تیلور آنها بر (. عالوه

 .است مکان به كالبدي تعلق معادل كه مي نماید كالبدي یاد تعامل عنوان با آن از كالبدي، عناصر به اشاره با همسایگي،

 هویت تداوم و گیري شکل در آن نقش و محیط انساني در كالبدي عناصر به توجه ضرورت بر پروشانسکي این دو، از قبل

 آنرا مکاني، هویت از بخشي عنوان به در محیط كالبدي تعلق حس نقش بر كید تأ با وي .است نموده انسان اشاره فردي

(. 1390مي كند )جوان فروزنده و مطلبي،  تبیین مختلف محیط هاي در افراد اجتماعي هویت نهایتاً فردي و هویت از جزئي

 .داده اند قرار خود محور توجه را جمعي تعامالت و كالبدي فضاي مشخصه هاي رابطۀ اخیر نیز هاي پژوهش از بسیاري

 تعامالت بر مي كند كه عمل فضایي هاي سامان مثابه به كالبدي فضاي محیط، در هر كه است این بر تحقیقات این دیدگاه

 (.1390است )دانشگرمقدم،  موثر كاربران جمعي

خوانایي  با محیط هاي منظور بدین .است مکان به تعلق ایجاد حس براي اولیه شروط از مکان یک از فرد ادراک و شناخت

 صورت آن در افراد سوي از بهتري شناخت و ادراک و مطلوب بوده محیط هاي جزء كنندگان استفاده براي كالبدي تمایز و

 مناسب ادراک عوامل مهمترین از همسایگي ها مالکیت و حدود حریم ها، نمودن مشخص همچون كالبدي عوامل .مي گیرد

مي پردازد )جوان  محیط تجربه كنکاش و به خود انگیزش هاي و شایستگي ها اساس بر فرد كه محیط هستند از انساني

 دسته كالبد و فعالیت دو عامل به محیط محیطي، روانشناسي در رفتار - مکان نظریه (. بر اساس1390فروزنده و مطلبي، 

 شکل گیري عوامل در مهمترین عنوان به اجزاء، ساماندهي و فرم متغیرهاي به همراه كالبد ارتباط این در .شود مي بندي

ایجاد  به فضاها، در بیرون و درون ارتباط و محیطي تمایز ایجاد از طریق كالبدي عناصر .مي شود ارزیابي محیط تعلق حس
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 شکل گیري در موثري نقش یک هر فرم، عنوان ویژگي هاي به مقیاس و بافت رنگ، اندازه، شکل، .مي پردازند تعلق حس

 طریق از كالبدي عناصر سویي از .است دیگر موثر عامل نیز كالبدي اجزاء چیدمان و ساماندهي نوع داشته و تعلق حس

 (. 34هستند )همان، موثر تعلق حس ایجاد در مکان در نیازهاي انسان تأمین قابلیت و همسازي

ي به مکان و مرحله اصلي تعلق به مکان ، دلبستگ 3بررسي هاي خود در مورد سطوح مختلف احساس به مکان، شاماي در 

 سطح طبقه بندي مي كند: 7تعهد به مکان را اشاره و این حس را در 

 بي تفاوتي نسبت به مکان -1

 آگاهي از قرار گیري در یک مکان -2

 تعلق به مکان -3

 دلبستگي به مکان -4

 انیکي شدن با اهداف مک -5

 حضور در مکان -6

 ((Shamai ,1991فداكاري براي مکان  -7

 كید كرده وحس تأ هاموم نیز در مطالعات خود با اشاره به درجات مختلف حس مکان، به وجود تفاوت معنایي در درجات این

 ,(Hummom, 1992) نوعي ارتباط اجتماعي عمیق بین محیط و فرد را به عنوان بعدي از حس تعلق اشاره مي نماید.

 ابعاد مختلف حس تعلق به مکان

ف مکان به ر تعریآنچه كه در متون پژوهشي صورت گرفته در مورد ابعاد حس تعلق به مکان ارائه مي شود، عمدتا مبتني ب

ي از ي شود. برخفسیر معنوان محیط اجتماعي است. از این رو تعلق به مکان نیز عمدتا تعلق به محیط هاي اجتماعي تعبیر و ت

ق به شاره و تعلکان ااجتماعي در م-نظیر آلتمن و لو با تاكید بر نقش اجتماعي مکان به تعامالت و ارتباطات فرهنگيمحققین 

ین حال، اه اند. با ر نمودمکان را از منظر تعلق اجتماعي یعني گونه اي از تعلق بخاطر مردم )استفاده كنندگان( تعبیر و تفسی

رت توجه و ضرو دي به عنوان عامل مهم دیگر در شکل گیري حس تعلق تاكید داشتهمحققان دیگري نیز بر نقش عناصر كالب

ه حس تعلق ب ا برايربه ابعاد كالبدي را در فرایند ایجاد حس تعلق ضروري مي دانند. به طور كلي مي توان دو دسته بندي 

 مکان اشاره كرد:

و كنش هاي اجتماعي در محیط صورت مي گیرد، بر اساس  الف(تعلق اجتماعي:  اینگونه از تعلق كه عمدتا بر پایه تعامالت

نظریه محیط اجتماعي شکل گزفته و محیط از این منظر گونه اي از تعلق، تركیبي از عناصر اجتماعي را دارا مي باشد كه فرد 

ان فضا با اشاره (. الوسون در كتاب معروف خود با عنوان زب1389در آن به جستجوي تعلق خاطر خود مي پردازد )كاشاني جو، 

به قوانین اجتماعي محیط به ظوابط طراحي از آنها با نام قوانین نانوشته یاد برده كه از هنجارهاي ارزشي جوامع منبعث از 

(. گیفورد در پژوهش ارزشمند خود با هدف شناسایي تفاوت هاي 2001فرهنگ و تعامالت اجتماعي اشاره مي كند )الوسون، 

استفاده كننده از محیط، یکي از مهمترین عوامل موجود در محیط را عدم توجه به بعد اجتماعي  مد نظر معماران و مردم

محیط از سوي طراحان و توجه صرف به عناصر كالبدي و شاخص هاي فرمي، فارغ از عوامل معنایي اشاره و یا شفاف نمودن 
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استفاده كنندگان در محیط هاي شهري تاكید مي  این اختالف بر ضرورت تجدیدنظر و شناسایي تفاوت معنایي بین طراحان و

 (. 2002كند )گیفورد، 

هویت  ند شناخت وز فرایاب( تعلق كالبدي به مکان: این نوع از تعلق برگرفته از عناصر و اجزاي كالبدي مکان به عنوان بخشي 

ي یاد ن ریشه دارا عنوابشاره و از آن انساني مي باشد. ریجروالواركاس در مطالعالت خود به نقش مهم و اساسي تعلق كالبدي ا

ها الوه بر آنعپارد. مي نماید كه بر این اساس فرد محیط را بهمراه عناصر كالبدي آن در شکل دهي معناي تعلق بخاطر مي س

مي  انلبدي به مکاصر كاتیلور نیز بهمراه گروه دیگر به  بررسي خود از فضاهاي عمومي در واحدهاي همسایگي، با اشاره به عن

بر  ي با تاكیداید. وباشد. قبل از این دو، پروشانسکي بر ضرورت توجه به عناصر كالبدي در محیط هاي انساني اشاره مي نم

ر داعي افراد ت اجتمنقش حس تعلق كالبدي در محیط به عنوان بخشي از هویت مکاني، آنرا جزئي از هویت فردي و نهایتا هوی

 (.1983کي، محیط هاي مختلف مي داند )پروشانس

ان و تعهد به مرحله اصلي تعلق به مکان، دلبستگي به مک 3شاماي در بررسي هاي خود در مورد سطوح احساس به مکان، 

 سطح طبقه بندي مي كند: 7مکان اشاره و اي حس را در 

کي شدن با ی-5دلبستگي به مکان. -4علق به مکان. ت-3گاهي از قرارگیري در یک مکان. آ-2ت به مکان. بیتفاوتي نسب-1

(. دو سطح اولیه مورد اشاره وي، عمدتا سطوح ادراكي 1991مکان )شاماي،  فداكاري براي-7. حضور در مکان-6اهداف مکان. 

شامل مي شود  به بعد، ابعاد احساسي فرد نسبت به مکان را 3و شناختي فرد نسبت به محیط را شامل مي شود، از سطح 

دن آگاهانه بوكند نا سطح وابستگي به مکان به صورت ناخوداگاه اشاره مي كند و اعالم ميبطوري كه رلف نیز بر عمیق ترین 

عي از بي یف وسیحس تعلق زماني خود را نشان مي دهد كه فقدان یا جدایي فرد و مکان اتفاق بیفتد و حس تعلق داراي ط

شاره به درجات مختلف یز در مطالعات خود با ا(. هاموم ن1976مکاني تا تعلق و همذات پنداري شدي با مکان مي باشد )رلف، 

ن محیط و بی میقحس تعلق به مکان، به وجودتفاوت هاي معنایي در درجات این حس تاكید كرده و نوعي ارتباط اجتماعي ع

 (. 1992از حس تعلق اشاره مي نماید )هاموم،  فرد را به عنوان بعدي

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

276 

 

 

 : عوامل تاثیرگذار بر حس تعلق به مکان1جدول 

عوامل تشکیل دهنده حس 

 تعلق

 نمود عیني در محیط تعریف

 

 فردي شناختي ادراكي عوامل

 براي اولیه شروط از مکان یک از فرد ادراک و شناخت

 ایهپ بر عمدتا معنا این .باشد مي مکان به تعلق حس ایجاد

 .دارد قرار محیط فرد با عاطفي ارتباط

-كالبدي تمایز- خوانایي

حدود  -حریم نمودن مشخص

 مسایگي ها.ه -مالکیت

 

 عوامل اجتماعي

 فرهنگي و اجتماعي هاي فعالیت بستر عنوان به محیط

 نظام و ادراک براساس را كالبدي عناصر كه افراد، است

 در و كنند مي تفسیر و كشف ساختارشناختي خود

 مي رمزگشایي جمعي محیط بصورت از ها انسان اصطالح

 .كنند

نه هاي نمادها و نشا-فرهنگ

ث از فرم هاي منبع-اجتماعي

 الیه هاي اجتماعي.

 

 البديك-عوامل محیطي

 عمومي تعامالت و ها كنش اجتماعي، عوامل : فعالیت

 ها انسان

 اجزاء ساماندهي و فرم متغییرهاي :كالبد

 -محیطي تمایز ایجاد

 و درون رتباطا -فرم ویژگیهاي

 انسان.امین نیازهاي ت -بیرون

 

 روش تحقیق

نامه محقق ساز كه بر باشد. ابزار سنجش براي دستیابي به اهداف پژوهش، پرسشمي پیمایشي نوع توصیفي از حاضر پژوهش

چوب تئوریکي ساخته شده است. جامعه آماري این پژوهش محالت ابوذر و امام حسین شهر یاسوج بوده كه بعنوان اساس چهار

-پرسش 156بدست آمده است كه تعداد  156قرار گرفته است. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  نمونه آماري مورد بررسي

 SPSS اي تصادفي بین ساكنین محالت مذكور توزیع گردیده است. براي تجزیه و تحلیل از نرم افزار  نامه به روش خوشه

WIN22  ورد بررسي قرار گرفته است. در آمار استفاده شده است و نتایج در دو سطح آمار توصیفي و استنباطي م

اعتبار ابزار  براي بررسي فرضیات تحقیق استفاده شده است.T استنباطي از آزمون ضریب همبستگي پیرسون و آزمون 

نظر آنان درمورد از طریق اعتبار محتوایي، اعتبار صوري با مراجعه به اساتید و دریافت اتفاقنامه( )پرسشسنجش تحقیق 

 كل پایایي گویه به گویه همبستگي طریق از سنجش ابزار هايگویه پایایي زمینه در همچنین. است آمده ستبد هاشاخص

 باشد.مي سنجش ابزار هاياز صفر تا یک است شاخص پایایي گویه آن دامنه كه كرونباخ آلفا آمار. شد ارزیابي سنجش ابزار

نامه و هر چه االت پرسشسؤكند نشان دهنده مناسب نبودن  لیصفر م. هرچه به سمت تغیر استمیزان آلفا بین صفر تا یک م

 . نتایج بصورت شکل، جدول، نمودار و تحلیل گزارش شده است.باشدي االت مؤكند نشانه مناسب بودن س لیم کیبه سمت 
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 تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفي ردازیم.پتوصیفي و آمار استنباطي مي در این قسمت به بررسي داده ها با استفاده از دو نوع آمار یعني آمار 

(Descriptive Statistic خصوصیات پاسخگویان را بیان مي كند.براي توصیف داده ها از جداول یک )عدي ، توزیع ب

غیر سنجي ساس متافراواني ، درصدگیري ، میانگین و... استفاده شده است.و در آمار استنباطي از آزمون هاي مرتبط بر 

زماني  . بنابراینقت استتفاده شده است. منظور از پایایي ، طرح این سوال است كه ابزار اندازه گیري ، تا چه حد داراي داس

فا باالتر ه میزان آله هر چیک ابزار اندازه گیري پایا است كه در صورت تکرار اندازه گیري همان نتایج بدست آید. بدیهي است ك

 واهد بود.باشد ، پایایي مقیاس بیشتر خ

 جمع كل میزان آلفاي كرونباخ تعداد گویه متغیر

 شناختي ادراكي عوامل

 فردي

6 85/0  

78/0 

 80/0 6 عوامل اجتماعي

 71/0 8 البديك-عوامل محیطي

میزان آلفای کرونباخ و پایایی سواالت. :  2جدول شماره   

  

هاي  ما از گویه سنجش ¸گویه ها و مقدار آلفاي كل بر مي آید با توجه به آزمون روایي و همانطور كه از مقدار آلفاي تک تک

عد ارند. آلفاي گویه هاي ب%( گویه هاي تحقیق از روایي  باالیي برخورد78مناسب انتخاب شده اند و با توجه به مقدار آلفاي  )

مي باشد . و همه  ( 71/0دي )( و عوامل كالب 80/0( عوامل اجتماعي )  85/0عوامل ادراكي شناختي فردي با میزان آلفاي )

 و قابل قبول مي باشد. .  70/0گویه ها باالتر از 

 روش تجزیه و تحلیل داده ها

اول دو بعدي و نمودار گردید. پس با استفاده از جد  SPSSپرسشنامه ها پس از جمع آوري و استخراج، وارد نرم افزار آماري 

. گرفته است ي صورتبه تحلیل داده ها اقدام گردید. تجزیه و تحلیل یافته هاي پژوهش در دو سطح آمار توصیفي و استنباط

هاي  نوع متغیر وجه بهدر سطح آمار توصیفي از فراواني، درصد،  درصد فراواني تراكمي  و میانگین و در سطح استنباطي با ت

 استفاده شده است. Tمورد بررسي از آزمونهاي تحلیل واریانس یکطرفه آنووا  و ازمون 

  درصد فراواني فراواني مطلق جنسیت

 57.0 172 مرد 

 43.0 130 زن 

 100.0 302  جمع كل 

پاسخگویانجنسیت : توزیع فراوانی  3جدول شماره   

. 
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 .متفاوت است مردانو  زنانبین فرضیه اول: بنظر میرسد حس تعلق در محالت فرضیه اول: 

متغیر 

مورد 

 بررسي 

گروههاي 

 مستقل 

انحراف  میانگین 

 استاندارد

میانگین  آزمون تي  آزمون لون 

تفاوت 

 ها 

ردیا 

تایید 

 فرضیه 
نمره 

 اف 

سطح 

 معناداري 

نمره 

 تي 

درجه 

 آزادي 

سطح 

 معناداري 

حس 

 تعلق

تایید  19/0 0001/0 382 76/3 063/0 47/3 54/0 45/3 مرد

فرض 

1H 

 374 46/0 08/3 زن

 مردانو  زنانبین حس تعلق در محالت : 4جدول شماره 

 Leveneسطح معناداري در جدول لون  sigدر بین دو جنس زن و مرد ، چون مقدار  حس تعلقبا توجه به آزمون فوق در 

s  واریانسها برابرند و با توجهبه مقدار  06/0مي باشد. یعني: 05/0بزرگتر ازsig  سطح معناداري  در جدول تيT   چون این ،

در بین حس تعلق بنابر این فرضیۀ فوق تأیید مي شود و مي توان نتیجه گرفت كه   0001/0مي باشد.  05/0مقدار كوچکتر از 

است. با توجه به میانگین هاي بدست آمده در جدول آماره هاي گروه  نیز مشاهده مي )زن و مرد ( متفاوت  دو گروه مذكور

  (  مي باشد. 08/3( باالتر از زنان با ) 45/3شود كه میانگین اكتسابي مردان با )

 

 ددر محالت رابطه معناداری وجود دار فضاهای اجتماعی و حس تعلق به مکانبین فرضیه دوم: بنظر میرسد 

 رد یا تایید فرضیه تعداد  سطح معنی داری  میزان همبستگی  متغیر وابسته متغیر مستقل 

 1Hتایید فرض  400 0001/0 109/0 فضاهاي اجتماعي حس تعلق به مکان 

 در محالت فضاهای اجتماعی و حس تعلق به مکانبین  رابطه :5شماره جدول

ضاهاي فان و به مک حس تعلقبا توجه به آزمون همبستگي رتبه اي پیرسون فوق ؛ میزان سطح معني داري بین دو متغیر 

نشان از ارتباط بین  +(109/0( مي باشد . و با توجه به میزان همبستگي ) 0001/0) یعني : 05/0در محالت كمتر از  اجتماعي

 دومتغیر و مثبت آن حاكي از رابطه مستقیم  آن دارد . 

 به مکان در محالت قدیم و جدید تفاوت معناداری وجود دارد. حس تعلقبنظر میرسد بین  فرضیه سوم:

متغیر 

مورد 

 بررسي

گروههاي 

 مستقل

انحراف  میانگین

 استاندارد

میانگین  آزمون تي آزمون لون

تفاوت 

 ها

ردیا 

تایید 

 فرضیه
نمره 

 اف

سطح 

 معناداري

نمره 

 تي

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 

حس 

تعلق به 

 مکان

محله 

هاي 

 جدید

رد  -103/0 0001/0 398 -55/5 446/0 68/48 544/0 44/3

 0Hفرض

و تایید 

محله  1Hفرض 

هاي 

 قدیم

69/3 32/0 8/321 

 به مکان در محالت قدیم و جدید  حس تعلقبین  رابطه :6شماره جدول
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داري در جدول لون ( سطح معناsigبه مکان در بین دو محله قدیم و جدید، چون مقدار ) حس تعلقبا توجه به آزمون فوق در 

(Levene s بزرگتر از )( واریانسها برابرند و با توجه45/0مي باشد.) یعني: 05/0 ( به مقدارsigس ) طح معناداري  در جدول

ي توان نتیجه گرفت م( بنابر این فرضیۀ فوق تأیید مي شود و  0001/0مي باشد.)  05/0، چون این مقدار كوچکتر از   Tتي 

ماره هاي آر جدول دبه مکان در بین دو محله قدیم و جدید متفاوت است. با توجه به میانگین هاي بدست آمده  حس تعلقكه 

(  مي  44/3اي جدید با )( باالتر از محله ه 69/3بي محله هاي قدیم با میانگین)گروه  نیز مشاهده مي شود كه میانگین اكتسا

 باشد.

 

 بیین کندتی کالبد محیط تا چه میزان توانسته است حس تعلق به مکان را در محالت مذکور  فرضیه چهارم: مولفه

. 

ي مه به بررسدر ادا شود ولعه پرداخته ميهاي رگرسیون چندگانه مورد مطابراي بررسي فرضیه فوق ابتدا به بررسي پیش فرض

براي  .ردازیمپمعنادار بودن مدل رگرسیوني و نوشتن مدل مناسب و مورد تایید براساس ضرایب رگرسیوني معني دار مي

ود كه فرض شپرداخته مي با توجه به آماره فیشر ANOVAتحلیل واریانس ( ) بررسي معنادار بودن رگرسیون ازآزمون

از  باشد. قبلزیر مي بودن رگرسیون چندگانه با پنج متغیر مستقل با متغیر وابسته با توجه مدل رگرسیوني بصورتمعني دار 

 شود.بررسي معني دار بودن رگرسیون به بررسي جدول رگرسیون چندگانه پرداخته مي

 

 

 0H:برازش شده معني دار نمي باشد مدل رگرسیون

 1H:برازش شده معني دار مي باشد مدل رگرسیون
 

 مدل رگرسیوني پیش بیني شده:

ضریب همبستگي چند 

 گانه

 خطاي استاندارد برآورد شده ضریب تعیین تعدیل یافته  ضریب تعیین

48/0 169/0 181/0 66/0 

 : نتایج رگرسیون چند گانه7جدول 

 
 

ي اشد كه نشان دهندهبمي48/0براي رگرسیون برازش شده، مقدار ضریب همبستگي چند گانه برابر با   5-4در جدول 

ه عدیل شدتباشد در ادامه مقدار ضریب تعیین همبستگي متوسطي بین مجموعه متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته مي

ل سته به متغیر مستقبعنوان متغیر واب استرسغیر درصد از كل تغییرات واریانس مت7باشدكه (كه نشان دهنده این مي181/0)

 مي باشد. عوامل كالبدي محیط
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 دهد.نتایج تحلیل واریانس را نشان مي 6جدول 

 

 سطح معني داري Fمقدار میانگین مربعات درجه آزادي مجموع مربعات منبع تغییرات

 0001/0 152/31 66/15 1 66/15 رگرسیون

 503/0 147 91/73 باقیمانده ها

  148 57/89 كل

 (ANOVA: تحلیل واریانس)8جدول 

 

سیون چند گانه و مقدار سطح معني داري این آزمون به بررسي معنادار بودن رگر Fبا توجه به مقدار آماره  8در جدول

معنادار بودن ه فرض باشد در نتیجدرصد مي 5شود، با توجه به اینکه مقدارسطح معني داري این آزمون كمتر از پرداخته مي

غیر  وتاندارد ضرایب اسباشد. نتایج شود یعني مدل رگرسیون خطي چند گانه مناسب ميمدل رگرسیون برازش شده رد نمي

 نشان داده شده است. 9در جدول  هاي مستقل در مدل رگرسیوناستاندارد براي متغیر

ضرایب  ضرایب استاندارد  نشده مدل

 استانداردشده

سطح معني  tمقدار 

 داري

خطاي  برآورد ضریب

 استاندارد

 ضریب

 000/0 99/13 - 166/0 325/2 مقدار ثابت

 000/0 72/5 412/0 072/0 389/0  مدت زمان اقامت

ل در مد  کاهش استرسبر  کالبد محیط: ضرایب استاندارد و غیر استاندارد برای متغیر مستقل 9جدول 

 رگرسیون

 و سطح tه ه به آماردهد كه با توجهاي تأثیرگذار بر متغیر وابسته را نشان ميمتغیرجدول فوق مقادیر ضرایب رگرسیوني 

ل رگرسیوني قرار مي باشد در مد 05/0باشد متغیرهایي كه سطح معني داري آنها كمتر از داري این آزمون مشخص ميمعني

حس تعلق به  رب بعنوان متغیر مستقل  اقامتمدت زمان دهدكه در یک مدل رگرسیوني مدل رگرسیوني نشان مي  .گیرندمي

عني دار بوده و مي م(  0001/0( و سطح معني داري ) 99/13تي ) نباشد و با توجه به آماره آزمومي 325/2به میزان  مکان

 دد . تبیین مي گر مدت زمان اقامتتوسط  حس تعلق به مکان 412/0توان این گونه ارزیابي نمود كه به میزان 
 مي توان مدل رگرسیوني استاندارد را بصورت زیر نوشت: 9با توجه به جدول  
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متغیر 

 مستقل 

متغیر 

 وابسته

سطح  F میانگین اكتسابي گروهها

 معناداري 

مربعات  اتا 

 اتا 

رد یا تایید 

 فرضیه 

 

 

 

 

ت
قام

ت ا
مد

 
ان 
مک

ه 
ق ب

تعل
س 

ح
 

  55/2 كمتر از یک سال

70/12 

 

0001/0 

 

471/0 

 

218/0 

و  0Hردفرض 

 83/2 سال 5تا  1H 1تایید فرض 

 12/3 سال 10تا  5

 84/3 سال  10باالتر از 

 Fازمون تحلیل واریانس : 10جدول 

رسي مقایسه در بر F (ANOVA)در جدول تحلیل واریانس   ( sigچون مقدار سطح معني داري )¸با توجه به آزمون فوق 

بنابر این فرضیه  ( 0001/0مي باشد )یعني : 05/0گویه ( ، كوچکتر از  4میانگین هاي حس تعلق به مکان و مدت اقامت )در 

(  55/2سال ) 1فوق تایید مي شود و مي توان نتیجه گرفت كه حس تعلق به مکان در محیط متفاوت است. سکونت كمتر از 

ترین تا بیشترین میانگین ( به ترتیب از كم 84/3سال با میانگین ) 10( و باالتر از  12/3سال ) 10تا  5(  83/2سال ) 5تا  1

دت باالیي را از رابطۀ شاست كه  471/0در جدول اتا برابر با     Etaهاي حس تعلق به مکان را داشته اند . میزان ضریب اتا 

ست و هجده هزارم دوی 218/0نیز بیانگر این است كه   Eta squaredبین دو متغیر گزارش مي كند. و میزان مربعات اتا 

س تعلق به حقامت و اتوسط واریانس متغیر مستقل تبیین مي شود. بنابراین، بین مدت زمان  ¸درصداز واریانس متغیر وابسطه

یز باالتر نفراد ا مکان رابطه مستقیم و معناداري حاكم است. هرچه مدت زمان اقامت بیشتر شده است،  حس تعلق به مکان

  رفته است.

 .ستندهبنظر میرسد میزان تاثیر گذاری هر یک از زیر شاخصهای حس تعلق به مکان با هم متفاوت : فرضیه پنجم

متغیر 

مستق

 ل

 SIG SIG متغیر وابسته

Leven 
 Sig المبداي و یلکز

اثرات بین آزمودني 

 ها

ETA میانگین 

 
مقدار 

 المبدا

سطح معني 

 داري 

ان
مک

ه 
ق ب

عل
س ت

ح
 

 ادراکی عوامل

 فردی شناختی

 

 

 

 

001/0 

051/0  

 

03/0 

 

 

 

 

042/0 

 

 

208/0 005/0 35/3 

 45/3 009/0 085/0 0001/0 عوامل اجتماعی

-عوامل محیطی

 کالبدی

001/0 002/0 029/0 57/3 

1571 

 مکان. میزان تاثیر گذاری هر یک از زیر شاخصهای حس تعلق به: 11جدول 
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-لبديامل كاتحلیل واریانس چند متغیري یک طرفه بین گروهي براي بررسي  حس تعلق به مکان  در زیر مقیاس هاي عو

ل بودن ، د . در ابتدا مفروضه هاي مقدماتي نظیر نرماشفردي  انجام -شناختي-محیطي، عوامل اجتماعي و عوامل ادراكي

ي خطي برا كوواریانس ، چند هم –تغیري ، یکساني ماتریس واریانس خطي بودن ، داده هاي پرت تک متغیري و چند م

ر ورد بررسي دمنطقه  ماطمینان از عدم تخطي جدي از آنها مورد بررسي قرار گرفت . از نظر آماري تفاوت معني داري بین دو 

دار را در در  اوت معني( كه این تف F  =1571و نمره   042/0متغیر هاي وابسته تركیبي وجود داشت )سطح معني داري =

كنیم كه داده هاي  ( مشاهده مي 001/0باكس نیز با توجه به سطح معني داري ) Mمیانگین ها نیز مشاهده مي كنیم . و در 

یز مشاهده اي خطا نهكوواریانس تخطي كرده اند .   و در آزمون لون واریانس  –تحقیق از مفروضه یکساني ماتریس واریانس 

رد كه واریانس ها در ( مي باشند مي توان فرض ك 05/0وجه به اینکه همه سطح هاي معني داري ما كمتر از )مي كنیم كه با ت

مل اجتماعي با میانگین ، عوا 57/3این گروهها یکسان نیستند . مقدار مجذور اتاي تفکیکي نیز در عوامل كالبدي با میانگین 

 ي باشد. م  35/3فردي با میانگین -ناختيش-، عوامل ادراكي   45/3

 نتیجه گیری

این  .دارند حضور آن در كه است محیطي و افراد بین احساسي پیوند مبین مکان به حس تعلق شد، اشاره همانطور كه

 میسازد فراهم جتماعا استفاده كنندگان از در جمعي عمل و سرمایه گذاري سازماني، مشاركت براي را مساعدي زمینۀ پیوند

 نوع سه غالب در كه بوده اجتماعي هیجاني، فیزیکي، نیروهاي متقابل تجربه از ناشي سنتي محله در جمعي تعلق . تحقق

 ارتباط حاصل ود،خ زندگي محله و محیط به محله افراد تعلق .شود مي تعریف اخالقي و رواني  روحي رابطه بیوگرافیکي،

 یک از حلهم به تعلق حس .است بوده آن ساكنان اعتقادي و فرهنگي مباني و محیطي ذهني، خصوصیات تصورات دروني،

 و دارد ... و اجتماع ،اعتقادات فرهنگ، تاریخ، سنت، وقایع، نظیر؛ افراد ذهني هاي و تجربه سکونت استمرار در ریشه طرف،

 .باشد مي ... و كالبد محله، سازمان طراحي، نوع نظیر؛ محیط، بیروني در و عیني بسترهاي از برگرفته دیگر طرف از

 شناختي روان نیازهاي و اجتماعي رشد سرپناه، عالوه بر افراد فردي و جمعي نیازهاي كه است آنجایي سنتي محله بنابراین،

 انساني یازهاين تنوع متوجه طراحي محیط در بایستي طراحان، و شهرسازان كه معناست بدان این و است برگرفته در را

 مورد فضاي آینده حا و گذشته، مفاهیم بین ارتباطات مورد در همچنین و نماید حداكثري كوشش آنها برآوردن در و بوده

 اگرچه تحقیق، جبا نتای مطابق .گردد فراهم اجتماعي، سکونت تحقق هاي زمینه تا آورده بدست كامل بینشي خود طراحي

  .ردتري قرار داهاي قدیمي در سطح باالدر هر دو محله در سطح باالیي قرار دارد اما درمحله  مکان به حس تعلق میزان

اصلي ترین فرضیه اي كه این پژوهش دنبال كرد، تعیین سطح حس تعلق به مکان در محله هاي جدید و قدیمي  بود. براي 

دستیابي به این هدف، محله هاي مسکوني ابوذر و امام حسین )ع( واقع در شهر یاسوج مورد بررسي قرار گرفت. همانگونه كه 

مشخص است حس تعلق به مکان در بین مردان با میانگین  Fجزیه و تحلیل داده هاي آماري آزمون تحلیل واریانس از ت

( قرار دارد. فرضیه دومي كه در این پژوهش به آن پرداخته شد، بررسي 12/3( باالتر از حس تعلق براي زنان با میانگین )67/3)

ي در محله هاي مسکوني بود. نتایج به دست آمده نشان دهنده این است كه ارتباط بین حس تعلق به مکان و فضاهاي اجتماع

. به این +( نشان از ارتباط بین دومتغیر و مثبت آن حاكي از رابطه مستقیم  آن دارد109/0با توجه به میزان همبستگي )

التر مي رود. همچنین، سومین فرضیه ترتیب، هرچه میزان تعلق به مکان افراد باالتر مي رود، ارتباطات اجتماعي افراد نیز با
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مورد بررسي در این پژوهش، تعیین حس تعلق به مکان در محله هاي جدي و قدیم در شهر یاسوج مي باشد. با بررسي آزمون 

به مکان در بین دو محله قدیم و جدید  حس تعلقمي توان نتیجه گرفت كه هاي انجام شده و داده هاي آماري ارائه شده 

. با توجه به میانگین هاي بدست آمده در جدول آماره هاي گروه  نیز مشاهده مي شود كه میانگین اكتسابي متفاوت است

در این پژوهش میزان تاثیرگذاري طول  (  مي باشد. 44/3ه هاي جدید با )( باالتر از محل 69/3محله هاي قدیم با میانگین)

گرفت. همانگونه كه در تجزیه و تحلیل اماري فصل قبل نشان داده شد، با مدت اقامت بر حس تعلق به مکان مورد ارزیابي قرار 

دوره متفاوت مدت اقامت بر روي حس تعلق به مکان، مي توان بیان كرد كه هر چه طول مدت اقامت در  4توجه به بررسي 

قامت و حس تعلق به مکان رابطه یک مکان باال مي رود، میزان تعلق افراد نیز باالتر مي رود. به بیاني دیگر، بین طول مدت ا

هاي حس تعلق به  مستقیم و معناداري وجود دارد. عالوه بر این، در پنچمین فرضیه میزان تاثیر گذاري هر یک از زیر شاخص

مکان در محالت قدیم و جدید مورد كنکاش قرار گرفت كه نتایح حاصله از تجزیه و تحلیل آماري مقدار مجذور اتاي تفکیکي 

  35/3فردي با میانگین -شناختي-، عوامل ادراكي   45/3، عوامل اجتماعي با میانگین  57/3وامل كالبدي با میانگین نیز در ع

مي باشد. بنابراین میتوان عنوان كرد كه عوام كالبدي و اجتماعي بیشترین تاثیرگذاري را در شکل گیري حس تعلق به مکان 

 افراد ایفا مي كند.
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