
چکیده

کافی برنامه ریزان  حس تعلق به مکان با میزان رضایت و تداوم حضور افراد در یک محله ارتباط مستقیم دارد. عدم شناخت 
کاهش  و طراحان از ابعاد مؤثر بر حس تعلق و تفاوت و شباهت های بین عوامل مؤثر در محالت مختلف شهری منجر به 
کنان برای ادامه سکونت می شود. هدف این مقاله، مقایسه عوامل  کاهش انگیزه سا همبستگی، مشارکت اجتماعی و نیز 
ریشه  از  گاهی  آ ارتقای سطح  به  که می تواند منجر  اردبیل است  و قدیمی  کنان در محالت جدید  تعلق سا بر حس  مؤثر 
از روش تحلیلی_توصیفی، مرور ادبیات و انجام  با استفاده  رفتارهای سکونتی مردم شود. برای دستیابی به این هدف، 
کوکران  مصاحبه، به تهیه پرسشنامه محقق ساخت با 57 سئوال اقدام شد. مخاطبان به تعداد 200 نفر با استفاده از فرمول 
کنان با سن بیشتر از ١٨ سال در محله های مسکونی شهر اردبیل، به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند.  و از بین سا
100 پرسشنامه در محالت قدیمی و 100 پرسشنامه نیز در محالت جدید اردبیل پخش و تکمیل شد. در مرحله بعد، تحلیل 
آماری نتایج حاصل از پرسشنامه ها شامل آزمون تی و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام شد. براساس 
گرچه احساس تعلق به مکان در محالت قدیمی بیشتر از محالت جدید است، اما عوامل مؤثر بر حس تعلق  نتایج حاصل، ا
به مکان در محالت قدیمی، ماهیت متفاوتی در مقایسه با محالت جدید دارد. در محالت قدیمی عالوه بر پیوندهای تاریخی 
کالبدی، عامل قوی تر و اثرگذارتری بر سطح رضایت مندی و حس  و خانوادگی در افراد، عوامل اجتماعی نسبت به عوامل 
کالبدی مانند  کتورهای بعد  کنان محله است. با این حال در محالت جدید نیز به دلیل پررنگ  بودن برخی از فا تعلق در سا
کنان بودیم. در  وجود عناصر طبیعی، فضاهای باز، امکانات تفریحی و موارد مشابه، شاهد سطح مطلوب رضایت مندی سا
که در حالت  نتیجه افراد در محالت قدیمی و جدید ابعادی از حس تعلق را به دست می آورند و ابعادی را از دست می دهند 
گام نخست شناسایی و قیاس عوامل  کثری عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در یک محله،  ایده آل به منظور تجمیع حدا

که در این مقاله بدان پرداخته شد. بود 
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1.مقدمه
کشورمان در ساخت شهرك ها و محالت جدید  با نگاهی به تجربه 
می توان مشاهده نمود که رویکرد غالب آنها رویکردی تك بعدی نگر 
که در آن صرفأ به ساخت فضایی برای اقامت و استراحت،  بوده 
کالنشهرها توجه  اشتغال و یا مکانی برای جذب سرریز جمعیت 
 .)Aminzadeh Goharrizi, & Taghizadeh, 2004: 41( شده است
در ساخت وسازهای اخیر در محالت، به علت عدم شناخت کافی 
به نیازهای آنها، شاهد تغییرات زیادی  توجه  عدم  و  کنان  سا از 
درمقوله مسکن و محله هستیم؛ به طوری که باعث تغییر در شیوه 
زندگی مردم و حرکت به سوی یکسان سازی در سطح کشور شده 
شدن  کمرنگ  دیگر  سوی  از   .)Azemati et al., 2017: 23( است 
متغیرهای اجتماعی مانند تاریخ،  فرهنگ و خاطرات جمعی در 
محالت جدید و به دنبال آن در اولویت قرار دادن توجیهات مالی و 
که مسئله هویت و در پی آن حس  گردیده  مسائل اقتصادی باعث 
تعلق مکانی و توجه به نیازهای روحی و روانی انسان ها، در این 
محالت به مثابه مسئله فرعی تلقی شود و تا حدود زیادی مورد 
 Aminzadeh Goharrizi, & Taghizadeh, 2004:( گیرد غفلت قرار 

.)41
یکی از مهمترین شاخصه های ارتباط انسان با محیط، حس تعلق 
که در راستای تداوم حضور انسان در مکان نقش  به مکان است 
کننده ای دارد )Ahmadi et al., 2014: 70(. احساس تعلق  تعیین 
برای  عامل  مهمترین  همواره  قدیم،  محالت  در  مکان  به  خاطر 
کالبدی و فعالیتی و چه از نظر  دوام و پایداری آن، چه به لحاظ 

.)Canter, 1977: 173( معنایی و خاطره ای بوده است
ــول مبتنی بــر شناخت نیازها، شیوه زندگی  روی آوردن بــه اص
و  باورهای بومی که در طول زمان تبدیل به فرهنگ آن جامعه 
شده، می تواند موجب افزایش حس تعلق و در کل رضایت مندی 
 Azemati( کنان از بــرآورده شدن نیازهای واقعی خویش شود سا
et al., 2017: 23(. تعلق به مکان، عامل مهمی در هماهنگی فرد 
و محیط، بهره برداری بهتر از محیط، رضایت استفاده کنندگان و 
 Pirbabaei & Sajadzadeh,( در نهایت تــداوم حضور در آن است 
کم توجهی به ابعاد و عوامل مؤثر بر حس  17 :2011(. در عین حال 
تعلق، باعث ایجاد محیط هایی مصنوع و تهی از هویت انسانی 
می گردد. از نتایج این امر، پایین آمدن میزان حس تعلق به مکان، 
کنان برای ادامه  همبستگی و مشارکت اجتماعی، کاهش انگیزه سا
 Varesi et( سکونت و تأثیر در عدم تحقق اهداف جمعیتی است
al., 2010: 17(. در نتیجه کمرنگ شدن احساس تعلق در محالت، 
آن  تبع  به  و  شده  مکان  از  کنان  سا رضایت مندی  کاهش  سبب 
که عواقب  مشکالت اجتماعی و هویتی را به دنبال خواهد داشت؛ 

جبران ناپذیری را رقم خواهد زد. 
هدف از این پژوهش، یافتن عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان 
است.  اردبیل  جدید  و  قدیمی  محالت  در  عوامل  این  مقایسه  و 
انجام  تحقیقات  اغلب  ادعــای  براساس  آیا  که  این  اصلی  مسئله 
و  قدیمی  محالت  بین  مقایسه   در  مکان  به  تعلق  حس  گرفته، 
کاهش قابل توجهی یافته  جدید، در محالت و شهرک های جدید 
از: مؤلفه های  یا خیر؟ پرسش های اصلی پژوهش عبارتند  است 

و  قدیمی  مسکونی  محله های  در  مکان  به  تعلق  حس  بر  اثرگذار 
محله های  در  تعلق  حس  میزان  و  کدامند؟  اردبیل  شهر  جدید 
مسکونی قدیمی و جدید شهر اردبیل چگونه است؟ )به صورت 

مقایسه ای(.

2. چارچوبنظری
ابعاد  محققان مطالعات زیــادی در زمینه حس تعلق به مکان و 
تعداد  که  ــد  داده انـ انجام  آن  دهنده  تشکیل   مختلف  عوامل  و 
محدودی  به عنوان نمونه در جدول شماره1 اشاره شده است. 
کمتری در راستای بررسی و مقایسه حس تعلق به  اما مطالعات 
گرفته  صورت توأمان در محالت قدیمی و جدید یک شهر صورت 

است.

2.1.حستعلقبهمکان
تعلق به مکان سطح باالتری از حس مکان است که به منظور 
کننده ای  بهره  مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش  تعیین  
می یابد )Falahat, 2006: 37(. تعلق به مکان که بر پایه حس مکان 
گاهی از استقرار در یک مکان است. این  به وجود می آید، فراتر از آ
حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی 
از مکان می داند و براساس تجربه های خود از نشانه ها، معانی، 
عملکردها و شخصیت مکان، نقشی برای آن در ذهن خود متصور 
  )Steele & Fritz,می سازد و مکان برای او قابل احترام می گردد

. 1981(
حس تعلق به مکان را می توان رابطه ای عاطفی و پر معنا بین 
احساسی که مــردم، آن  پیوندی  شخص و مکان توصیف کــرد. 
مکان را به عنوان قرارگاهی برای بازگشت بدان ارزشمند بدانند. 
در حقیقت احساس تعلق به مکان شاخصی است که از طریق آن 
می توان میزان متمایز بودن آن مکان را برای مردم، نسبت به دیگر 
مکان ها سنجید. مسلم است که این تمایزات حاصل جمیعی از 
کالبدی و معماری، محیط  عوامل مادی و معنوی شامل محیط 
اجتماعی و نوع فعالیت ها، سطح فرهنگ و تاریخ، ابعاد شخصی 
 Siavash pour( است )ک، شناخت و احساس و روان شناسانه )ادرا

.)et al., 2014
بنابراین حس تعلق ترکیبی پیچیده از معانی، نمادها و کیفیت های 
گاه از  گاه یا ناخودآ محیطی است که شخص یا گروه به صورت خودآ
ک می کنند. این معنا که عمدتًا بر پایه ارتباط  یک مکان خاص ادرا
عاطفی فرد با محیط قرار دارد، در طراحی به صورت نمود کالبدی 
 .)Javan Forouzandeh & Matlabi, 2011( خود را نمایان می سازد

2.2.مؤلفههایاثرگذاردرحستعلق
تعلق  حس  بر  تأثیرگذار  شاخص های   )  Maghare,2013(ــاره ــ ــق ــ م
ــی، تعلق اخــالقــی و  ــی_روانـ بــر مــکــان را شــاخــص هــای تعلق روحـ
روحی_روانی  تعلق  شاخص  از  منظور  می داند.  بیوگرافیکی  تعلق 
مفاهیمی است که خاطره و به سبب آن، روابط روحی_روانی ایجاد 
کالبدی از جمله عناصر  می کند. این شاخص به دو دسته مفاهیم 
خاطره ساز محلی و مفاهیم اجتماعی تقسیم می گردد. همچنین 
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شاخص تعلق اخالقی، همان پیوندهای اخالقی و اعتقادی است 
که شامل فرهنگ، سنت، آموزش های دینی و مشارکت می گردد. 
تعلق بیوگرافیکی نیز رابطه عمیق تاریخی و خانوادگی است )تصویر 
 Sarmast ( همچنین نتایج تحقیق سرمست و متوصلی .)شماره 1
Motevaseli , 2010 & ( بیانگر آن است که عواملی از قبیل برداشت 
دیگران از مکان، قدمت و پیشینه، میزان سکونت فرد در مکان، 
داشتن تجربه ها و خاطرات مشترک از مکان، میزان فعالیت های 
جمعی و اجتماعی، میزان احساس امنیت در فضاهای عمومی در 
ایجاد حس تعلق به مکان مؤثر هستند. پژوهش جوان فروزنده 
ومطلبی ) Javan Forouzandeh & Matlabi ,2011 ( حس تعلق در 
معماری را برآیند سه عامل فرد، دیگران و محیط به شمار می آورند؛ 
در واقع حس تعلق به مکان از یک طرف وابسته به ویژگی های 

فردی و از طرف دیگر ریشه در تعامالت اجتماعی و ارتباط فرد و 
.)Ahmadi et al., 2014: 73( دیگران در محیط دارد

 Pirbabaei &( مــکــان حــس وجـــودآورنـــده بــه مؤلفههای شــمــاره1: تصویر

)Sajadzadeh, 2011

جدولشماره1:نتایجبررسیدیدگاههایاندیشمنداندرخصوصرضایتمندیسکونتی

موضوعتحقیقمرجعمحقق

Saraei et al., 2016سرایی و همکاران
که خوانایی، ابعاد  کردند. نتایج بیانگر آن است  کاشان را ارزیابی  کنان در بافت قدیم  شاخص های تعلق مکانی سا
که از مشخصه های اصلی سازنده هویت است، در این بافت رعایت نشده  زیباشناختی، بافت، مقیاس، مصالح و... 

کند. و نتوانسته حس تعلق خاطر و این همانی را با افراد برقرار 

Emami et al., 2018امامی و همکاران
گلستان پرداختند. نتایج به دست  به تعیین رابطه حس تعلق و شاخصه های اجتماعی آن در روستای زیارت در 
که حمایت اجتماعی و سالمت روان بر حس تعلق افراد تأثیر مثبت می گذارند. همچنین متغیر  آمده نشان دادند 

درگیری با جامعه تأثیر حمایت اجتماعی بر حس تعلق افراد را تعدیل می کند.

زنگنه و همکاران
 Zanganeh et al.,

2014

که  تأثیر تعلق مکانی را بر بهسازی مشارکتی محالت قدیمی سبزوار مورد بررسی قرار دادند. نتیجه حاصله این بوده  
کالبدی و  تعلق مکانی سبب اثر مستقیم بر روی مشارکت در بهسازی محالت قدیمی شده و موجب بهبود وضع 

کیفیت زندگی می شود.  ارتقای سطح پایداری و 

مشکینی و همکاران
 Meshkini et al.,

2015

که در  کنان شهر جدید هشتگرد پرداخته اند. آنها به این نتیجه رسیده اند  به ارزیابی حس تعلق به مکان در سا
گام به گام  کنان شهرهای جدید، طراحان می توانند با روی آوردن به طرح های  راستای ارتقای حس تعلق مکانی سا

و مشارکتی و با بومی سازی آن طرح، حس تعلق مکانی را ارتقا دهند. 

رهنما و رضوی
 Rahnama, & Razavi,

2012

تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محالت شهر مشهد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان 
سرمایه  افزایش  و  مشارکت  افزایش  باعث  مکانی  تعلق  حس  تقویت  غیرمستقیم،  علی  رابطه  یک  در  که  می دهد 

اجتماعی می گردد.

ــی و  ــ ــ ــای ــ ــ ــاب ــ ــ ــرب ــ ــ ــی ــ ــ پ
سجادزاده

 Pirbabaei &
Sajadzadeh, 2011

تعلق جمعی به مکان را عامل تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی می دانند. برای بررسی در این پژوهش محله 
که حس تعلق به محله از یك طرف ریشه  حاجی در شهر همدان را مورد بررسی قرار داده و نتیجه حاصله این است 
در استمرار سکونت و تجربه های ذهنی افراد و از طرف دیگر برگرفته از بسترهای عینی و بیرونی در محیط است و 

شهرسازان و طراحان در طراحی باید متوجه تنوع نیازهای انسانی باشند.

Falahat, 2006فالحت
با تعریف حس مکان و عوامل تشکیل دهنده آن نشان داده که محیط کالبدی از طریق اثرگذاری بر فعالیت ها و ایجاد 

معنی خاص براحساس و رفتار افراد تأثیرگذار است. 

هــــــــاشــــــــم نــــــــژاد و 
همکاران

 Hashemnezhad et
al., 2013

در مقاله خود مفاهیم حس دلبستگی و تعلق به مکان را تعریف می کنند و عوامل مؤثر بر آن را به طور جامع توضیح 
کنند. کتورها را بررسی  می دهند. سپس سعی می کنند تا با مقایسه عوامل، ارتباط بین فا

Brocato, 2016 بروکاتو
کیفیت و میزان رضایت از مکان را با متغیر تعلق مکانی مورد بحث قرار داده است.  در پایان نامه خود ارتباط بین 

که رضایت از مکان در میزان تعلق مکانی افراد تأثیر دارد.  نتیجه تحقیق نشان داده 

کتاب مکان و حس المکانی به طور ویژه بحث حس مکان را مورد بررسی قرار داده است. Relf, 1976ادوارد رلف در 
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بنابراین با در نظر گرفتن تمام ابعاد تشکیل  دهنده حس تعلق، 
ــردی،  ف ویــژگــی هــای  کلی شــامــل  یــک دسته بندی  مــی تــوان بــه 
شاخص های تعلق تاریخی و خانوادگی، شاخص های تعلق روحی 
کالبدی و اجتماعی(، شاخص های تعلق  و روانی )شامل عوامل 
که به ابعاد و زیر شاخه های این  اخالقی و اعتقادی دست یافت 

شده  پرداخته  مفصل  صــورت  به  شــمــاره1  نــمــودار  در  دسته  سه 
که در  کتورهای موجود در هر دسته  که ریز فا گفتنی است  است. 
از بررسی مقاالت موجود و  نمودار شماره1 به آن پرداخته شده، 
گردآوری و در قالب یک نمودار  کنان محله  مصاحبه عمیق با سا

دسته بندی شده است.

3.روش
3.1.جامعهآماری 

جامعه  واقعیت،  به  نزدیك  و  دقیق  پاسخگویی  ــوان  ت دلیل  به 
کنان با سن بیشتر از ١٨ سال  آماری مخاطبان این پژوهش را سا
محله های مسکونی قدیمی و جدید شهر اردبیل تشکیل داده اند. 
تفصیلی  طرح  مصوبات  براساس  قدیمی،  مسکونی  محله های 
شش گانه  محالت  همه  شامل  تاریخی  بافت  محدوده  اردبــیــل، 

سرچشمه،  طوی،  پیرعبدالملک،  محله   از  اعم  اصیل   و  قدیمی  
تازه  محله های  همچنین  اســت.  اوچــدکــان  و  قاپو  عالی  گـــازران، 
تأسیس، پررونق، مهم و چسبیده به بافت اصلی اردبیل شامل 
که  کارشناسان، آزادی و سبالن است  شهرک های حافظ، رضوان، 
کالبدی در چند سال اخیر  بیشترین میزان ساخت وساز و تغییرات 

در این محالت اتفاق می افتد.

نمودارشماره1:چارچوبمفهومیپژوهش
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3.2.حجمنمونهآماری 
سهم  کــوکــران 1و  نمونه گیری  فرمول  از  استفاده  با  نمونه  حجم 
اطمینان 95 درصد، تعداد 200 فرد محاسبه و پرسشنامه ها با 57 
که در راستای اهداف پژوهش بود، به وسیله افراد  سئوال متنوع 
اردبیل تکمیل شد. تعداد  کن در محله های قدیمی و جدید  سا
شش گانه  محالت  همه  در  خوشه ای  صــورت  به  پرسشنامه   100
ترتیب  به همین  نیز  تعداد 100 پرسشنامه  و  اردبیل  قدیمی شهر 
به  آمــاری  نمونه های  تکمیل شد.  و  در محله های جدید پخش 
کنان محله ها و با ویژگی های متنوع اجتماعی،  کنده از سا طور پرا

فرهنگی، شغلی، سنی و جنسی انتخاب گردید. 

3.3.روشانجامتحقیق 
در این پژوهش به منظور بررسی میزان حس تعلق افراد و عوامل 
از  اردبیل،  شهر  محله های  موجود  وضع  بررسی  و  آن  بر  اثرگذار 
به  اطالعات  ــردآوری  گ شیوه  و  توصیفی  تحلیلی_  تحقیق  روش 
و  موضوع(  نظری  و  مفهومی  ابعاد  )بررسی  اسنادی  صــورت  دو 
پیمایشی با ابزار پرسشنامه محقق_ساخت استفاده شد. سپس 
چگونگی  بررسی  منظور  به   ،SPSS نــرم افــزار  با  داده هــا  پــردازش 
با  نخست  مرحله   در  شــد.  انجام  متغیرها  بین  ــط  رواب و  توزیع 
کنان محالت  بهره گیری از ادبیات موجود و مصاحبه عمیق با سا
مقایسه  و  شده  برداشت  نظرات  تحلیل  سپس  و  مطالعه  مــورد 
آنها، عوامل مؤثر بر حس تعلق در محله در قالب مدل مفهومی 
پرسشنامه  سپس  و  شد  استخراج  شــمــاره١(  )نــمــودار  پژوهش 
میزان  سنجش  پرسشنامه،  در  گردید.  تنظیم  ساخت  محقق 
ــاریــخــی_خــانــوادگــی،  حــس تــعــلــق در مــحــلــه بــه پــنــج قــســمــت ت
در  فردی،  گی های  ویژ و  اعتقادی  اخالقی_  کالبدی،  اجتماعی، 
پرسشنامه ها  شــد.  تقسیم  لیکرت  طیف  در  سئوال   57 قالب 
اساتید رشته  و  نفر از متخصصان   ١2 دلفی میان  طبق روش 
و پایایی  هستند، توزیع گردید  معماری که بومی شهر اردبیل 
پرسشنامه با تأیید اساتید و روایی آن با استفاده از روش آلفای 
به صورت خوشه ای  گرفت. سپس پرسشنامه ها  انجام  کرونباخ 
تحلیل  و  تجزیه  نهایت  در  و  گردید  توزیع  محالت  در  تصادفی  و 
آماری توصیفی )توزیع فراوانی،  از روش های  با استفاده  داده ها 

1 Cochran

میانگین، انحراف معیار( و آماره های استنباطی )آزمون آماری تی 
کتور و ارتباط  و همبستگی پیرسون( به منظور بررسی شدت هر فا
آن با حس تعلق افراد و مقایسه در محالت جدید و قدیم انجام 

گردید.  شد و نتایج حاصل از آنها استخراج 

3.4.محدودهموردمطلعه
نمونه  موردی و محدوده مورد مطالعه در این پژوهش، محله های 
مسکونی جدید و قدیمی شهر اردبیل است. محله های مسکونی 
گازران،  قدیمی شامل محالت پیرعبدالملک، طوی، سرچشمه، 
شامل  جدید  محله های  همچنین  است.  اوچدکان  و  قاپو  عالی 
است  سبالن  و  آزادی  کارشناسان،  رضــوان،  حافظ،  شهرک های 

)تصویر شماره 2(.

4.بحثویافتهها
ــذار، تــصــورات ذهنی و  ــرگ ویــژگــی هــای فـــردی بــه عــنــوان متغیر اث
ضروری  ترتیب  بدین  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  افــراد  انتظارات 
کسانی با چه ویژگی هایی مورد مطالعه قرار  که چه  است بدانیم 
کنان براساس  گرفته اند. در این قسمت نتایج ویژگی های فردی سا

پرسشنامه ها و در قالب جدول شماره2 آورده شده است. 
در این پژوهش همانگونه که پیش بینی می شد، مالکان نسبت به 
مستأجران از حس تعلق بیشتری نسبت به محله خود برخوردار 
بوده اند. همچنین هرچه مدت زمان اقامت در یک منزل مسکونی 
و به تبع آن، محله بیشتر شده، حس تعلق افراد نیز نسبت به آن 

بیشتر می گردد.
میانگین  نتایج  و  ــراد  اف با  مصاحبه  از  حاصل  نتایج  با  مطابق 
کتورها در جدول های شماره 3 و 4، مشخص  رضایت مندی از فا
کن در محالت قدیمی نسبت  افراد سا از  که شمار بیشتری  شد 
پیوند  دارای  خــود  زندگی  محل  با  جدید،  محالت  کنان  سا به 
در  جدید،  محالت  با  مقایسه  در  هستند.  خانوادگی  و  تاریخی 
بدو  از  کنان  سا معمواًل  آنها(  قدمت  دلیل  )به  قدیمی  محالت 
کنان  تولد در آنجا زندگی می کنند و پدران و فرزندان آنها نیز از سا
کنان محالت قدیمی  همان محالت بوده اند. به همین دلیل سا
با یکدیگر و با محله  خود آشنایی و پیوندی عمیق دارند و حتی 
و  نام ها  براساس  نیز  محله  مختلف  مکان های  نام گذاری های 

تصویرشماره2:محدودهموردمطالعه
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کنان فعلی  گذشته و پیشینیان سا که با  اسامی اشخاصی است 
شامل  که  کتورها  فا و  پیوندها  ایــن  نتیجه  در  هستند.  مرتبط 
نــام گــذاری  ــرگ،  م و  حیات  و  تولد  محله،  در  سکونت  استمرار 
و  هــم  بــا  افـــراد  آشنایی  اجتماعی،  و  قومی  پیوندهای  محله، 
اصالت،  فرهنگی،  سنخیت های  اعتقادات،  روابــط،  محله،  با 
نشانه های  و  تاریخی  بناهای  مکان،  تاریخچه  افــراد،  خاطرات 
کنان  که سا معنادار در خاطرات جمعی افراد است، باعث شده 
متعلق  را  محله  و  محله  آن  به  متعلق  را  خود  قدیمی،  محالت 
محالت  غیربومی  کنان  سا به  نسبت  نتیجه  در  بدانند.  خود  به 
آنها  که معمواًل این پیوندهای خانوادگی و خاطره ای در  جدید 
کمرنگ تر است، ابعاد هویتی حس تعلق و مالکیت در آنها بیشتر 
بوده و در نتیجه انگیزش بیشتری برای اثرگذاری بر محله خود، 
مشارکت در امور مختلف، فعالیت های جمعی، سازگاری بیشتر 
دارنــد.  عدالت  بــرقــراری  و  اجتماعی  نظارت  و  کنترل  مکان،  با 
بر این موارد، امنیت محله های قدیمی به دلیل آشنایی  افزون 
جانب  از  محله ای  نظارت  و  کنترل  اهمیت  و  یکدیگر  با  افــراد 
بیفزاید،  کنان آن محالت  بر رضایت سا نه تنها  توانسته  کنان  سا
در  علت  همین  به  ببخشد.  محالت  این  به  را  ویژه  هویتی  بلکه 
محالت قدیمی با وجود مشکالتی مانند شلوغی، آلودگی صوتی، 
کم عرض و محدودیت هایی مانند  گذرهای  محصوریت، معابر و 
عدم  همچنین  و  تفریحی  و  باز  فضاهای  طبیعی،  عناصر  کمبود 
و دیگر مشکالت  پاتوق محله مناسب  و  وجود فضاهای جمعی 
که در محالت جدید بیشتر به این موارد پرداخته شده،  شهری 
و  امنیت  حس  و  رضایت مندی  احساس  بومی  کنان  سا هم  باز 

کنان محالت جدید دارند؛ و این  آسایش بیشتری نسبت به سا
حس  اجتماعی  و  تاریخی  و  هویتی  ابعاد  بودن  پررنگ   دلیل  به 

تعلق به مکان در این دسته از افراد است. 
محالت  کنان  سا بین  کــه  پرسشنامه   200 از  حاصل  داده هــــای 
   SPSS 21 مسکونی قدیمی و جدید توزیع شد، با استفاده از نرم افزار
از  حاصل  نتایج  که  و 4  شماره 3  جدول های  در  شدند.  تحلیل 
کتورهای احساس  آزمون تی است، به بررسی و مقایسه میانگین فا
در  همچنین  و  شده  پرداخته  جدید  و  قدیمی  محالت  در  تعلق 
نمودار شماره2، میانگین رضایت مندی از مؤلفه های حس تعلق 
که  است  آن  از  کی  حا آمــاری  نتایج  شده اند.  مقایسه  یکدیگر  با 
میانگین امتیاز شاخص ها در خانه ها و محله های قدیمی بیشتر 

از محله های جدید است. 
که در این سنجش ها، میانگین دو جامعه مطرح و مورد  از آنجا 
مقایسه قرار می گیرند، در ابتدا باید با استفاده از آزمون )t( صحت 
 p=0 <0.05( معنادار بودن تفاوت میانگین ها را در سطح خطای
آماری »معنادار« خوانده  نظر  از  رابطه  زمانی یک  نمود.  تعیین   )
کمتر از پنج درصد رابطه مورد نظر ناشی از  که به احتمال  می شود 
تصادف بوده باشد. به عبارتی دیگر )Sig<0.05( به معنای معنادار 
بــودن آزمــون اســت. نتایج ایــن آزمــون بــرای هر دو تیپ محالت 
کوچکتر  بررسی و در جدول های شماره 3 و 4 آورده شده است. 
که  از مقدار p، نشان می دهد  شدن سطح معناداری این آزمون 
دو نمونه از لحاظ آماری با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. بنابراین 

می توان با مقایسه میانگین، آنها را با هم مقایسه نمود.

گیهایفردیپرسششوندگان جدولشماره2:ویژ
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جدولشماره3:آزمونt،میانگینعواملمؤثربرپیوندهایتاریخیوپیوندهایاخالقیواعتقادیدرمحلههایجدیدوقدیم

رابطهاخالقیرابطهبیوگرافیکی

Sig<0.05جدیدقدیمیپیوندتاریخیوخانوادگی
ــیو ــ ــالق پـــیـــونـــداخــ

اعتقادی
Sig<0.05جدیدقدیمی

76.1447.16.000اعتقادات68.1842.61.000استمرار سکونت در محله
7547.72.000ارزش ها61.9348.29.037تولد، حیات، مرگ

64.7746.02.001مشارکت76.1344.88.000نام گذاری محله بر اساس نام اشخاص
56.8146.59.070عدالت60.7942.04.001گروه های مختلف

71.5951.70.001اصالت65.3446.02.001پیوندهای قومی، اجتماعی، حرفه ای
کار و محل سکونت 63.6347.72.008فاصله بین محل 

84.0956.81.000عدم تفکر مادی و فیزیکی به خانه

میانگین مــقــایــســه ــاره2: ــمــ شــ نـــمـــودار

تعلق حس مؤلفههای از رضایتمندی

بهمکاندرمحالتقدیمیوجدیدشهر

اردبیل
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کتورهایمؤثربرپیوندهایتاریخیوپیوندهایاخالقیواعتقادیبامیزانحستعلقافراددرمحلههایجدیدوقدیم جدولشماره5:همبستگیفا

پیوندتاریخیوخانوادگی

حــــستــعــلــق

مـــحـــالت در

قدیمی

تعلق حــــس

مــحــالت در

جدید

پیونداخالقیواعتقادی

حــــستــعــلــق

مـــحـــالت در

قدیمی

تعلق حـــس

مــحــالت در

جدید
049.275.اعتقادات724.614.استمرار سکونت در محله

216.410.ارزش ها581.364.تولد، حیات، مرگ
556.100.مشارکت049.056.نام گذاری محله براساس نام اشخاص

241.057.عدالت424.165.گروه های مختلف

124.271.-اصالت439.414.پیوندهای قومی، اجتماعی، حرفه ای

کار و محل سکونت 464.367.فاصله بین محل 
403.113.عدم تفکر مادی و فیزیکی به خانه

کالبدیبامیزانحستعلقافراددرمحلههایجدیدوقدیم کتورهایمؤثربرساختارهایاجتماعیو جدولشماره6:همبستگیفا

ساختارهایاجتماعی
حستعلق
درمحالت

قدیمی

حستعلق
درمحالت

جدید
ساختارهایکالبدی

حستعلق
درمحالت

قدیمی

حستعلق
درمحالت

جدید
035.235.-مرکز محله384.134.آشنایی افراد محله

031.306.درونگرایی محله084.-592.سنخیت های فرهنگی
536.095.نشانه347.000.وقایع

509.272.نام ها و اسامی493.120.اعتماد و روابط همسایگی
075.-228.ابنیه تاریخی254.238.آیین های جمعی

549.224.ابعاد و مقیاس400.294.سازمان ها و نهادها
263.062.تنوع 575.363.خاطرات جمعی

631.284.سرزندگی 513.306.تاریخچه مکان
775.536.سازگاری426.330.احساس افراد

554.126.فضاهای خصوصی و عمومی400.270.مجاورت با مکان های مختلف
534.380.دید و منظر529.325.صداها، بو 

065.-209.عناصر طبیعی399.480.معروفیت مکان
429.337.دسترسی414.245.کنترل اجتماعی

031.-175.فضاهای باز066.360.-رفتارهای عمومی
146.089.تناسب547.387.امنیت اجتماعی
045.-201.امکانات340.300.اثرگذاری برمکان

131.383.کنترل و نظارت312.285.تمایل به همکاری با هم در مکان
064.-200.فضای همگانی525.273.آشنایی با مکان

274.289.بافت و تزئینات

کالبدیدرمحلههایجدیدوقدیم جدولشماره4:آزمونt،میانگینعواملمؤثربرساختارهایاجتماعیو

Sig<0.05جدیدقدیمیساختارهایکالبدیSig<0.05جدیدقدیمیساختارهایاجتماعی
69.3148.29.000مرکز محله63.6345.45.002آشنایی افراد محله

64.7749.43.025درونگرایی محله51.7042.61.135سنخیت های فرهنگی
76.1348.29.000نشانه51.7048.86.609وقایع

76.1458.89.000نام و اسامی45.4538.89.707اعتماد و روابط همسایگی
73.2916.11.000ابنیه تاریخی68.7547.72.000آیین های جمعی

61.9352.27.084ابعاد و مقیاس45.4537.22.510سازمان ها و نهادها
49.4352.27.605تنوع 65.9146.02.002خاطرات جمعی

64.2047.16.008سرزندگی 61.3652.84.175تاریخچه مکان
7547.72.000سازگاری7548.86.000احساس افراد

37.548.86.023فضاهای خصوصی و عمومی76.7047.16.000مجاورت با مکان های مختلف
50.5752.27.777دید و منظر51.7046.02.413صداها، بو 

26.1348.29.001عناصر طبیعی84.0950.56.000معروفیت مکان
77.2751.70.000دسترسی67.0447.16.001کنترل اجتماعی

23.8651.70.000فضاهای باز67.6146.59.000رفتارهای عمومی
39.2048029.095تناسب85.2350.000امنیت اجتماعی
55.1149.43.370امکانات60.7945.45.012اثرگذاری برمکان

70.4553.41.001کنترل و نظارت53.4149.43.519تمایل به همکاری با هم 
69.8947.72.001فضای همگانی81.8148.29.000آشنایی با مکان

54.5450.534بافت و تزئینات
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5.نتیجهگیری
مکان  به  تعلق  احساس  گرچه  ا آمــده،  دست  به  نتایج  براساس 
تعلق در  بر حس  اما عوامل مؤثر  بیشتر است  در محالت قدیمی 
به  نسبت  متفاوتی  ماهیت  بیشتر،  قدمت  با  مسکونی  محالت 
به  دارد.  جدید  مسکونی  محالت  در  تعلق  حس  بر  مؤثر  عوامل 
عبارتی در محالت قدیمی برخی عوامل پررنگتر و در محالت جدید 
رضایت  موجب  که  اســت  پررنگ  مکان  حس  از  دیگری  عوامل 

کنان آن محله می شود.  سا
با استناد به نتایج آماری و نمودار شماره3 درباره ماهیت دو بعد 
کالبدی و اجتماعی تعلق مکانی در محالت قدیم و جدید می توان 
که در محالت قدیمی عوامل اجتماعی مانند آشنایی افراد  گفت 
محله، سنخیت های فرهنگی، اعتماد و روابط همسایگی، خاطرات 
جمعی، تاریخچه مکان، کنترل اجتماعی، امنیت اجتماعی و سایر 
کالبدی و ساختار در حال  متغیرهای اجتماعی نسبت به عوامل 
تغییر محله ها، عامل قوی تر و اثرگذارتری بر سطح رضایت مندی و 
کنان محله است. از طرفی متغیرهای اجتماعی  حس تعلق در سا

با توجه به نتایج آزمون همبستگی در جدول های شماره 5 و 6، 
تعلق  حس  با  کتورها  فا از  تعدادی  همبستگی  و  اثرگذاری  میزان 
ترتیب  بــه  قدیمی،  محله های  در  ــت.  اس بیشتر  محله  در  افـــراد 
سرزندگی   ،).724( محله  در  سکونت  استمرار   ،).775( سازگاری 
تــولــد_حــیــات_مــرگ   ،).592( فرهنگی  سنخیت های   ،).631(
)581.(، خاطرات جمعی )575.(، فضاهای خصوصی و عمومی 
امنیت   ،).549( مقیاس  و  ابــعــاد   ،).556( مشارکت   ،).554(
اجتماعی )547.(، نشانه )536.(، دید و منظر )534.(، صداها و 
بوها )529.(، آشنایی با مکان )525.(، تاریخچه مکان)513.( و... 
کنان نقش بیشتری در ایجاد حس تعلق محله ای دارند  از نظر سا
و در محله های جدید به ترتیب استمرار سکونت در محله )614.(، 
اجتماعی  امنیت   ،).399( مکان  معروفیت   ،).536( ســازگــاری 
تولد_  ،).380( منظر  و  دید   ،).383( نظارت  و  کنترل   ،).387(
حیات_مرگ )364.(، خاطرات جمعی )363.(، رفتارهای عمومی 
کنان برای افزایش حس  )360.(، دسترسی )337.( و... از نظر سا

تعلق ارجحیت دارند.

کتورهادرمحالتقدیمیوجدید نمودارشماره3:نتیجهگیریحاصلازقیاسمیانگینفا
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کمتری هستند. با این حال به  در محله های جدید دارای قوت 
کالبدی مانند وجود  کتورهای بعد  دلیل پررنگ  بودن برخی از فا
عناصر طبیعی، فضای باز و امکانات تفریحی و موارد مشابه شاهد 

کنان بودیم. سطح مطلوب رضایت مندی سا
کتورهای اثرگذار بر  نوع اقامت و مدت زمان آن نیز یکی دیگر از فا
و  تاریخی  پیوندهای  نتیجه   در  که  به طــوری  اســت.  تعلق  حس 
که به دلیل قدمت و مدت زمان  خانوادگی افراد در محالت قدیمی 
حس  و  تعلق  حس  دارای  کنان  سا اســت،  محالت  آن  در  اقامت 
مالکیت بیشتر و در نتیجه انگیزش بیشتری برای اثرگذاری بر محله 
سازگاری  جمعی،  فعالیت های  مختلف،  امور  در  مشارکت  خود، 

کنترل و نظارت اجتماعی هستند.  بیشتر با مکان، 
قدیمی  محالت  در  تعلق  حس  افزایش  باعث  که  دیگری  عوامل 
شده است عبارتند از فعالیت مرکز محالت به عنوان نقطه عطف 
کات فرهنگی و مذهبی و مرکزیت مسجد به عنوان  محله و اشترا
جدید  محالت  در  عوامل  ایــن  که  یکدیگر؛  با  افــراد  ارتباط  عامل 
تحلیل،  نتایج  به  استناد  با  طرفی  از  اســت.  کمرنگ  تــاحــدودی 
در  جدید  مکان های  به  نیاز  یا  و  کتورها  فا و  عناصر  برخی  کمبود 
پاسخگویی به نیازهای روز در محالت مسکونی قدیمی احساس 
مکان هایی  پــارک هــا،  و  سبز  فضای  به  نیاز  آنها  جمله  از  که  شد 
که با  برای فعالیت و تعامالت سنین مختلف و موارد مشابه است 
طراحی های  با  می توان  محدودیت ها  و  کمبودها  این  شناسایی 
متناسب با محله، حس تعلق به مکان و رضایت مندی را در این 

محالت بیشتر از پیش نمود.
بین  ارجح  انتخاب  به  افــراد، منجر  انگیزه های متفاوت سکونتی 
محالت  در  افــراد  حال  این  با  می شود.  جدید  یا  قدیمی  محالت 
قدیمی و جدید ابعادی از حس تعلق را به دست می آورند و ابعادی 
که در حالت ایده آل بهتر است این عوامل در  را از دست می دهند 
محالت  در  هم  می توان  ترتیب  ایــن  به  شوند.  جمع  محله  یک 
به مؤلفه های  توجه  با  و هم در محالت قدیمی  مسکونی جدید 
ــدام در  ک هــر  کمبودهای  و جــبــران  بــه مکان  تعلق  بــر حــس  مؤثر 
کنان را ارتقا بخشید  برنامه ریزی  های آتی، میزان رضایت مندی سا
گامی مؤثر به منظور افزایش حس تعلق به مکان در  و به این ترتیب 

محیط های زندگی امروزی برداشت.
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