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  چکیده

ه مکان و ب یمؤثر بر آن به ضتترورم موضتتوب دلبستتت  های مؤلفه تیبه مکان وتقو یدلبستتت  های نهیزم جادیا تیاهم

به مکان در  یدلبست  یووام  مؤثر بر ارتقا یحاضر که با هدف بررس قی. تحقدافزای یآن م کننده تیشتناتت ووام  تقو

 قیو روش تحق تیو ماه یهدف کاربرد یشده است، دارا مشهر سنندج انجا های تانه، محله و شهر در بافت اسیسه مق

به  یچهارگانه سنندج است. دلبست  های بافت نینفر از ستاکن 121پژوهش،  نیا یاستت. جامعه آمار یلیتحل-یفیتوصت

. اند ه شدهمستق  درنظر گرفت یرهایمکان به ونوان متغ اسیبه مکان و مق یوابسته و ووام  دلبست  ریمکان و ابعاد آن، متغ

 یهای پس از تجربه به کمک آزمون توکی؛ براپژوهش در سته سح  از آزمون یها-محدوده ای ستهیمقا یجهت بررست

عد شناتتی، به مکان در سه ب یدلبست  نیبه مکان؛ و همچن یی بر دلبست ووام  کالبدی، اجتماوی و فرد یاثرگذار یابیارز

د بع های متغیر میان از که دهد شتتده استتت. نتایا نشتتان می فادهاستتت یمعادلام ستتاتتار یابی واطفی و رفتاری از مدل

 فردی های یمستق  ویژگ های ریو متغ یو اجتماو یووام  کالبد ،یدلبست  یو رفتار یشناتت ،یوناصر واطف ،یروانشناس

ن چهار محدوده نشان یدر ب یووام  دلبست  سهیو مقا اینتا ییر وابسته دلبست ی به مکان دارند. بررسمتغ با معناداری رابحه

ووام   انیو ازم یبعد واطف ،یابعاد دلبستتت  انیبه محله، از م یدلبستتت  زانیم نیبا کمتر هیکه محله بافت حاشتت دهد یم

 ای ژهیو به آنها توجه یآت های به محله دارد، که لازم است در طرح یبر دلبستت  ینقش مؤثرتر یوام  کالبد ،یدلبستت 

 نمود. یریو از مهاجرم ساکنان به تارج محله جلوگ دیبه محله را ارتقا بخش نیساکن یت مبدول شود، تا بتوان دلبس

 .یمعادلام ساتتار حس تعلق، سنندج ی،بافت شهر: هاکلیدواژه
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 مقدمه .9

ها با یکدی ر و همچنین تعام  آنها با محیط وم  بستتتری جهت تعام  انستتان همچونفضتتای ومومی شتتهرها 

توان چیزی اصتلی تردد و حضتور شتهروندان هستندا را می روها بستترها و پیادهتیابان ومدتاًکند. این فضتاها ککه می

و همکاران،  1کستتان  که در آن توقف و تردد کنند، تفستتیر کردبیش از ترکیب تصتتوصتتیام فیزیکی آن و وابرینی 

 ا12.، ص2111، 1و بین ن اه 2؛ بی دلی راد1.، ص2121

های بالقوه قلمرو کالبدی و نیازهای انستتتان استتتت و هر محیط پیونتد بین انستتتان و محیط مبتنی بر تعام  قابلیت

های انسان است. بنابراین مسئله اساسی، درک ضور تواستهشتده از تانه تا محله و از محله تا شهر، نمادی از حستاتته

وی گیرد و از سشرایط محیط قرار می تأثیرنقش محیط مصتنوب و ماهیت انستان استت، زیرا انستان از یک ستو تحت 

 گذاردیم تأثیرها و نیازهای تود تحبیق داده و بر آن بخشتد و شترایط آن را مناسب با هدفدی ر به محیط ستازمان می

 .ا2، ص.2112، 5و رازم 0فیهابوسک

حس تعلق به مکان که برپایه حس توشتتایند هماهن ی و آشتتنایی با محیط و در ادامه ادراک هویت و معانی مکان 

گیرد، موجب انستتانی شتتدن فضتتا و در نتیجه برقراری ارتباا، افزایش مقبولیت و تمای  افراد به حضتتور و شتتک  می

، 11۳1، و همکاران فلاحت ؛1102، ص.2121، 8و کوالز  2؛ پلیز151،ص.2112، 1کیوجان  شتتتودبرداری از آن میبهره

ی ندمریزی شتتهرها چه از بعد کالبدی و چه از بعد روانی برای افزایش رضتتایت. لذا توجه به مدیریت و برنامها11ص.

 ی،جو و حوریجانکچارهرسد ستاکنین و ارتقای حس تعلق و دلبستت ی مکانی در شهروندان، امری ضروری به نظر می

 .ا122، ص.11۳0

تعلق را به ونوان تجربه مداتله شتخصتی در یک ستیستم و یا محیط ونوان ا احستاس 2115هاگرتی و همکاران ک

، 2115و همکاران،  ۳ککیچن دانندناپذیر از آن ستتتیستتتتم یا محیط میکه افراد تود را جزئی جداییانتد، به طوریکرده

یند اریشتته در حس توشتت استتت یک پیوند واطفی مثبت بین مردم و مکانطور کلی، حس تعلق به مکان بها. 1ص.

ر تر شدن فضا و دگیرد و موجب انسانیهماهن ی و آشتنایی با محیط دارد، در پی ادراک معانی مکان و فضتا شک  می

د شتتد، برداری از مکان تواهنتیجه برقراری ارتباا دوستتویه، افزایش مقبولیت و تمای  افراد به حضتتور مستتتمر و بهره

خاطبان و انجام فعالیت در فضتتا دارد، واملی که حیام یا مرف فضتتا کننده در میزان جذب مای که نقشتتی تعیینگونهبه

                                                      
1. Song  

2. Bigdeli Rad 

3. Bin Ngah 

4. Abusafieh  

5. Razem 

6. Ujang 

7. Plys  

8. Qualls 

9. Kitchen 
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 ،11۳1همکاران، فلاحت و ؛ 5.، ص2111و همکاران،  2؛ هاشتتمزاده 018، ص.2121، 1جانستتنکوابستتته بدان استتت 

 ا.2، ص.11۳0 و همکاران، احمدی ؛ 1.ص

ه شناتتی و جسمانی شناتتهای مهم در بهزیستتی روانیکی از تعیین کننده همچنین برتورداری از احستاس تعلق

ککیچن و  نیز احستاس تعلق را در قالب یکی از نیازهای استاستی انستان ونوان کرده است 1آبراهام مازلو. شتده استت

 تأثیراند که محیط مصتتنوب تحقیقام اتیر که در حوزه ستتلامت انجام شتتده استتت نشتتان دادها. 1، ص.2115همکاران، 

 ونت دارندمحیحی قرار دارد که در آن سک تأثیربستزایی بر کیفیت زندگی افراد دارد و سلامت افراد به طور بالقوه تحت 

هتا همچنین نشتتتان این پژوهشا. 2، ص. 2118و همکتتاران،  1؛ پینتروولمن508، ص. 2118، 5و شتتتاکری 0کوزیزی

توان به کیفیت مح  زندگی وی اشتتتاره نمود، که همین ت میگذار بر ستتتلام تأثیرای اند که  از جمله ووام  زمینهداده

تود بر اهمیت کیفیت رابحه بین مح  ستکونت افراد و ستلامت جستمی و روانی آنها اشاره دارد. تحقیقام انجام شده 

 اند که کیفیت ارتباا افراد با مح  ستکونت آنها نقش استاستی در بهزیستی و تندرستی آنها داردبه وضتوح نشتان داده

 ا.812، ص. 2111و همکاران،  2کگاتینو

رابحه انستتان با محیط زندگی تود یکی از معیارهای استتاستتی جهت ، بر استتاس آنچه که محرح شتتد، به طور کلی

گذار محیحی بر رفتار انستتان و به طور کلی روانشتتناستتی محیط می باشتتد. که در این زمینه، تأثیردرک ومیقتر ووام  

 باشتتد. احستتاس تعلق و دلبستتت ی به مکانکننده مییک مکان یکی از ووام  اصتتلی تبییننحوه درک و تجربه مردم از 

مزایای جستمی و روانی بستیاری را برای افراد به همراه تواهد داشتت که این تود ممکن است، فواید بالقوه ای برای 

 ا.51، ص. 2118؛ ۳و فنویلت 8کجانوم سلامتی انسان و رفتارهای حامی محیط داشته باشد

ر د تجارب ساتت و ساز در استان کردستان و به ویژه شهر سنندج،با ن اهی به بنابر آنچه که محرح شتد، متاستفانه 

ه ب تنهابوده که در آن  تک بعدیکه رویکرد غالب آنها، رویکردی  روشتتن استتت، ها و محلام مستتکونیمجتمع زمینه

و تا حدود زیادی فضایی برای سرریز جمعیتی توجه کار و پیشه برای اقامت و استراحت، و توستعه سرپناهی ستاتت 

 مستتائ  گیریقرارها و در پی آن، گاهستتکونت  و تاطره جمعی در این نتاریخ، فرهه فقدان توجه به کشتتده استتت، 

ویت و تاطره جمعی هموضوب  موجب شتده استت که در اولویت ستاتت و ستازها، مالی، توجیهام اقتصتادی و...

بویژه در  و بدون برنامه ریزی ، توستتعه شتتتابانزمینهدر واقع در این  ک حلقه گمشتتده تلقی گردد.به مثابه یتعلق مکانی 

 ،اغابافت قدیم کچهاربو بافت فرستتتوده  بافت حاشتتتیه کمحله نایستتترانشتتتین های ناکارآمد نظیر بافت حاشتتتیهبافت

 أثیرتساکنان را نیز تحت حیام اجتماوی  های بستیاری روبرو ستاتته و همین مستئلهرا با چالش های شتهریورصته
                                                      
1. Jansen 

2. Hashemnezhad 

3. Abraham Maslow 

4. Azizi  

5. Shekari 

6. Pinter-Wollman 

7. Gattino 

8. Junot   

9. Fenouillet 
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به  و ارتباا آن با حس تعلق یکالبد یال و یپژوهش بر آن است تا به بررس در همین رابحه، این تود قرار داده استت.

 نیا متفاوم بپردازد و در یکالبد یدر چهار محله با ال و یتعلق مکان زانیمحلام و ستتنجش م نیستتاکن نیمکان در ب

و نحوه  یشبکه ارتباط ام،تدم عیتوز یال و ریال و و ستاتتار محلام نظ ،یکالبد یتت وناصتر و اجزابا شتنا ریمست

 شهروندان بپردازد تا با ارائه چک لیست یها باحس تعلق مکانرابحه آن یبررس نیباز و... و همچن یاستتفاده از فضتاها

 و چارچوبی طراحانه بتواند دلبست ی مکانی را در نمونه مورد محالعه تقویت کند.

دهد که تحولام سریع شهرنشینی های کنونی نشان میتوستعه موجود در شهررغم اهمیت این موضتع، امروزه ولی

نامتناسب بر مدیریت شهرهای امروزی، موجب از بین رفتن روح ریزی و توستعه نابسامان و و تستلط همه جانبه برنامه

کننده شهرها و فضاهای شهری، حس رغم وجود کالبد متمایز و تیرهو شتخصتیت و هویت دیرینه شهرها شده و ولی

تعلق به مکان رن  کمتری به تود گرفته و وجود حس غریب ی در فضتتاهای شتتهری، ودم اوتماد و نبود یک هویت 

 .  ا120، ص.11۳1، و همکارانرجایی  ؛51، ص.11۳1زاده آزاد، ککاظمزند رک در میان شهروندان موج میجمعی مشت

یکنواتتی کالبدی، فرهن ی و ستتتازی و ارتباطام جمعی نیز هم ی منجر به ستتتازی، تجاریولتاوه بر این، جهانی

اندازهای شهری با معانی و هویت مکان، موجب از اجتماوی در فضتاهای شتهری شتده و ودم تحابق و اتصتال چشتم

ای که از آن به ونوان اند؛ پدیدههای فرهن ی و واطفی فضتتاهای شتتهری شتتدههای کالبدی، شتتاتصتتهبین رفتن ارزش

، 2111، 1کشتتیم رن  شتتدن هویت و کاهش تعلق مکانی تفستتیر شتتده استتتشتتود، که به معنی کمیاد می "مکانیبی"

 ا15، ص.211۳، 5و کروکس 0یوان ؛212، ص.2115، 1و زکریا 2؛ یوجان 1ص.

ن مدل اند. ایگذار بر تعلق مکانی ارائه داده تأثیرنیز متدل متفتاوتی را در رابحه با ابعاد  ا2111ک ریمونتد و همکتاران

کننده ارتباطام انسان با مکان از جمله باشد که هردو منعکسشتام  وابستت ی مکانی میهم شتام  هویت مکان و هم 

باشتتد. بعد ستتوم در این مدل، پیوند پاستتخ ویی مکان، احستتاستتام و ادراکیت و همچنین ارتباا نمادین به مکان می

باشد. ، میسخ واطفی دارددهنده ارتباطام با محیط طبیعی که ریشته در نمایش شناتتی و یا پاطبیعت استت، که نشتان

کننده ارتباطام واطفی دارد که ریشتتته در ولایق، گذشتتتته بعد چهارم، پیوند اجتماوی استتتت. که همین تود منعکس

 .گیردمشترک و پیوندها با مکان و اجتماوام موجود دارد و احساس تعلق به آن جامعه را دربر می

ه مکان در حوزه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و به طورکلی و بر استاس آنچه که محرح شتد، حس تعلق ب

توان تمامی این تعاریف را در چارچوب کلی ارائه شتتده توستتط به روش های مختلفی تعریف شتتده استتت، که می

ان را به ونو "مکان -فرایند -شتتخ "استتکن  و گیفورد تجمیع نمود. مدل ارائه شتتده توستتط این محققین ستته بعد 

. در این مدل فرد به ستتحوح وابستتت ی ا2، ص.2111، 2و گیفورد 1استتکان ک انی نام برده استتتزیرمجمووه تعلق مک

                                                      
1. Shim 

2. Ujang 

3. Zakariya 

4. Yuan  

5. Crooks 

6. Scannell 

7. Gifford 
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مکانی در ستح  فردی و گروهی اشتاره دارد؛ بعد مکان نیز بر تصوصیام کالبدی و اجتماوی تعلق مکانی تمرکز دارد 

اشتتد. بالبدی فضتتا میکه تود شتتام  تعیین فضتتایی، اهمیت مکان و ستتحوح مختلف فضتتایی جنبه های اجتماوی و ک

اکی دهد که دربرگیرنده اجرای شناتتی، واطفی و ادرنهایتا، بعد روانشتناتتی نیز فرایند دلبستت ی به مکان را نشتان می

 ا.0، ص.2118و همکاران،  1مولایک باشددلبست ی می

 

 
 .مدل ارائه شده توسط اسکنل و گیفورد . 9شکل

 ا.2، ص.2111اسکان  و گیفورد، ؛ 0، ص.2118؛ مولای و همکاران، 5، ص.2110و همکاران،  2کتیکسیرا

 

 .دیدگاه متفکران مختلف در رابطه با حس تعلق به مکان .9جدول

 پدیدار شناسان
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 تشکی  اجزاء با مکان و مردم گذار میان تأثیروام   و محکم پیوندی معنای به تعلق حس انسانی جغرافیای

 گسترش و ومق زمان، گذر با و گردیده محیط با فرد تعام  و ارتباا گسترش ومق سبب که است آن دهنده

 تواهد یافت. بیشتری

ز )
ولت

ش
90

89
) 

شولتز محالعه مکان را محالعه رویدادها و حوادثی که در آن اتفاق می افتد دانسته و معتقد است که مجمووه ای 

یک مکان و هویت آن را شک  میدهند. او ارتباطی بین از رتدادها، شکلها، رن  ها و بافت ها، شخصیت 

 معماری، مکان و هویت فرهن ی برقرار نموده و بر این باور است که تجربه مکان تجربه معنای مکان است.

روانشناسان 

 محیطی

یل
ست

ا
  (

90
89

) 

نقش تعیین حس تعلق مکانی در سح  بالاتری از حس مکان بوده که به جهت تداوم حضور انسان در مکان 

کننده ای دارد. حس تعلق مکانی پیوند فرد با مکان را منجر شده که در آن افراد با توجه به نشانه ها، معانی و 

 وملکرد، به تشکی  یک تصویر ذهنی از محیط پرداتته و برای وی مکان نقش ویژه ای پیدا تواهد کرد.

ی 
اما

ش (
90

09
) 

نام و نمادهای مکان آگاهی دارد بلکه با مکان احساس تقدیر مشترک در سح  حس تعلق مکانی، فرد نه تنها از 

 مرحله تعلق، دلبست ی و تعهد به مکان اشاره دارد. 1نیز تواهد داشت. وی برای حس تعلق مکانی 

 پروشانسکی

 وی با تاکید بر هویت مکان به ونوان بستر و وام  ارتباطی مهم در ارتباا انسان، بر نقش ووام  کالبدی به

ونوان بخشی از وناصر اجتماوی در محیط تاکید دارد و بر همین اساس وام  مهم تعام  و ارتباا تن اتن  فرد 

 با محیط تود را به وناصر کالبدی به ونوان بخشی از هویت ذهنی و فردی ارجاب می دهد.

وی معنی را وام  هویت بخشی و فضای هستی را وام  تعلق مکانی افراد به محیط بیان کرده و تصوصیام  کریستین نوربرگ شولتز

                                                      
1.  Moulay 

2. Teixeira 
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وام  گونه شناسی، مکان شناسی و ریخت شناسی بیان کرده و به ارتباا درون و بیرون  1مکان را در  1این 

 وناصر کالبدی در طراحی و ساماندهی فضا اشاره می نماید.

 آلتمن

انی را چیزی بیش از تجربه شناتتی دانسته و اوتقاد داد که این حس، وقاید فرهن ی مرتبط کننده حس تعلق مک

وام  مقیاس، اتتصاصی بودن و قابلیت  1افراد افراد با محیط را شام  می شود و تصوصیام این محیط را در 

 دسترسی بیان می کند.

 .ا111، ص.11۳5شولتز،  ؛58، ص11۳2رلف،  ؛111، ص.11۳1کیعقوب زن نه و حسین آبادی،  مأتذ:

 

ه ارتقای دلبستتت ی ب، نظر در این تحقیق اهداف اصتتلی و کلان موردبه طور کلی و بر استتاس آنچه که محرح شتتد، 

منحقی اا ارتبیک  یابی بهو دست های مختلف شتهر سنندجمکان به ویژه محله در میان ستاکنین محلام واقع در بافت

منحقی به  هایباشتتتند، که با ارائه پاستتتخمیبین ابعاد شتتتناتتی، واطفی و رفتاری دلبستتتت ی به مکان و مقیاس مکان 

 .باشدمیهایی که در ادامه تواهد آمد، در صدد دستیابی به آنها پرسش

 ی کدام بعد بر میزان دلبستتتتو  ها و معیارهای اصتتتلی مؤثر بر ایجاد و تقویت دلبستتتت ی به مکان کدامند  مؤلفه

 ساکنین مؤثرتر می باشد 

  متدولوژی .1

مورد استتتفاده از نوب پیمایشتتی  یقش تحقو رو یتاستتت و از نظر ماه یحاضتتر از نظر هدف از نوب کاربرد یقتحق

نفر  121 پژوهش، نیا جامعه آماری از یک پرستشتنامه استاندارد شده در جامعه ایران بهره برده شده است. باشتد کهیم

 .اندهگیری تصادفی مورد پرسش قرار گرفتکه با استفاده از نمونه باشتدهای چهارگانه شتهر ستنندج میستاکنین بافت از

نرمال  جهت بررسی .ن ارتباا طراحی شتهری و حس تعلق مکانی استیتبیبه طور کلی، این پژوهش در تلاش جهت 

های مورد بررستتتی از آزمون واریانس ها از آزمون کلموگروف استتتمیرنوف، جهت بررستتتی میان ین جامعهبودن داده

 1های پس از تجربهاز آزمون مختلفح  های مورد بررستی در سه سمحدودهای بین ررستی مقایستهطرفه و برای بیک

استتتفاده شتتده استتت. برای ارزیابی اثرگذاری ووام  کالبدی، اجتماوی و فردی بر دلبستتت ی به  2به کمک آزمون توکی

یابی معادلام مکتان در ستتته مقیاس و همچنین دلبستتتت ی به مکان در ستتته بعد شتتتناتتی، واطفی و رفتاری از مدل

تفاده اس "کرونباخ یآلفا "ابزار پژوهش کپرسشنامها از روش  ییایپا زانیسنجش م یبرا ستاتتاری استتفاده شتده است.

 پرسشنامه و یبالا یدرون یوست یدهنده پباشد، که نشانیم 215/1 کرونباخ بدست آمده یآلفا بیشتده استت، که  ضر

 باشد.یمناسب آن م ییایپا

به مکان کسه  یوابستته و ووام  دلبستت  یربه ونوان متغ ایو رفتار یواطف ی،به مکان و ابعاد آن کشتناتت یدلبستت 

 ه است.مستق  مورد آزمون قرار گرفت یرهایمکان به ونوان متغ یاسا و مقیو اجتماو یکالبد ی،وام  فرد

                                                      
1. Post Hoc 

2. Tukey 



  شمارۀ اول                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           121

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1 شکل

 ا58، ص.11۳2کرحیمی،  :مأتذ

   
 

های ها و ستتتاتتار فضتتتایی و شتتتاتصتتتهاند که به لحاظ ویژگیای انتخاب شتتتدهگونههای پژوهش بهمحدوده

، بافت جدید کبهارانا ،بافت میانیکادبامحدوده  0. در همین رابحه، باشتتتندمورفولوژیک شتتتهری با یکدی ر متفاوم 

 اند. های چهارگانه شهر انتخاب شدهاز بافت بافت حاشیه کمحله نایسراو  بافت قدیم کچهارباغا 

ها، دودهمحهای چهارگانه شهر سنندج، مهترین معیار انتخاب این بافت باتوجه به تفاوم در ستاتتار و فرم شتهری

گیری از حداکثر های چهارگانه بوده استتتت، تا از این طریق، با بهرهانتختاب یتک نمونه موردی در هر یک از این بافت

گانه و های چهاربافت ها، امکان تعمیم نتایا بدستتت آمده نیز به ک  شتتهر ستتنندج فراهم آید. در ادامه به معرفیتفاوم

 همچنین شناتت و تحلی  محلام منتخب پژوهش پرداتته تواهد شد.
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 های کلی محلات مورد بررسیویژگی .1جدول 
 اقتصادی-های اجتماعیویژگی فضایی-های کالبدیویژگی محله

 بافت قدیم 

ر و دارای معابر کم قرارگیری در مرکز اقتصادی شه -

تراکم و قدمت بافت، بافت شحرنجی و ورض، فشردگی،

 تا حدودی منظم 

و  وجود وناصر مهم و قدیمی شهر در این محله -

 منحقه ای -دربرگیرنده  بازار به ونوان کاربری شهری

ضعف در دارابودن تسهیلام و تدمام گذران اوقام 

 فراغت در محله

  .دباشمتوسط به پایین می محدودهاین درآمد اکثریت ساکنان  -

های زیادی است اغلب سال محدودهباتوجه به اینکه ساکنان این 

شناسند و از سح  که در اینجا سکونت دارند، یکدی ر را می

. به بالایی برتوردار هستند نسبتاًمشارکت و همبست ی اجتماوی 

سال افراد میان ومدتاًدلی  قدیمی بودن بافت، ساکنان آن را 

 دهند.تشکی  می

 بافت میانی

 بافت متراکم، برنامه ریزی شده، درشت دانه و پایدار -

توسعه بر اساس طرح های پیشنهادی جدید و به صورم 

 شحرنجی

ودم وجود اتتلاا کاربری و تسلط کاربری مسکونی بر  -

 محدوده

 .از درآمد بالایی برتودرار هستند محدودهاکثریت مردم این  -

 تاًومد، ساکنان آن را دهمحدوباتوجه به نوساز بودن بافت این  -

 دهند.افراد جوان تشکی  می

 بافت جدید 
عابر بافت متراکم و مو مسکونی،  تسلط بافت آپارتمانی -

 تودرو محور

 .باشدمتوسط روبه بالا می محدودهدرآمد ساکنان این  -

سح  مشارکت و همبست ی در میان ساکنان این محله در  -

 سح  محلوبی قرار دارد.  

 بافت حاشیه 

فاقد  وریزدانه، ناپایدار، فشرده و متراکم بافت این محله  -

 است.طرح از پیش اندیشیده شده 

گیری و پخشایش جهت، ها و معابر کم ورضکوچه -

 هانامناسب ساتتمان

ها، که همین تود باوث وجود اتتلاا کاربریودم -

 وابست ی ساکنین این محله به مرکز شهر شده است.

متوسط به پایین می باشد و  محدودهدرآمد تمامی ساکنان این  -

 .به طور کلی از وضعیت اقتصادی محلوبی برتوردار نیستند

ودم وجود حس مشارکت، همبست ی و حس تعلق به محله  -

 در میان ساکنین

 .ا1182، مهندسین مشاور تدبیرشهرک :مأتذ

 هایافته .9

 مقایسه تطبیقی متغیرهای پژوهش بین چهار محدوده مورد بررسی .9 .9

 میزان دلبستگی به سه مقیاس مکانی .9 .9 .9

مورد بررستی قرار گرفت، نتایا نشان  کلموگروف استمیرنوفتوستط آزمون  هارمال بودن دادهدر این مرحله ابتدا ن

د. های پارامتریک برای آن استفاده کرتوان از تحلی میمتغیرهای مورد بررستی دارای توزیع نرمال بوده و که داده استت 

با توجه به جدول آزمون میان ین، روشتن استت که تفاوم معنی داری بین دلبست ی به سه مقیاس در هر چهار  ستپس

 محدوده برقرار می باشد. بنابراین دلبست ی در هر سه مقیاس جداگانه تحلی  می گردد: 
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 میانگین چندجامعه برای دلبستگی به خانه، محله و شهر بین محلات .9جدول 
 معنی داری F مجذور میانگین Fاختلاف  مجموع مجذورها های پژوهشمولفه

 دلبستگی به خانه
داخل  هابین گروه

 کلی هاگروه

111/11 1 122/11 122/12 111/1 

8۳1/۳8 111 852/1 - - 

121/111 11۳ - - - 

 لهبه محدلبستگی 
داخل  هابین گروه

 کلی هاگروه

۳۳2/11 1 15۳/1 

212/1 

۳۳1/0 111/1 

۳51/80 111 - - 

۳11/۳5 11۳ - - - 

 دلبستگی به شهر
داخل  هابین گروه

 کلی هاگروه

122/2 1 820/1 122/1 121/1 

011/11 111 521/1 - - 

181/11 11۳ - - - 

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 

ید بافت جدو  بافت میانی کادبادهد که برای دلبستتتت ی به تانه، های هم ن توکی نیز نشتتتان میجدول دستتتته

 در دسته جداگانه قرار بافت حاشتیه کمحله نایسترادر یک دستته هم ن قرار دارند و بافت قدیم کچهارباغا و  کبهارانا

باشد. ستت ی به تانه متمایزتر از محدوده ها دی ر میاز نظر فاصتله میزان دلب بافت حاشتیهگرفته استت. بدین معنی که 

در حاشتتیه  بافتدر یک دستتته هم ن قرار دارند و بافت جدید و  بافت میانیو بافت قدیم برای دلبستتت ی به محله، 

 بافت میانیه دوم، در رتببافت جدید در بالاترین، م یبافت قددستته جداگانه قرار گرفته استت و برای دلبست ی به شهر، 

 .در پایین ترین دسته قرار گرفته اندبافت حاشیه سوم و 

 باشد:نتایا آزمون ها برای مقایسه دلبست ی به سه مقیاس در بین محدوده ها بدین ترتیب می

  دباشی به محله کمترین میزان می، دلبست ی به شهر بیشترین و دلبست بافت حاشیهدر. 

  باشددلبست ی به شهر کمترین میزان می، دلبست ی به تانه بیشترین و بافت جدیددر. 

  دباش ی به شهر کمترین میزان می، دلبست ی به تانه بیشترین و دلبستبافت میانیدر. 

  باشدتانه کمترین میزان می ، دلبست ی به شهر بیشترین و دلبست ی بهبافت قدیمدر. 

 یفاکتور ها و ووامل فاوم ها می توان بهکه باتوجه به مشتتاهدام میدانی و بررستتی های انجام شتتده، از جمله این ت

گی روزانه، کیفیام ندورد نیاز زمومومی، کاربری های حم  و نق  ی و مراکز تدمات مرکز شتتهر و فاصتتله ازهمچون 

می باشد که کیفیت ارائه شده در سح  این محلام  و تدمام شتهری تستهیلامستیما و منظر محلام و های محیحی، 

 .بوده اند مؤثر نتایا بدست آمده نیا هم ی بر بر تود ثرار داده است، وزندگی افراد را تحت تاث

 عوامل اجتماعی در سه مقیاس مکانی تأثیرمیزان  .1 .9 .9

ه ووام  اجتماوی به ستت تأثیرتفاوم معنی داری بین میزان  ،آزمون میان ین در رابحه با 0شتتماره  با توجه به جدول

 گردد:باشد. بنابراین ووام  اجتماوی در هر سه مقیاس جداگانه تحلی  میمقیاس در هر چهار محله برقرار می
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 بافتدهد که در ووام  اجتماوی در تانه، بین نشتتتان می به کمک آزمون توکی های پس از تجربهمقیتاس تانه: آزمون

ووام  اجتماوی در که  دهدوجود دارد و منفی شتتدن حد بالا و پایین نشتتان میتفاوم معنی داری بافت جدید و حاشتتیه 

ه، بین اجتماوی در محل ووام  . همچنینباشتتدمیبافت میانی و بافت قدیم و بافت حاشتتیه شتتتر از بی بافت جدیدتانه در 

ی در ووام  اجتماوکه  دهدمیتفاوم معنی داری وجود دارد و منفی شدن حد بالا و پایین نشان بافت قدیم و بافت حاشتیه 

 بافت قدیمو یه بافت حاشتت، بین در مقیاس شتتهر نیز .باشتتدمیبافت جدید و بافت میانی  بافت حاشتتیهبیشتتتر از م یبافت قد

یشتر بم یبافت قدووام  اجتماوی در شهر در که  دهدتفاوم معنی داری وجود ندارد و منفی شتدن حد بالا و پایین نشان می

 .باشدبرابر می بافت حاشیهو  میبافت قدووام  اجتماوی در شهر در ، اما باشدمیبافت میانی و  بافت جدیداز 

 

 میانگین چندجامعه برای عوامل اجتماعی به خانه، محله و شهر بین محلات. 0جدول 
ANOVA 

 معنی داری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورها های پژوهشمولفه

 تانه_اجتماوی

 112/1 18۳/5 211/11 1 11۳/1۳ ها گروهبین 

 - - 505/2 111 218/2۳5 هادات  گروه

 - --  11۳ 851/110 کلی

 محله_اجتماوی 

 112/1 215/5 151/2 1 11۳/1 ها بین گروه

 - - 1۳1/1 111 512/05 هادات  گروه

 - - - 11۳ 211/51 کلی

 شهر_اجتماوی 

 111/1 ۳80/1 211/1 1 18۳/2 ها بین گروه

 - - 181/1 111 200/21 هادات  گروه

 - - - 11۳ 011/21 کلی

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته
 

 عوامل کالبدی سه مقیاس در میان سه محله .9 .9 .9

ووام  کالبدی به ستتته مقیاس در هر  تأثیرتفاوم معناداری بین میزان نشتتتان می دهتد که  جتدول آزمون میتان ین

 گردد:بنابراین ووام  کالبدی در هر سه مقیاس جداگانه تحلی  میچهارمحله برقرار می باشد. 
 

 میانگین چندجامعه برای عوامل کالبدی به خانه، محله و شهر بین محلات. .1جدول 
ANOVA 

 معنی داری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورها های پژوهشمولفه

 تانه_کالبدی

 111/1 111/22 212/2 1 212/21 ها بین گروه

 - - 102/1 111 211/1۳ هادات  گروه

 - - - 11۳ ۳25/12 کلی

 محله_کالبدی

 111/1 121/11 881/5 1 100/12 ها بین گروه

 - - 110/1 111 188/02 هادات  گروه

 - - - 11۳ 811/5۳ کلی
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ANOVA 

 معنی داری F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورها های پژوهشمولفه

 شهر_کالبدی

 111/1 118/1۳ 281/1 1 81۳/18 ها بین گروه

 - - 125/1 111 11۳/12 هادات  گروه

 - - - 11۳ 518/51 کلی

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 

دهد که بین ووام  کالبدی محله در بین محلام تفاوم میان ین چند جامعه نشتتان میدر رابحه با  5شتتماره جدول 

 دهد که در مقیاسمعنی داری وجود دارد، اما بین ووام  کالبدی تانه و شتهر برقرار نیستت. جدول توکی نیز نشان می

 قرار دارد. در دسته جداگانه دی ربافت حاشیه در یک دسته هم ن و بافت میانی و بافت جدید محله، 

 دهد که در ووام  کالبدی در هتای پس از تجربه به کمک آزمون توکی نشتتتان میمقیتاس تتانته: آزمون

بافت  <یدبافت جد <بافت میانی: باشتتد کمترین میبافت حاشتتیه بیشتتترین و بافت میانی تانه، محله 

 بافت حاشیه  <قدیم

 دهد که در ووام  کالبدی در نشتتتان می به کمک آزمون توکی هتای پس از تجربهمقیتاس محلته: آزمون

بافت  <دیدبافت ج <بافت میانی باشتتد: کمترین میبافت حاشتتیه بیشتتترین و بافت میانی محله، محله 

 بافت حاشیه <قدیم

 دهد که در ووام  کالبدی در شهر، نشان می های پس از تجربه به کمک آزمون توکیمقیاس شتهر: آزمون

بافت  <حاشتتیه بافت= بافت قدیم :باشتتد کمترین میبافت میانی بیشتتترین و  بافت حاشتتیهو بافت قدیم

 بافت میانی <جدید
 ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری دلبستگی به سه مقیاس مکان .1 .9

 بعد شناختی .9 .1 .9

ین هر ب نتایا تحلی  نشتان داده است که که باشتدمی "دانش، ال و، تاطره، معنی"بعد شتناتتی شتام  چهار مؤلفه 

 .وجود داردچهار محله در بعد شناتتی تفاوم معنی داری 

بافت <بافت جدید<بافت میانی <بتافت قدیم: ایتتاطره محلته /ایال و محلته /ایمعنی محلته /ایدانش محلته-

   حاشیه
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 میزان دانش محله بین محلات .6جدول 
 محله_دانش

Tukey HSD 

 تعداد محلات
Subset for alpha = 0.05 

9 1 

 - 111/1 11 بافت حاشیه 

 21/1 21/1 11 بافت 

 ۳1/1 - 11 بافت میانی 

 11/0 - 11 بافت قدیم

 101/1 110/1  معنی داری
 

 میزان معنی محله بین محلات .0جدول 

 محله_معنی

Tukey HSD 

 تعداد محلات
Subset for alpha = 0.05 

9 1 9 

 - - 11/2 11 حاشیهبافت 

 - 21/1 - 11 بافت جدید 

 51/1 51/1 - 11 بافت میانی 

 21/0 - - 11 بافت قدیم 

 111/0 81۳/1 11/1  معنی داری
 

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 

 میزان الگوی محله بین محلات .8جدول 

 محله_الگو

Tukey HSD 

 تعداد محلات
Subset for alpha = 0.05 

9 1 

 - ۳1/1 11 بافت حاشیه

 21/2 - 11 بافت جدید

 81/2 - 11 بافت میانی

 11/1 - 11 بافت قدیم

 228/1 11/1 - معنی داری
 

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 

 میزان خاطره محله بین محلات .0جدول 
 محله_تاطره

Tukey HSD 

 تعداد محلام
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 - 01/2 11 بافت حاشیه 

 11/1 11/1 11 بافت جدید

 11/1 11/1 11 بافت میانی 

 11/1 - 11 بافت قدیم 

 111/1 182/1 - معنی داری
 

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته                                 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 

 بعد عاطفی .1 .1 .9

های هم ن گروه باشتتد.مؤلفه کشتتادی، تعصتتب و غرور، وشتتق و ولاقه، دفاب از مکانا می 0بعد واطفی شتتام  

 دهد:آزمون توکی نشان می

 بافت حاشیه کمحله نایسرا<بافت قدیم کچهارباغا <بافت میانی کادبا  <بافت جدید کبهارانا وشق محله: -

له بافت حاشتتیه کمح<بافت میانی کادبا  <بافت جدید کبهارانا <بافت قدیم کچهارباغا تعصتتب و غرور محله: -

 نایسرا

 بافت حاشیه کمحله نایسرا<بافت قدیم کچهارباغا <بافت میانی کادبا  <بافت جدید کبهارانا شادی محله: -

بافت جدید <بافت میانی کادبا <بافت قدیم کچهارباغا <بتافت حاشتتتیه کمحله نایستتترادفتاب ازمکتان محلته: -

 کبهارانا 
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 عشق محله بین محلات میزان .97جدول 
 محله عشق

Tukey HSD 

 تعداد محلات
Subset for alpha = 0.05 

9 1 

 - 21/2 11 بافت حاشیه 

 21/1 21/1 11 بافت قدیم 

 11/1 - 11 بافت میانی 

 21/1 - 11 بافت جدید 

 101/1 101/1 - معنی داری
 

 میزان تعصب و غرور محله بین محلات .99جدول 
 محله غرور و تعصب

Tukey HSD 

 تعداد محلات
Subset for alpha = 0.05 

9 1 

 - 11/2 11 بافت حاشیه 

 11/2 11/2 11 بافت میانی 

 11/1 - 11 بافت جدید 

 21/1 151/1 11 بافت قدیم 

 151/1 - - معنی داری
 

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 

 میزان شادی محله بین محلات .91جدول 
 محله شادی

Tukey HSD 

 تعداد محلام
Subset for alpha = 0.05 

1 2 

 - 21/2 11 بافت حاشیه

 81/2 81/2 11 بافت قدیم

 11/1 - 11 بافت میانی

 11/1 - 11 بافت جدید

 185/1 122/1 - معنی داری

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 

 میزان دفاع از مکان محله بین محلات .99جدول 
 محله مکان از دفاع

Tukey HSD 

 تعداد محلام
Subset for alpha = 0.05 

1 

 ۳1/2 11 بافت جدید

 11/1 11 بافت میانی

 11/1 11 بافت قدیم

 11/1 11 بافت حاشیه

 108/1 - معنی داری

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته
 

 رفتاریبعد  .9 .1 .9

ر باشتتد. بعد رفتاری دکترک با ناراحتی، کنترل بر امورام، مشتتارکت، ودم جابجاییا می مؤلفه 0شتتام   رفتاریبعد 

 :بین هر سه محله دارای تفاوم معنی داری است

ه بافت حاشتتتی <بافت قدیم کچهارباغا  <بافت میانی کادبا  <بافت جدید کبهارانا مقیاس: در هر ستتته مقیاس 

 نایسراکمحله 

شتتهر برقرار استتت، یعنی با افزایش مقیاس، بعد رفتاری  <محله  <برای بعد رفتاری ستته محله، رابحه مقاب  تانه

 .یابدکاهش می
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 میزان رفتار محله بین محلات. .90جدول 

 رفتار

Tukey HSD 

 تعداد محلات
Subset for alpha = 0.05 

9 1 9 

 - - 2111/2 11 بافت حاشیه

 - 5111/2 5111/2 11  مقدیبافت 

 8511/2 8511/2 - 11 بافت میانی

 1581/1 - - 11 بافت جدید

 012/1 2۳0/1 515/1 - معنی داری

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته

 

 هاتحلیل کمی داده .9. 9

کالبدی، اجتماوی و فردی بر دلبستتتت ی به مکان در ستتته  در این بخش از پژوهش برای ارزیابی اثرگذاری ووام 

مقیاسکتانه، محله و شتتهرا و نیز دلبستتت ی به مکان در ستته بعد کشتتناتتی، واطفی و رفتاریا از مدل یابی معادلام 

 استفاده شده است.  SMARTPLSساتتاری به روش حداق  مربعام جزیی با استفاده از نرم افزار 

 Zعناداری معیار ضرایب م 9 .9 .9

معنادار بودن رابحه  %۳5 بیشتتر باشتند تا بتوان در سح  اطمینان ۳1/1باید از    tیا همان مقادیر zضترایب معناداری 

 .شودمشاهده می (t-value) در شک  زیر مدل پژوهش همراه با ضرایب معنادارینمود. را تأیید ها بین سازه
 

 
 اجتماعی، فردی( بر دلبستگی به مکان در حالت قدر مطلق ضرایب معناداری)کالبدی،  ابعاد تأثیرمدل  .9 شکل



  شمارۀ اول                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           12۳

 

 
 دلبستگی به مکان حالت قدر مطلق ضرایب معناداری. کالبدی، اجتماعی، فردی بر ابعاد ابعاد تأثیرمدل  .0 شکل

 

مدل بیشتتتراستتت، که معناداربودن مستتیر و مناستتب بودن  ۳1/1ضتتریب معناداری مربوا به مستتیرهای مدل از 

 ساتتاری و تایید تمام فرضیه های پژوهش را نشان می دهد.

 آزمودن مسیرهای مدل دلبستگی به مکان. 1 .9 .9

، محابق با ال وریتم تحلی  ا1و  5کشک   پس از بررستی برازش مدل های اندازه گیری، مدل ساتتاری و مدل کلی

زمون مستتتیرهای مدل تحقیق پرداتته و به یافته های به بررستتتی و آ محقق را یاری می کند تا  PLSداده ها در روش 

باشتتد، مسیر مربوطه در سح   ۳1/1تحقیق برستد. درصتورتی که مقدار ضتریب معناداری هریک از مستیرها بیش از  

 است.معنادار  %۳5اطمینان 

 

 نتایج معادلات ساختاری مسیرهای مدل دلبستگی به مکان. .91جدول 

 جهت رابطه مسیروضعیت  t بتا مسیرهای مدل دلبستگی به مکان

 مثبت تایید 8۳/11 11/1 وام  کالبدی بر دلبست ی به مکان .1

 مثبت تایید 21/2 12/1 وام  اجتماوی بر دلبست ی به مکان .2

 مثبت تایید 51/5 22/1 وام  فردی بر دلبست ی به مکان .1

 مثبت تایید 01/15 ۳1/1 وام  کالبدی بر بعد شناتتی دلبست ی به مکان .0

 مثبت تایید 25/11 10/1 وام  کالبدی بر بعد واطفی دلبست ی به مکان .5

 مثبت تایید 22/10 21/1 وام  کالبدی بر بعد رفتاری دلبست ی به مکان .1

 مثبت تایید 25/1 01/1 وام  اجتماوی بر بعد شناتتی دلبست ی به مکان .2

 مثبت تایید 18/۳ 21/1 به مکانوام  اجتماوی بر بعد واطفی دلبست ی  .8

 مثبت تایید 21/2 11/1 وام  اجتماوی بر بعد رفتاری دلبست ی به مکان .۳

 مثبت تایید 21/2 21/1 وام  فردی بر بعد شناتتی دلبست ی به مکان .11
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 جهت رابطه مسیروضعیت  t بتا مسیرهای مدل دلبستگی به مکان

 مثبت تایید 28/2 21/1 وام  فردی بر بعد واطفی دلبست ی به مکان .11

 مثبت تایید 11/1 15/1 رفتاری دلبست ی به مکانوام  فردی بر بعد  .12

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant at P<0.01 

 ا11۳۳های پژوهش، مأتذ: کیافته
 

برای کلیه پارامترها  t، مقدار 11در جدول شتتماره  بر استتاس نتایا به دستتت آمده از ضتترایب معادلام ستتاتتاری

درصتتتد اطمینان تایید می شتتتود و اثرگذاری  ۳5توان بیتان نمود که تمامی مستتتیرهای مدل دلبستتتت ی به مکان با می

ووام ککالبدی، اجتماوی و فردیا بر دلبستت ی به مکان در سته مقیاسکتانه، محله و شهرا و نیز دلبست ی به مکان در 

ه وام  ک نشتتان میدهدضتترایب بتا ؛ همچنین ه طور مثبت و معنادار می باشتتدستته بعد کشتتناتتی، واطفی و رفتاریا ب

بست ی به مکان و وام  را بر بعد واطفی دل تأثیروام  اجتماوی بیشترین ، را بر دلبستت ی به مکان تأثیرکالبدی بیشتترین 

 را بر بعد رفتاری دلبست ی به مکان دارد. تأثیرفردی بیشترین 

 بحث  .0

ه محله دهد کهای مختلف ستتنندج نشتتان میووام  دلبستتت ی به مکان در بین چهار محله از بافتبررستتی نتایا و 

ذار بر این یافته گتأثیرباشد. از جمله ووام  بافت حاشتیه کمحله نایسترا از کمترین میزان دلبست ی به محله برتودار می

. ساتت این محله اشاره نمودتوان به ودم وجود طرح از پیش اندیشتیده شتده معماری و شتهرسازی در این بافت می

تودرو، با درنظر داشتن  پذیر و سرزنده و به صورم کاملاً ماری مردمعبدون درنظر داشتتن اصتول اولیه شهرسازی و م

هیلام نوب امکانام و تس محیحی که فاقد هرتنها سترپناهی برای ستکونت شتک  گرفته استت. بدیهی استت در چنین 

 نخواهند داشت.گونه دلبست ی به محیط سکونتی تود اولیه برای سکونت باشد، ساکنین آن هیچ

دهد که ستاکنین محله چهارباغ، در جای اه سوم رضایت و دلبست ی به مکان قرار دارند، که فرایند تحقیق نشتان می

مستتئله اشتتاره نمود که اگرچه ستتاکنین این محله در مرکز اصتتلی شتتهر قرار دارند اما با توان به این از دلای  این امر می

ی دان ی بافت، صتفر بودن سرانه فضای سبز و فراغتفرستودگی و ریز نظیرهای ستکونتی بستیاری مشتکلام و چالش

 .تودم دلبست ی به تانه و محله در بین ساکنین شده اساشاره نمود، که موجب بروز نارضایتی و 

توان به می نآدهد. که از دلای  های میانی و توستتتعه یافته جدید نتایا بهتری را نشتتتان مینتتایا تحلی  برای بافت

 تاًومدهای جاری در فضتتای این دو بافت اشتتاره نمود. واحدهای مستتکونی در این دو بافت تنوب در کاربری و فعالیت

ی از ها از انواب مختلفنماید، ساکنین این بافتماری تبعیت مینوستاز بوده و از اصتول جاری و محلوب شهرسازی و مع

. که همین دیک مح  ستتکونت تود برتودار هستتتندهای مورد نیاز زندگی محلوب و ستترزنده در فواصتت  نزکاربری

ر میان های مختلفی دگیری ستتح  بالایی از رضتتایت و دلبستتت ی به مکان در ابعاد و مقیاسمستتئله تود موجب شتتک 

حسینی و کهمستو با نتایا حاص  از تحقیقام پژوهش رانی نظیر  بحور کلی، نتایا بدستت آمده ن شتده استت.ستاکنی



  شمارۀ اول                                            مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری                                                           181

 

صتتتدریان و ؛ 221ص. ، 2112، و همکتاران  1پورتین تا  ؛08، ص. 2121، 2ادرو  1آرنبرف؛ 10، ص.2121همکتاران، 

بوده استتتت و  ا122، ص. 11۳0، توکلی نیا و همکاران؛ 125، ص.11۳2، حستتتین آبادیزن نه و  ؛01، ص. همکاران

 باشد.ید آنها میؤم

  گیرینتیجه .1

ان مقیاس تانه، محله و شهر در میدر سه  ارتقای دلبستت ی به مکانبر  مؤثرتحقیق حاضتر با هدف بررستی ووام  

ی، های بعد روانشناسدهد که از میان متغیرنتایا تحلی  نشتان میج انجام شتده استت، ستاکنین بافت های شتهر ستنند

شود و ووام  کالبدی کارتباا دی ران با محیطا و اجتماوی وناصتر واطفی، شتناتتی و رفتاری دلبستت ی را شتام  می

 ند.های فردی رابحه معناداری با متغیر وابسته دلبست ی به مکان دارهای  مستق  ویژگیو متغیرکارتباا فرد با دی رانا 

اشیه که محله بافت ح داده استتبررستی نتایا و مقایسته ووام  دلبستت ی در بین چهار محله نشتان به طور کلی، 

ت ی، وام  د واطفی و ازمیان ووام  دلبستتکمحله نایسترا با کمترین میزان دلبستتت ی به محله، از میان ابعاد دلبستت ی، بع

ای پیشتتنهادی هها باید ضتتوابحی در طرحمؤلفهکالبدی نقش مؤثرتری بر دلبستتت ی به محله دارد. لذا با توجه به نتایا و 

کارهایی در ها باید ضتتتوابط و راهمؤلفهنتایا و  بنابراین، طبق برای بالابردن میزان دلبستتتت ی در این محله تدوین نمود.

 داتلامم این که داشتتت توجه باید اما های پیشتتنهادی برای بالابردن میزان دلبستتت ی در این محله تدوین نمود.طرح

 .شد تواهد جرمن بافت بیشتر هرچه گسست به صورم این در زیرا شتوند تبدی  کلان و گستترده هایجراحی به نباید

   .پردازیممی مکان به دلبست ی حس ارتقای جهت در بافت این بهسازی برای راهکارهای پیشنهادی ارائه به جا این در

 محله فرهن ی بار تقویت راستای در محله سرای و فرهن سرا همچون فرهن ی مراکز ایجاد -

 .ودنش محلی هاینشانه به دید بستن باوث به طوریکه محله ارتفاوی نظاممتناسب سازی و همخوان نمودن  -

 .باشد سکون کننده القا مکث فضاهایدر  و حرکت کننده مسیر القا دربه گونه ای که  نماها ریتماصلاح  -

 جداره  در مشخ  رن ی پالت از استفاده -

   محیط تلحیف برای مناسب هایمکان و مسجد جلوتان در آبنما از استفاده -

 .شات  هایساتتمان و پیاده مسیر در ویژه نورپردازی و محله ک  در مناسب نورپردازی -

 .  گرددمی توصیه محله در آن فقدان به توجه با سبز فضای و پارک احداث -

 محله در ستتکونت به را مردم و شتتده محله جذابیت موجب تواندمی هافعالیت انواب بروز برای زمینه ایجاد -

 موجود هایکاربری تنوب ایجاد با شودمی پیشنهاد .شتودمی مکان به تعلق افزایش موجب موضتوب این که کند تشتویق

   .شد محله در فروش و ترید فعالیت ایجاد باوث ساکنین روزمره نیازهای کردن برآورده نتیجه در و محله در

                                                      
1. Arnberger 

2. Eder 

3. Poortinga  
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