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 مجله آمایش جغرافیایی فضا،

 پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  199- 212/ صفحات:  1398سال نهم/ شماره مسلسل سی و دوم/ تابستان 
  

  .شهرهاو کالن یانیکوچک، م يدر شهرها یاحساس تعلق مکان سنجش
 خواف، سبزوار و مشهد ي: شهرهايمطالعه مورد

 
  مهدي زنگنه

 علمی دانشگاه حکیم سبزواريریزي شهري، عضو هیاتبرنامهاستادیار جغرافیا و 
  27/3/96؛ تاریخ پذیرش:  1/1/96تاریخ دریافت: 

  چکیده
 از شـهرها  هاي شهري اعم از شهرهاي کوچک، نوشهرها، شـهرهاي میـانی و کـالن   تمامی محیط در تعلق احساس امروزه عدم
هـدف  گریزي شهروندان رخنمون گردیده اسـت.  تفاوتی و مسئولیتبی هویتی،ریشگی، بیبی که با خصایص است مشکالت پنهانی

شهر و عوامل مؤثر بـر احسـاس تعلـق    و کالن یانیکوچک، م در سه شهر یمکاناز وضعیت احساس تعلق مقایسه تطبیقی پژوهش، 
اي سـاخته محقـق  هنامـ پرسشبزار تحقیق، ی بوده و اپیمایشپژوهش از نظر هدف، کاربردي و به لحاظ روش ن یا .ها استآن یمکان

است. تأیید شده  78/0 کرونباخ  با مقداراست که میزان روایی آن از طریق روایی صوري و ضریب پایایی آن از طریق آزمون آلفاي 
مونه ن 384مشهد  نمونه و 383شهر سبزوار، نمونه  380حجم نمونه عۀ آماري تحقیق شامل کلیه شهروندان سه شهر خواف با جام

از  ین احساس تعلق مکـان یشتری، بيانه نظریعنوان مهب 3ق و در نظر داشتن رقم یتحق هاپرسشج ینتا 5-1ف یتوجه به طبا  .است
 قرار گرفت. ییدر مرتبه نها 7/2در حد متوسط و شهر سبزوار با رقم  3/3خواف با  يو در رتبه بعد 4/4شهر مشهد با رقم آن کالن

 کنند) را تبیین مییمکاندرصد از تغییرات متغیر وابسته(احساس تعلق  85به میزان گانه پژوهش 5 يهاشاخصتحلیل رگرسیونی 
 یاجتمـاع  يهـا تیـ فعالمشـارکت در  ت خدمات، بیشترین تأثیر و بعد از این متغیرهاي یفیحاکی از آن است که  متغیر ک ،و نتایج

  خواهند داشت.در سه شهر مورد مطالعه  یمکاناي را بر احساس تعلق تأثیرات فزایندهب یترتبه
  
  خواف، سبزوار، مشهد ،شهرها، کالنیانیم يکوچک، شهرها يشهرها ،یکانم احساس تعلق :هاي کلیديواژه 

 
  1مقدمه

 محیط و انسان ارتباط در مؤثر و مهم معانی از یکی
 بـوده  شـهري  مـدیران  و طراحان توجه مورد همواره که

 محـل  شـهر  بـه  خـاطر شـهروندان   تعلق احساس است،
 ).2: 1392(میرزائیـان و هرنـدي،    اسـت  خـود  سکونت

 ادراك معنـاي  به مکان حس مفهوم یا مکان تعلق حس
 آگاهانـه  و بـیش  کم و احساسات محیط از مردم ذهنی

 ارتبـاط  در را شـخص  کـه  اسـت  خـود  محـیط  از هاآن
 و فهـم  کـه  ايبـه گونـه   دهـد، می قرار محیط با درونی

 و خـورده  پیونـد  محیط معنایی زمینه با فرد احساسات
 کـه موجـب   است عاملی حس، این. گردد می یکپارچه

 رفتاري و حسی خصوصیات با مکانی به فضا یک تبدیل
 تعلـق  و مکـان  . حـس شـود مـی خـاص   افراد براي ویژه

                                                             
  m.zanganeh@hsu.acirنویسنده مسئول: *

 یـک  از راحتـی  احسـاس  موجب کهاین بر عالوه مکانی
 افـراد  بـراي  هویـت  به دستیابی باعث گردد، می محیط

 ). احسـاس 42 :1392 (مشـکینی و همکـاران،   شودمی
 نظـر  جـوامعی مـد   در بیشتر شاناجتماع به افراد تعلق
ر د و اسـت  کمتـر  آنها در ارگانیکی همبستگی که است

 در هـا ریـزي برنامـه  پیشبرد جوشش براي به نیاز نتیجه
 و عـاطفی  احساسـات   جمعـی  هویـت  مختلـف  ابعـاد 

 کشورمان تجربه به دارد. بانگاهی وجود هاي آنواکنش
 رویکـرد  کـه  شـود می آشکار جدید، شهرهاي زمینه در

 آن در کـه  بـوده  نگـر بعـدي  تک رویکردي ها،آن غالب
اشـتغال   استراحت، و اقامت براي فضایی ساخت به فقط

 شـهرها  کـالن  جمعیـت  سرریز   جذب براي مکانی یا و
 و فرهنـگ  تاریخ، فقدان دیگر سوي از است. شده توجه

 اولویـت  در آن دنبـال  بـه  نوشـهرها و  در خاطره جمعی
 باعـث  ...و اقتصـادي  توجیهـات  مالی، مسائل قرار دادن
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 تعلـق  حـس  آن پـی  در و هویـت  مسـئله  کـه  گردیده
 تلقـی  فرعـی  ايمسـئله  مثابه به شهرها، دراین مکانی،

   گردد(همان).
 در جامعـه  به تعلق حس وقتی دورکیم اعتقاد به بنا

 به قرابت و حس همانندي یک باشد، داشته وجود افراد
 هـا مشغولی دل و عاطفی پیوندهاي و آمد خواهد وجود

 نتیجه که دهدمی پیوند هم به را مشترك افراد منافع و
گسـترش   و آنـان  هـاي تمـاس  تشـدید  و افـزایش  آن

 ابـزار  مهمتـرین  ایـن  و اسـت  جامعه سطح در ارتباطات
 جهـان  در کشـورهاي  ویـژه به خوب مدیریت یک  براي
 ایـران  جمله از توسعه حال در کشورهاي است. در سوم

 عوامـل  و بسـترها  گـذار،  دوران در قرار گرفتن دلیل به
 شـود مـی  تغییـر  دچـار  اجتمـاعی،  تعلق احساس ایجاد

ــی،  ــاقري و رحیم ــاالي 145: 1391(ب ــات ب ). در درج
تعلق مکانی، فرد نسبت بـه سرنوشـت مکـان احسـاس     

نهایـت ایـن حـس تعلـق و تعهـد       تعهد می نماید و در
ریزي و توسعه به مشارکت فرد در برنامهتواند منجر می

)؛ 336:2006 و پرکینـز،  1(مـانزو  اجتماعی محله شـود 
ــی مهــم هــم از نظــر       ــابراین تعلــق مکــانی بحث بن

ریزي اجتماع محلـی  شناختی و هم از نظر برنامهجامعه
  است.

حس تعلـق مکـانی باعـث افـزایش حـس تعهـد و       
شود. کـاهش ایـن   مسئولیت فرد به محل سکونتش می

تعلق نیز باعث کاهش احساس مثبت فـرد بـه محـیط    
). دلبسـتگی  281: 1391(مبارکی و صـالحی،  گرددمی

به مکان زندگی و احساس تعلق بـه آن در افـراد، ایـن    
کند کـه جهـت   انگیزه و احساس مسئولیت را ایجاد می

بهبود همـه جانبـه محـیط سـکونت تـالش نماینـد. از       
هـاي  جراي برنامهتواند ارو احساس تعلق مکانی میاین

مختلف اجتمـاعی، اقتصـادي را در اجتمـاع محلـی بـا      
توفیق چشمگیر همراه کند و کیفیت زنـدگی را بهبـود   

 ). در مجموع بـا 115: 1393 (زنگنه و همکاران، بخشد
توجه به اینکه شهرها در آینده تعدد و تنوع بیشتري را 
خواهنــد داشــت و ایــن تنــوع، مــدیریت شــهرها را بــا 

ایی خاصی مواجه ساخته که هرروزه در حال هنارسایی
افزایش است. موضوعاتی همچون: دستیابی بـه هویـت   
                                                             
1. Manzo 

شهري، عدالت، همبسـتگی، امنیـت، حفاظـت محـیط     
زیست شهري مسئولیت پذیري، مشـارکت شـهروندي   
و... در گرو افزایش حـس تعلـق مکـانی شـهروندان بـه      

شان است؛ چرا که با افزایش حس تعلـق،  محیط شهري
دهاي عاطفی بیشتر شده و منـافع مشـترك افـراد    پیون
هـایی جهـت   خورد. پس با ایجاد زمینـه هم پیوند میبه

توان بـه مـدیریت شـهري    تحقق حس تعلق مکانی می
بهتر، شهري سالم و توسعه شهري پایدار دسـت یافـت.   

هـاي شـهري   تمـامی محـیط   در مکـان  حـس  فقـدان 
نظـام  امروزي(صرف نظر از اندازه و سلسـله مراتـب در   

اعم از شهرهاي کوچـک، نوشـهرها، شـهرهاي     شهري)
 بـه  تعلق احساس عدم آن تبع به و شهرهامیانی و کالن

 احساس درازمدت در که است مشکالت پنهانی از هاآن
 هـا محـیط  ایـن  سـاکنان  در را هـویتی ریشگی و بی بی

دامن خواهد زد و ایـن مشـکل در اکثریـت شـهرها بـا      
مســئولیت گریـزي شــهروندان  تفـاوتی و  خصیصـه بــی 

رخنمون گردیده است و اما در شهرهاي مورد مطالعـه:  
خواف بعنـوان یکـی از شـهرهاي تـاریخی، بـا پیشـینه       
هزارساله و پرافتخار، نتوانسته جایگاه تـاریخی خـویش   
را حفظ نماید، مهاجرفرستی، نبود خـدمات و امکانـات   

شـهرها از  هـا بـه کـالن   مطلوب و روانه شـدن سـرمایه  
شکالت بارزاي نگونه شهرهاست؛ همچنین سبزوار بـا  م

صدسـاله و سـابقه مبـارزاتی مشـهور      شهرنشینی چند
راهی، جایگاه مناسب خویش را ساکنانش، موقعیت بین

ویـژه مشـهد کـه در    شـهرها و بـه  نیافته است، اما کالن
ــه،    ــرار گرفتـ ــه قـ ــهري منطقـ ــت شـ ــاه نخسـ جایگـ

ــرمایه  ــذیري، س ــدما مهاجرپ ــتقرار خ ــذاري، اس ت و گ
خود نموده، بـه ماننـد سـایر    آن امکانات سطح باال را از

تفـاوتی  گریزي، بیشهرهاي ذکرشده، باز هم مسئولیت
شـان را  و عدم تعهد شهروندان نسبت به محیط زیسـت 

تجربه نموده است که همه این مسائل از عدم احسـاس  
شان ناشی تعلق مکانی شهروندان به شهر محل سکونت

احساس به خوبی سـاماندهی شـود    گردد و اگر اینمی
اثرات مطلوبی را بر روي توسعه اجتمـاعی، اقتصـادي و   
کالبدي شهر خواهد داشت و اما متأسفانه این احسـاس  
در برنامه ریزي و مدیریت شهري نادیده انگاشته شـده  

ن عرصـه  ین و متخصصید مورد توجه محققیکه با است
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دانسـت کـه   د یـ امـا با  رد.یـ قـرار گ  يشهر يزیبرنامه ر
در یـک  انجـام گرفتـه،   نـه  ین زمیکه در ا ییهاپژوهش

اي در و به صورت مقایسه بودهشهر یا یک محله خاص 
انجـام گرفتـه و ضـرورت     یپژوهشـ نظام شهري کمتر 

یابد که این موضوع مهم در سلسله مراتب شهري از می
پایین ترین سطوح شهرنشینی تا باالترین انجام گیـرد،  

پی چنـین ضـرورتی انجـام گرفتـه      ن پژوهش دریکه ا
 یزان تعلـق مکـان  یمو این پژوهش بر آن است تا  است.

ــورت      ــه ص ــهد را ب ــبزوار و مش ــواف، س ــهرهاي خ ش
ن راسـتا  یـ اي مـورد سـنجش قـرار دهـد و در ا    مقایسه
رد. شهروندان یگ یقرار م یل مورد بررسیذ يهاپرسش

هر یک از شهرهاي خواف، سبزوار و مشهد هر کدام به 
آیـا بـا    میزانی از احساس تعلق مکانی برخوردارند؟چه 

باالرفتن جمعیت شهر، احساس تعلـق مکـانی افـزایش    
یابـد؟  آیــا بـین شـهرهاي مــورد مطالعـه، از نظــر     مـی 

در  احساس تعلق مکانی تفاوت معنـاداري وجـود دارد؟  
هــا هــر یــک از شــهرهاي مــورد مطالعــه کــدام مؤلفــه

 ق مکـانی دارنـد؟  بیشترین تأثیر را در افزایش حس تعل
بیشترین تأثیر را در ارتقـاء حـس تعلـق     هاکدام مؤلفه

  مکانی در بین شهرهاي مورد بررسی خواهند داشت؟
  

  تحقیق روش
بـه   میکـه مسـتق   یقـات ید اشاره نمـود کـه تحق  یبا
 يدر شـهرها  یسـه تعلـق مکـان   یا مقای یقیتطب یبررس

شهرها و سلسله  ها نقش اندازیمختلف پرداخته باشد و 
مورد پژوهش  یمراتب شهرها را در ارتباط با تعلق مکان

ق بـه  یـ تحق هنیشیقرار داده باشد، وجود نداشت و در پ
را در  یسـه تعلـق مکـان   یمقا یکه به نوع ییهاپژوهش

 یدرون شهرها و در سطح محالت انجام دادند، ارائه مـ 
  گردد:

)، میزان تعلق مکانی 2002( 2و ویلیامز 1کالتن برن
ــومی و    ــت ب ــین جمعی ــوروي) را ب ــی ن ــارك مل ــه (پ ب

انـد. نتـایج تحقیـق    ورد مقایسه قـرار داده ها متوریست
دهد که سطح تعلق مکانی تا حد زیادي تحت نشان می

هـم   تاثیر اقدامات مدیریتی مربوط به یک مکان اسـت. 
                                                             
1. Bourne Kaltn 
2. Williams 

ها، تعلق مکانی آثار براي جمعیت محلی و هم توریست
 مثبت محیطی دارد.

تجربـه کودکـان   کـه   ی)، در پژوهشـ 2010(3ستنبِ
م یق ترسـ یـ س بـه طر ین و پـار یمهاجر را در شهر بـرل 

کـه   دهیجـه رسـ  ین نتیبه ا، هانجام داد یذهن يهانقشه
ـ  یموجب افزا یتعلق مکان و احسـاس   یش سـالمت روان

افــراد در محلــه  یانحرافــ يت و کــاهش رفتارهــایــهو
  شود.یم

نـه  یدر زم ی)، در پژوهشـ 2016( و همکـاران  4بون
 درافتنــد کــه یانجــام دادنــد، در یاجتمــاع يتــاب آور

 تعلق حس ،ییجا جابه و سوانح از پس موارد از اريیبس
 .گرددیم یقبل مکان به افراد بازگشت به منجر مکان به

خـود بـه    پژوهش)، در 1389( زادهسرمست و متوسلی
زان تعلـق  بررسی و تحلیل نقش مقیـاس شـهر بـر میـ    

انـد. نتـایج تحقیـق نشـان     مکانی مـردم تهـران داشـته   
ــد ــان در     هدهن ــه مک ــردم ب ــق م ــه تعل ــت ک ــن اس ای
جتمـاعی  سـابقه و بافـت ا  هاي مختلف شـهر (با قسمت

  کند.متفاوت) با همدیگر فرق می
 يکه بر رو یپژوهش)، در 1389( و همکاران یوارث

بخـش  تیهو يهاد گلبهار انجام دادند، مؤلفهیشهر جد
از عوامل مؤثر بر تعلق  و مدت اقامت ساکنان را يشهر
)، 1391( يرهنمـا و رضـو   ساکنان آن دانستند. یمکان

شـهر مشـهد    11و  4محـالت   يکه بر رو یدر پژوهش
ق یـ طر از مکان به تعلق افتند که: حسیانجام دادند، در

 شـتر یب اعتمـاد  باعـث  شـهروندان  مشـارکت  ختنیبرانگ
 یاجتمـاع  يهاهیسرما با یگردد و جوامعیشهروندان م

حـس   وجـود  مستلزم شهروندان آگاهانه مشارکت و باال
  است. شهر و محله مکان، به تعلق

 هخـاطر  یقـ یتطب ی)، در بررس1391( يآزاد و پرتو
شـهروندان در دو نقطـه متفـاوت شـهر تهـران       یجمع

جـاد  یبهارستان باعـث ا  دانینشان دادند که: آنچه در م
اطـراف آن   يشده مربـوط بـه کالبـدها    یجمع هخاطر

و  یش باعـث تعلـق مکـان   یدان تجریبوده و  آنچه در م
ده مربوط به عملکرد آن یشهروندان گرد یخاطره جمع

  دان بوده است.یم

                                                             
3. Besten 
4. Boon 
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 ياســهیمقا ی)، در بررســ1393( و همکــاران يبــز
کـه:  افتنـد  یآباد درمحالت شهر خرم یمکان تعلق حس
 تعلـق  حـس  مختلـف  هايشاخص بین داريمعنا رابطه
 نظافت محـالت،  شهري، تجهیزات از و نگهداري یمکان

 امـور محلـه   در افـراد  مشـارکت  نیـز  و مالیات پرداخت
 ، میـان یمکـان  تعلـق  حـس  میـزان  نظـر  دارد. از وجود

 چشـمگیري  هـاي تفـاوت  مطالعه مورد مختلف محالت
ل تنوع بناها یدلبه ترمحالت قدیمی است، داشته وجود

  بیشتري یمکان تعلق حس دتر ازینسبت به محالت جد
  اند.بوده برخوردار

)، در پژوهشــی کــه در 1393( زیــاري و همکــاران
شهر سنندج انجام دادند، بحران حس عدم تعلق مکانی 
ــعه    ــه توس ــد ک ــم دانســتند و خاطرنشــان نمودن را مه
اجتماعی محالت می تواند باعث افـزایش حـس تعلـق    

 هاي شهري گردد. مکانی و پایداري محیط
 یقـ یدر مطالعـه تطب )، 1394( و همکـاران  یخیشـ 

د پرنـد، بـه   یشهر و شهر جدمیدر نس یحس تعلق مکان
م یدر نس یافتند که: حس تعلق مکانیجه دست ین نتیا

 یو اجتمـاع  یر رسـم یـ ک سـکونتگاه غ یعنوان هشهر ب
د پرنـد  یخته و بدون برنامه، نسبت به شهر جدیخودانگ
شـده،   يزیـ ربرنامـه  ید و اجتماعیک شهر جدیبعنوان 

)، در 1394( فنـی و همکـاران   .باالتر اسـت  یدر سطح
ي اجتمــاعی در مــدیریت و هــابررســی نقــش ســرمایه

تهران، احساس تعلق  10مسارکت محله اي در منطقه 
ي سـرمایه  هـا به محلـه را بـه عنـوان یکـی از شـاخص     

و تفـاوت در میـزان   اجتماعی مورد سنجش قرار دادند 
احساس تعلق به هر محلـه را ناشـی از متفـاوت بـودن     

  ي فرهنگی، اجتماعی و قدمت محله دانستند.هازمینه
)، در ارزیابی پایداري شهر 1395( پاریزي يمندیم

کرمان نشان دادند که در بعد اجتماعی، متغیر تعلق به 
مندي را در بین ساکنان محیط بیشترین میزان رضایت

نموده است و این متغیر از عناصر تأثیرگـذار بـر   کسب 
)، در 1397( علوي و همکـاران  است.پایداري شهر بوده

پژوهشــی کیفیــت زنــدگی در شــهر بهبهــان را مــورد  
سنجش قرار دادند، در حوزه تعلق مکانی منطقـه یـک   
شهر به دلیل سرزنده بودن و احساس تعلق سـاکنان و  

منطقــه، داراي تمایـل بـه گذرانـدن اوقـات فراغـت در      
  است. بیشترین میزان رضایت از کیفیت زندگی بوده

  
  مبانی نظري

 بـا  مـردم  کـه  مـؤثر  پیونـدي  عنـوان به مکان تعلق
، شـود مـی  تعریـف  کننـد می برقرار مکانی هايقرارگاه
 هاآن که جایی و دارند ماندن به تمایل هاآن که جایی

 مفهـومی  دارند احساس تعلق امنیت و راحتی احساس
 تشـکیل  عوامل و ابعاد به توصیف، مرحله در که است 

 مرحلـه ادراك  در امـا  اسـت،  تجزیـه  قابـل  آن دهنـده 
 که است مکان به نسبت عاطفه و محبت از کلی درکی
 بیـان نباشـد   و وصـف  قابـل   شـخص  براي حتی شاید

 کـه  شهرنشـینانی  ).2: 1393و همکـاران،   پور(سیاوش
 حـس  از بخشـی  کنند می ترك را خود سکونت مکان
 آنهـا  مکـان  حـس  دهند؛ زیرامی دست از را خود تعلق

 لـذت  مـردم  از بسـیاري  اسـت. بـراي   شده دار خدشه
 نیـاز  ارضـاء  جـاي  تواند نمی هیچگاه تحرك در نهفته
 تقلیـل  .بگیـرد  را خـاص  مکـان  یک تعلق به به انسان
 اقتصادي موجود یک به انسان و جا یک به مکان دادن

 از بسـیاري  کـه  شـود مـی  باعث یا مذکر مونث منطقی
ه ها نادیـد مکان و هاانسان میان ارتباط اهمیت پر ابعاد

  ).  67: 1384قاسمی، ( شود گرفته
 ابعاد با موجود یک عنوانبه آدمی: مکان به تعلق نیاز

 روانـی،  و روحـی  مـادي،  همچنـین  و اجتماعی و فردي
دنبـال   بـه  همـواره  کـه  اسـت  مختلفـی  نیازهاي داراي
 بـین،  ایـن  در  .اسـت  خـود  حیـات  طول در آنها تأمین
 خاصـی  مراتب سلسله و اولویت داراي نیازها این تأمین

 آدمـی،  نیازهـاي  انـواع  شمردن بر ضمن باشد. مازلومی
 نمـوده  بنـدي  دسته آنها برآورد اولویت اساس بر را آنها

 هرم اولویـت  صدر در که نیازها این ترین مهم از .است
 کـه  اسـت  خودشـکوفایی  به نیاز دارد، قرار نیازها بندي
 چـه  اسـت. انسـان   خود ماقبل نیازهاي تأمین آن الزمۀ

 بـه  میـل  ناخودآگاه، صورتبه چه و  خودآگاه صورتبه
 .دارد و خودشـکوفایی  فطـري  استعدادهاي ظهور و بروز
 از مراتبـی  سلسـله  کـه  یابـد مـی  تحقق زمانی امر، این

 دوست داشـتن  و تعلقنیازهاي  جمله از انسان نیازهاي
 بـدون  نیازهـا  سلسـله مراتـب   این گردد. تحقق برطرف
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 نیسـت،  پـذیر امکـان  هسـتی  در آدمـی  جایگاه شناخت
 ایجـاد  و خـود  نیازهـاي  و خـود  شناخت با انسان یعنی
 بـه  نیازهـا  ایـن  اقنـاع  جهـت  مناسـب  و محملـی  مکان

: 1390 ،(پیربابـایی و سـجادزاده   رسدمی خودشکوفایی
19.(  

 شـامل  کالبـدي  عناصـر  بـر  عالوه محیط: حس مکان
 اسـاس  بـر  مـردم  کـه  اسـت  رمزهایی و معانی ها،پیام

 رمـز  را آن عوامـل  و دیگـر  هـا انگیزه توقعات، ،هانقش
 قضـاوت  بـه  آن مـورد  در و کننـد مـی  درك و گشایی

 قضـاوت  ادراك و از پس که کلی حس این. پردازندمی
 حـس  آید، می وجود به فرد در خاص محیط به نسبت
در  مهمـی  عامـل  مکـان  حـس . شـود مـی  نامیده مکان

 بهتـر  بـرداري هبهر باعث و بوده محیط و فرد هماهنگی
 نهایـت  در و کننـدگان  اسـتفاده  رضـایت  محـیط،  از

 آن در حضـور  تـداوم  و محـیط  بـا  هاتعلق آن احساس
 ).135: 1389(سرمست و متوسلی،  شودمی

 مرحله سه مان حس براي شاماي: مکان حس مراتب
 بـه  تعهـد  و مکـان  به دلبستگی مکان، به تعلق اصلی
مکـان،   بـه  نسـبت  تفـاوتی بـی  سطح: هفت با را مکان

مکـان،   به مکان، دلبستگی یک در قرارگیري از آگاهی
 مکـان، فـداکاري   در مکان، حضور اهداف با شدن یکی
(همـان:  کنـد  مکـان تعیـین مـی    بـه  مکان، تعلق براي
138.(

  

 

 
  

  )44: 1392حس مکان و عوامل تأثیرگذار در آن (مشکینی و همکاران، :1شکل 
  

عـد زیـر   ب 4توان در قالـب  همچنین تعلق مکانی را می
  معرفی نمود:

هویـت مکـانی بـه جنبـه ذهنـی       الف. هویت مکانی:
کـه چگونـه   رابطه بین انسان و مکان اشاره دارد و ایـن 

 ,Payton( کنـد مکان به هویت خـود فـرد کمـک مـی    

مفهوم هویت مکانی بـه   1از نظر پروشانسکی ).8 :2003
دسته از ابعاد خویشتن اشاره دارد که هویـت فـردي   نآ

شـان تعریـف   بطـه بـا محـیط فیزیکـی    را اشخاص را در
  ). Lewicka, 2008: 211( کندمی

عـد  بوابسـتگی مکـانی دومـین     ب. وابستگی مکانی:
) مفهـوم  1981(3و شوماخر 2هویت مکانی است. اسکلز

وابستگی مکانی را بـه عنـوان شـکلی از تعلـق تعریـف      

                                                             
1. Proshansky 
2. Scholes 
3. Schumacher 

اند که با پتانسیل مکان خاص براي ارضاي نیازهـا  کرده
مقایسه که مکان حاضر در و اهداف افراد و سنجش این

هاي موجود چـه شـرایط قابـل دسترسـی     با سایر مکان
براي ارضاي همان نیازهـا در اختیـار دارد، اشـاره مـی     
کند. به عبارت دیگر فـرد مکـان را از آن روي انتخـاب    

هـاي موجـود بیشـتر    کرده که نسبت بـه سـایر مکـان   
 ســاخته اســتانتظــارات و نیازهــاي او را بــرآورده مــی

  ).118 :1393(زنگنه و همکاران، 
تـوان تعلـق   : تعلـق عـاطفی را مـی   پ. تعلق عاطفی

احساسی و هیجانی به محیط و زمینه خاصـی دانسـت.   
) عقیده داشـت کـه هیجانـات بـه تمـام      1977( 4توان

تجربیات فرد متصـل اسـت، تجربیـاتی کـه بـا جهـان       
فیزیکی مواجه اسـت. در کـل تعلـق عـاطفی نـاظر بـر       

                                                             
4. Tuan 
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 شرایط محیطی اسـت ها و ي احساسی به زمینههاپاسخ
)Brocato,2006:25.( 

ها فقط شامل محـیط  مکان ت. پیوندهاي اجتماعی:
فیزیکی نیستند مردم خود جزئـی از مکاننـد؛ بنـابراین    
یکی از ابعاد حس مکان، تعلق فرد به مردمی است کـه  

ها مخـازنی  کنند. در واقع مکاندر آن مکان زندگی می
ی و فرهنگـی  هستند که ارتباطات بین فردي، اجتمـاع 

دهــد. اهمیــت پیونــدهاي اجتمــاعی در در آن رخ مــی
ها توسط محققین زیادي مورد بررسی قرار گرفته مکان

است. مطالعات حاکی از آن است که پیوند اجتماعی بـا  
از منابع مهم و پایدار تعلق دوستان و خویشاوندان یکی

  ). Brocato,2006:25( مکانی است
 تعلق حس  براي را بندي دسته نوع دو و برخی منابع

 :اندنموده ارائه مکان به
 پایـه  بـر  عمـدتاً  تعلـق  از گونه این اجتماعی: تعلق

 مـی  صورت محیط در اجتماعی يهاکنش و تعامالت
 و گرفته اجتماعی شکل محیط نظریه  اساس بر گیرد،
 از تعلـق و ترکیبـی   از ايگونـه   منظـر  این  از محیط
 جسـتجوي  بـه  آن در فرد که دارد را اجتماعی عناصر
 .پردازدخود می خاطر تعلق

 از برگرفته تعلق، از نوع این :مکان به کالبدي تعلق
 از بخشـی  عنـوان  بـه  مکـان  کالبـدي  اجـزاي  و عناصر
 شـود مـی محسـوب   انسـانی  هویـت  و شـناخت  فرآیند

 اساسـی  و مهـم   نقـش  بـه  خود مطالعات در محققین
 داريریشـه  عنوان با آن از و کرده اشاره کالبدي تعلق

 همراه به را محیط فرد اساس این بر که نمایند می یاد
 خاطر به تعلق معناي دهیشکل در آن کالبدي عناصر

گـروه   همـراه  بـه  نیـز  تیلـور  هـا آنبر عالوه. سپارد می
 در عمـومی  فضـاهاي  از خـود  بررسـی  بـه  دیگـري 

 آن از کالبـدي،  عناصر به اشاره با همسایگی، واحدهاي
 تعلـق  کـه معـادل   کندمی یاد کالبدي تعامل عنوان با

) 6: 1392(میرزائیان و هرندي،  است مکان به کالبدي
و در برخی منابع در تعریف تعلق مکانی به سـه دسـته   
تعلق احساس، مفهومی و کارکردي اشاره شده کـه بـه   

  شرح ذیل است:
 از یکـی  مکـان  بـه  احساسـی  احساسـی: تعلـق   تعلـق 

 است  مکان به تعلق حس گیرياندازه قابل شاخصهاي
 مهم مکان، در راحتی قبیل احساس از هاییمؤلفه که

 افتخار و مکان دانستن افراد، متمایز نظر از مکان بودن
 .دارد آن به

 حـس  مهم هايشاخص از دیگر یکی :کارکردي تعلق
 آوردن دسـت  به براي که است تعلق کارکردي مکان،
 لـذت  قبیـل  از هـایی مؤلفه به باید در مکان آن میزان
 مکـان،  توصیف توانایی امنیت، مکان، احساس از بردن
 مـورد  در عقیـده  مکـان،  معـانی  مکان، درك به تعلق

 .کرد اشاره نیازها تأمین منظور مکان به بودن مناسب
 هايشاخصه از دیگر یکی مکان معناي :تعلق مفهومی

 هاییبخش زیر از متشکل که است مکان به تعلق حس
 زندگی سبک با مکان بودن سازگار و مناسبهمچون 

 و دوسـتی  مردم افراد، فرهنگی زمینه با افراد، مناسب
 و محله افراد دیدار و اجتماع هم، به مکان عالقه افراد

 Shamsuddin and( اسـت  کهـن  داشـتن خـاطرات  

Ujang, 2014:391.(  
در مفهوم اجتماع  در مورد شهرهاي  6و نیوباي 5بل

کننـد و گرمـاي   اي اشـاره مـی  کوچک، به رابطه فرقـه 
عاطفی پیوندهاي خصوصی و احساس تعلق را ناشی از 

داننـد و معتقدنـد کـه    همبستگی انسانی اجتمـاع مـی  
محلـی،   -هـاي اجتمـاعی  مناطق جغرافیایی داراي نظام

ي اباعث ایجاد احساس تعلق و همبستگی شـدید فرقـه  
 فردي که زمانی ).147: 1387 7(ساوج و وارد شوندمی

 از سـکونتش  منطقـۀ  بـه  را خود اجتماعی تعلق حس
 نـاگزیر  و دهداهمیت نمی آن مکان به دهد،می دست

 و فـرد  بـین  دوطرفـه   رابطۀ و کندمی ترك را منطقه
 روحیـۀ  تعلـق،  حـس  کاهش با رود.می از بین جامعه
 فقـط، بـه   فرد و شودمی طلبی شخص تقویت منفعت
(مبـارکی و صـالحی،    اندیشـد مـی  اششخصـی  منـافع 
1391 :278.(  

کند؛ زیرا بر فرد و فردیت در شهر تأکید می 8زیمل
هـاي جمعـی و   تواند از تعلـق که معتقد است انسان می

 سنتی خود در شـهر آزاد شـود و هویـت فـردي بیابـد     
). وي معتقــد اســت آدمیــان در 177: 1383(فکــوهی، 

پیکـر فقـط   کننـد در ماشـینی غـول   مـی  شهر احساس
کـه فردیـت   دنده کوچکند، برخی از افراد براي اینچرخ

                                                             
5. Bell  
6. New bay 
7. Mike, Savage and Alan Ward 
8. Simmel 
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خود را حفظ کنند دست به تخریب یا ویرانگـري شـهر   
ــی ــدم ــارع زنن ــور، (ش ــین وي 126: 1394پ ) و همچن

شـهرها بـه سـبب تنـوع،     کند که کـالن خاطرنشان می
ثروت، گستردگی فضاي زندگی و نگرش جهان وطنـی  

 آوردعرصه وسـیعی را بـراي آزادي فـردي فـراهم مـی     
  ).  124: 1383(زبردست، 
افزایش تعداد افراد  کند که باروي بیان میهادیوید

ــزایش انــدازه شــهر و تضــعیف گروههــاي   در شــهر؛ اف
خویشاوندي باعث رقابت، نفع شخصـی، تخصصـگرایی،   
تقسیم کار، کـاهش روابـط عـاطفی و در نهایـت عـدم      

 ).119(همـان،  شود میتعلق به گروه  پایداري احساس
تــر و ژان باسـتیه معتقــد اسـت شــهر هـر انــدازه مهـم    

کننـد کـه   تر باشد ساکنانش کمتر احسـاس مـی  وسیع
جزئی از آنند و در آن صورت بیشتر احساس تنهـایی و  

آسا کـه در آن بـه زنـدگی    شدن در زیر کادري غول له
 ).120دهنـد، خواهنـد داشـت(همان،    خود ادامـه مـی  

ي ارائه شـده در  هابا توجه به مفاهیم و دیدگاهن یبنابرا
 ییایـ جغراف زمینه تعلق مکانی و بـا توجـه بـه شـرایط    

  ر جهت ـمتغی 38عه، ــــموجود در سه شهر مورد مطال

  .سنجش تعلق مکانی استخراج گردید
  

  روش شناسی
اي، از توسـعه -؛ از حیث نـوع کـاربردي  ن پژوهشیا

ــیفی  ــت توص ــث ماهی ــث روش   -حی ــی و از حی تحلیل
آمـاري شـامل    هنامـه) اسـت. جامعـ   (پرسـش  پیمایشی

ــه بر  3ت یــجمع ــوده ک ــه ب اســاس شــهر مــورد مطالع
ت و تعداد نمونه انتخاب یتعداد جمع 1390 يسرشمار

  ل بوده است:  یشده به روش کوکران به شرح ذ
نفر  380 نفر، تعداد 28444ت یشهر خواف با جمع

ت یده، شهر سبزوار با جمعیبه عنوان نمونه انتخاب گرد
 تیشهر مشهد با جمعنمونه و کالن 383نفر،  231557

ق انتخـاب  یـ تحق هبه عنوان نمونـ  384نفر،  2766258
 ییایتوجه به پراکنش جغراف ها بانامهو پرسش دندیگرد

گانـه  سه يک از شهرهاین شهروندان هر یمناسب در ب
بـه  ده اسـت.  یل گردیع و تکمیم پرسشگر توزیتوسط ت

هـاي ضـریب   آزمـون هـا از  منظور تجزیه و تحلیل داده
 و ياتک نمونهیانس، تیل واریتحلهمبستگی پیرسون، 

   .ه استاستفاده شد گانهرگرسیون چند
  

  ها و متغیرهاي مورد استفاده در پژوهششاخص :1 جدول
  متغیر  شاخص  ردیف

مشارکت در   1
  ي اجتماعیهافعالیت

هاي محلی، در سازي محیط محله و شهر، در حل مشکالت محله، در تصمیم گیريمشارکت شهروندان در پاك
پرداخت عوارض و مالیات، در حفظ و گسترش فضاي سبز محله، در زیباسازي محیط محله، در آبادانی محله و 

  شهر

بهداشتی و درمانی، فضاي سبز و پارك، ایستگاههاي حمل و نقل عمومی،  کیفیت دسترسی به مراکز خرید، مراکز  کیفیت ارائه خدمات  2
  آوري زباله و نظافت معابر، امکانات ورزشیمراکز آموزشی، فضاي بازي کودکان، وضعیت جمع

اهالی احساس امنیت در شب، وجود افراد شرور و خرابکار در محله و شهر، وضعیت استرس از ناامنی، اعتماد به   احساس امنیت  3
  محله، امنیت دختران و زنان، در مجموع احساس امنیت و آرامش در محله و شهر

احساس تعلق   4
  اجتماعی

هاي محله و صمیمیت بین ساکنان، تمایل به کارهاي گروهی با همسایگان، تمایل به شرکت در تصمیم گیري
نه خودش، تمایل به گذران اوقات شهر، متعلق دانستن شخص به شهر و محله خودش، نگاه به شهر به مثابه خا

فراغت در فضاهاي عمومی، احساس مسؤولیت در حفظ محیط محله، احساس مسؤولیت در حفظ محیط شهر، 
  میزان رضایت از سکونت در شهر

 _کیفیت محیطی   5
  کالبدي

- لت خیابانبهداشت و زیبایی منظر شهر و آسفا وضعیت دوام بناي مسکونی، رضایت از آب و هواي شهر، رضایت از
  ها، تهدیدات طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان، رضایت از فضاي سبز شهري، وضعیت تسهیالت و تجهیزات منزل

  1395منبع: نگارنده، 
  

هــاي بکــار گرفتــه شــده در گویــه 9جهــت اعتبــار
. دیگرد ، از اعتبار صوري استفادهاحساس تعلقسنجش 

 11 ابزار سنجش از آزمـون آلفـا کرونبـاخ    10پایاییبراي 

                                                             
9. Validity 
10. Reliability 

ه یـ گو 38در شاخص کل با که مقدار آن ه استفاده شد
هـا و متغیرهـاي   جدول زیر شاخص دست آمد.به 78/0

  دهد.مورد استفاده در پژوهش را نشان می

                                                                                   
11. Alpha chronbach 
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  محدوده و قلمرو پژوهش
این پژوهش در محدوده خراسان رضوي انجام شده 

باشـد.  سـبزوار و خـواف مـی   و شامل سه شهر؛ مشـهد،  
ــران و در محــدوده   شــهر مشــهد در شــمال شــرقی ای

ــت آن  خراســان ــده اســت. جمعی ــع گردی ، رضــوي واق
). 1390(مرکـز آمـار ایـران،     نفر می باشـد  2766258

منطقه شهري بوده که جمعاً  13کالنشهر مشهد داراي 
گیـرد.  مـی  هزار هکتار را در بـر  29مساحتی در حدود 

نفــر در هــر  4/119هر در حــدود تــراکم جمعیتــی شــ
ــت  ــع اس ــومتر مرب ــات    کیل ــاوري اطالع ــازمان فن (س

 ). شهر سبزوار در غرب خراسان1390شهرداري مشهد،
نفـر   231557، رضوي واقع گردیده است. جمعیـت آن 

) و در زمـره شـهرهاي   1390بوده (مرکـز آمـار ایـران،    
، در شهر خـواف مرکـز شهرسـتان خـواف    میانی است. 

سـان رضـوي واقـع گردیـده اسـت.      جنوب شـرقی خرا 
(مرکـز آمـار ایـران،     نفر می باشد 28444جمعیت آن، 

نفـر   34/25). تراکم جمعیتی این شهر در حدود 1390
در هر کیلومتر مربع است و در زمره شهرهاي کوچـک  

  باشد.می

  

  
  موقعیت شهرهاي مورد مطالعه در کشور و استان :2شکل 

  

  یبحث اصل
 پـژوهش  يهـا پرسـش  در این بخش از پژوهش به

  شود:پرداخته می
خــواف،  يک از شــهرهایــ: شــهروندان هــر 1 پرســش

از احساس تعلق  یزانیکدام به چه مسبزوار و مشهد هر
از  فـوق،  پرسـش خ به پاسدر جهت  برخوردارند؟ یمکان

اي استفاده شد. بدین ترتیب کـه از  تک نمونه Tآزمون 
 هسـازند  یشـاخص اصـل   5ک از یهر يهاهین گویانگیم

شد و رقم  يرین گیانگی، مجدداً میاحساس تعلق مکان
هر شـهر در نظـر    یین نهایانگیعنوان مآمده بهبه دست

 Tاساس محاسبات انجام شده بـا آزمـون   . برگرفته شد
) میـانگین  <05/0P( اي و با در نظـر داشـتن  تک نمونه

کـه  با توجه به ایـن  به دست آمد. یاحساس تعلق مکان
 دید؛استفاده گر  5تا  1نامه از طیف لیکرت، در پرسش

هـا در نظـر   نظري پاسـخ  هعنوان میانبه 3بنابراین عدد 
در  یگرفته شده است. میـانگین احسـاس تعلـق مکـان    

بـاالتر از رقـم    یآمده که انـدک بدست  3/3شهر خواف 
ن اسـت  یا هدهندن نشانیو ا ) است3(رقم  يانه نظریم

 یکه شـهروندان شـهر خـواف از احسـاس تعلـق مکـان      
ن رقـم  یـ د. در شهر سـبزوار ا وردارنبرخ یباً مناسبیتقر
 یبدست آمده کـه نشـان از احسـاس تعلـق مکـان      7/2
 شهر مشـهد رقـم  . در کالناست ينظر هانیتر از منییپا

احساس تعلق  هدهندده، که نشانیرس 4/4نظر به  مورد
بوده و از دو شـهر خـواف و    ينظر هانیباالتر از م یمکان

  .استسبزوار هم باالتر 
: آیا با باال رفتن جمعیت شهر، احساس تعلـق  2پرسش 

  یابد؟مکانی افزایش می
براساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون فوق، بین 

و میـزان احسـاس تعلـق    جمعیت شهر خواف و مشهد 
که بـا  مکانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، بطوري

افزایش جمعیت شهر تعلق مکانی افزایش یافته اسـت،  
 اما در مورد جمعیت شهر سبزوار رابطه معنادار نیست.  

  



 207                                                                                                                                                                                       زنگنه مهدي

  مورد مطالعه يشهروندان شهرها یزان احساس تعلق مکانیم: Tنتایج آزمون : 2جدول
  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean  یزان احساس تعلق مکانیم

  0187/0  481/0  3/3  380  خواف
  0273/0  348/0  7/2  383  سبزوار
  008/0  263/0  4/4  384  مشهد

  1395هاي تحقیق، مأخذ: یافته
  

  یمکانت و احساس تعلق ین جمعیآزمون همبستگی پیرسون ب :3جدول 
  متغیر وابسته:     

  یمیزان تعلق مکان
  آزمون پیرسون

 سطح معناداري شدت رابطه
  04/0  618/0  ت شهر خوافیجمع
ت شهر سبزواریجمع  121/0  22/0  
ت شهر مشهدیجمع  725/0  03/0  

  .1395هاي تحقیق، مأخذ: یافته
  

ـ یــ: آ3 پرسـش  مـورد مطالعــه، از نظــر   ين شــهرهایا ب
ج یاساس نتـا برتفاوت وجود دارد؟  یاحساس تعلق مکان

سـت  ا از آن یانس حـاک یل واریل، آزمون تحلیجدول ذ
ک از یـ افـراد نمونـه در هـر     یکه احساس تعلـق مکـان  

وجـود دارد.   يتفـاوت معنـادار   یمورد بررسـ  يشهرها
، تفـاوت  یتـوک  یبـ ین معنا که بر اساس آزمون تعقیبد

احساس تعلق در شهر خـواف و مشـهد از    يهانیانگیم
، شـهروندان شـهر   ی. به عبارتمعنادار است يلحاظ آمار

نسـبت   يشتریب یخواف و مشهد از احساس تعلق مکان
 هانـد. در درجـ  روندان شهر سبزوار برخوردار بودهبه شه

، يمربـوط بـه مشـهد، بعـد     یاول، احساس تعلق مکـان 
  .، سبزوار استيخواف و بعد

  
  ین شهرها و احساس تعلق مکانیانس بیل واریآزمون تحل :4 جدول

  يسطح معنادار F  ن مربعاتیانگیم dfمقدار   تعداد  شهرها
  00/0  9/14  7/45  2  380  خواف
  04/0  02/1  4/189  2  383  سبزوار
  021/0  6/7  4/25  2  384  مشهد
  01/0  4/27  7/91  2  1147  کل
  1395هاي تحقیق، مأخذ: یافته

  
مـورد مطالعـه کـدام     يک از شهرهای: در هر 4 پرسش
 یش حس تعلق مکانیر را در افزاین تأثیشتریها بمؤلفه

ــد؟ دار ــان ــدولینت ــذ ج ج ــین   لی ــون، ب ــون پیرس آزم
مـورد   يو شـهرها  یاحسـاس تعلـق مکـان    يهـا مؤلفـه 

مشـارکت در    يهـا دهـد کـه مؤلفـه   ینشان مـ  یبررس
ت خـدمات  یفیدر شهر سبزوار، ک یاجتماع يهاتیفعال

در  یت و احساس تعلق اجتماعیدر خواف، احساس امن
خـواف   يدر شهرها يکالبد -یطیت محیفیمشهد و ک

تـوان گفـت کـه: در    یو سبزوار معنادار نشده اسـت. مـ  

 يهــاتیــمشــارکت در فعال يهــاشــهر خــواف، مؤلفــه
 یت کنـون یدر وضع یو احساس تعلق اجتماع یاجتماع

دارنـد.   یش حس تعلق مکـان یر را در افزاین تأثیشتریب
ت خدمات و احسـاس  یفیک يهادر شهر سبزوار، مؤلفه

ش حس تعلق یر را در افزاین تأثیشتریب یتعلق اجتماع
ر در ین تـأث یشـتر یند و در کالنشهر مشـهد، ب دار یمکان
 يهــاربــوط بــه مؤلفــهم یش حــس تعلــق مکــانیافــزا

ت خـدمات  یـ فیو ک یاجتمـاع  يهاتیمشارکت در فعال
  .است
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  یمورد بررس يشهرها ک ازیهر در  یاحساس تعلق مکان يهارسون مؤلفهیآزمون همبستگی پ: 5 جدول
  هامؤلفه     

  
 شهرها

 یاحساس تعلق مکان يهامؤلفه

مشارکت در 
 یاجتماع يهاتیفعال

ت یفیک
 خدمات

احساس 
 تیامن

 تعلقاحساس 
  یاجتماع

-یطیت محیفیک
 يکالبد

 20/0 501/0** 320/0* 120/0 657/0** خواف
  108/0  432/0*  411/0*  715/0**  209/0  سبزوار
  395/0*  112/0  071/0*  615/0**  764/0**  مشهد
  561/0**  374/0*  392/0**  643/0**  464/0*  کل

  1395هاي تحقیق، مأخذ: یافته
  

احسـاس  کننـدة  تحلیل رگرسیونی عوامل تبیین
بینـی  در این بخـش بـه منظـور پـیش    : تعلق ساکنان

ابتـد  احساس تعلق سـاکنان  ي تأثیرگذار در هاشاخص
هـا، ضـریب   جهت اطمینان از همبستگی بین شـاخص 

 هآورده و در مرحلـ ه دست همبستگی بین متغیرها را ب
احسـاس   هکننـد د به برازش رگرسیونی عوامل تبیینبع

منظور دوم به هدر مرحل شود.پرداخته میتعلق ساکنان 
احسـاس تعلـق   هـاي تأثیرگـذار بـر    بینی شاخصپیش

چنــد متغیــره اســتفاده  از تحلیــل رگرســیونســاکنان 
کـدام از  شود. جهت مشخص شـدن سـهم تـأثیر هر   می

 يهـا تیـ فعالمشارکت در متغیرهاي مستقل (شاخص 
ت و یـ ، احسـاس امن يت خدمات شـهر یفیکاجتماعی، 

احسـاس  ) بـر متغیـر وابسته(  یاحساس تعلـق اجتمـاع  
اسـت. بـا   گیـري شـده  ) از ایـن روش بهـره  یمکانتعلق 

بـه روش گـام بـه     گانهاستفاده از مدل رگرسیونی چند
احسـاس تعلـق    هاي تأثیرگذار درعوامل و شاخص گام

مشخص گردیـد. نتـایج    یمورد بررس يشهرهاساکنان 
گانـه  پـنج هـاي  ن دارد که شـاخص حاصله حکایت از آ

درصـد از تغییـرات    85وارد شده بـه مـدل بـه میـزان     
  کنند.) را تبیین مییمکاناحساس تعلق ( متغیر وابسته

  
  )یتعلق مکانپیش بینی متغیر وابسته( احساس   چند متغیره به روش گام به گام برايعناصر اصلی تحلیل : 6جدول

  اصالح شده R 2R  2R  متغیرهاي واردشده  مرحله
  291/0  293/0  542/0  ت خدماتیفیک  1
  518/0  521/0  722/0  یاحساس تعلق اجتماع  2
  697/0  699/0  836/0  شهر  3
  851/0  852/0  923/0  یاجتماع يهاتیفعالمشارکت در   4
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ـ بررسی نتایج جدول فوق نشان می  هدهد که معادل
ــی ر ــیش بین ــا داراي پ ــیونی م ــت.  4گرس ــه اس مرحل

ب همبستگی چنـد متغیـره مـا در    اساس نتایج، ضریبر
دهد که در مجموع متغیرهـاي  چهارم نشان می همرحل

، شـهر مـورد   یاحساس تعلق اجتمـاع ، خدمات تیفیک
توانسـته   یاجتمـاع  يهـا تیفعالمشارکت در و  یبررس
تعلــق احســاس درصــد از واریــانس متغیــر وابسته( 85
 85کـه  توجـه بـا ایـن   ) را پیش بینـی نماینـد. با  یمکان

وسـیله  به یتعلق مکاندرصد از واریانس متغیر احساس 
) از 2R -1=51درصـد ( 51متغیرها تبیین شده و تنهـا  

کـل متغیرهـا   یانس متغیر وابسته تبیین نشـده؛ در  وار
  اند.داراي قدرت تبیین باالیی بوده

هـاي آمـاري بـراي متغیرهـاي درون     سایر شاخص
براي نمرات اسـتاندارد شـده و نیـز     Betaمعادله مانند 

تـوان در جـدول فـوق مالحظـه کـرد.      را مـی  T آزمون
دهد که شاخص در جدول  فوق نشان می Betaمقادیر 

کیفیت خدمات شهري، بیشترین تـأثیر را در احسـاس   
هـاي احسـاس   تعلق مکانی دارد و بعد از ایـن شـاخص  

تعلـق اجتمـاعی، شـهر محـل سـکونت و مشـارکت در        
هاي اجتماعی در اولویـت دوم، سـوم و چهـارم،    فعالیت
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اي را بر احساس تعلق مکـانی خواهنـد   ات فزایندهتأثیر
دهـد کـه در مرحلـه    نشـان مـی   Betaداشت. ضـرایب  

نخست، به ازاي افزایش یـک نمـره بـه متغیـر کیفیـت      
نمره به میزان احسـاس تعلـق مکـانی     542/0 خدمات

شود و در مرحله دوم، بـه ازاي افـزایش یـک    افزوده می
نمره بـه   477/0نمره به متغیر احساس تعلق اجتماعی 

شـود و ... تـا   میزان احساس تعلـق مکـانی افـزوده مـی    
مرحله چهارم که به ازاي افزایش یک نمـره بـه متغیـر    

به نمـره احسـاس تعلـق     396/0هاي اجتماعی فعالیت
شـود. بنـابراین در پاسـخ بـه پرسـش      مکانی افزوده می

هـا بیشـترین   پنجم تحقیق مبنی بر اینکه: کدام مؤلفـه 
تقاء حس تعلق مکـانی در بـین شـهرهاي    تأثیر را در ار

مورد بررسی خواهند داشت؟ باید گفـت کـه در جهـت    
بیشـترین تـأثیر    ؛ارتقاء احساس تعلق مکانی شهروندان

ــهري و در      ــدمات ش ــت خ ــر کیفی ــه متغی ــوط ب مرب
ترتیب متغیرهـاي احسـاس تعلـق    ي بعدي بههااولویت

ــارکت در   ــکونت و مشـ ــل سـ ــهر محـ اجتمـــاعی، شـ
و شـکل   7(جـدول   اعی خواهند بـود هاي اجتمفعالیت

3.(

  
  ) یاحساس تعلق مکانپیش بینی متغیر وابسته (  عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام براي :7 جدول

  B  Beta T  Sig. T  نام متغیر
  000/0  59/12  542/0  18/1  ت خدماتیفیک

 000/0  45/13  477/0  963/0  یاحساس تعلق اجتماع
 000/0  02/15  426/0  019/1  (خواف) شهر

 000/0  78/19  396/0  919/0  یاجتماع يهاتیفعالمشارکت در 
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  ي مستقل و وابستههامدل تحلیل مسیر متغیر :3 شکل

  
  گیرينتیجهو  يجمع بند

متغیـر بـا هـدف     38شـاخص و   5این پژوهش بـا  
مقایسه میزان تعلق مکانی در شهرهاي کوچک، میـانی  
و کالنشهري مورد بررسی قرار گرفت که نتـایج آن بـه   

   گردد.  شرح ذیل ارائه می
 ياتک نمونه  Tدست آمده از آزمونه طبق نتایج ب -

شهر خواف  در یمکانمیانگین میزان احساس تعلق 
تـر از حـد   نیی، در شهر سـبزوار پـا  حد متوسطدر 

ار بـاالتر از حـد   یشهر مشهد بسدر کالنمتوسط و 
  گردد.یم یابیمتوسط ارز

گانـه   5 يهـا شهر مشهد در سـنجش مؤلفـه  کالن  -
گر بـه خـود   یرا  نسبت به دو شهر د ياز باالتریامت

 يهـا ن شـهر شـاخص  یکه در ا اختصاص داده، چرا
ــارکت در فعال ــمش ــاتی ــاع يه ــفیو ک یاجتم ت ی

اند و دهاختصاص داخود ه برا  ییاز باالیخدمات امت
شهر هـم   ي، کالبدیطیت محیفیک يدر مرتبه بعد

 برخــوردار بــوده اســت؛ یبــاً مناســبیاز تقریــاز امت
ســات و ی، تأسن تمرکـز امکانــات و خـدمات  یبنـابرا 

 کـالن  بـه  هـا کـرده لیو مهـاجرت تحصـ   التیتسه
در  یو دولتـ  یخصوصـ  يهـا يگذارهیشهرها، سرما
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 يرا برا يشتریش بیت و آسایگونه شهرها رفاهنیا
ــق   ــه ارمغــان آورده و همــواره تعل شهروندانشــان ب

  کنند.  یرا احساس م يشتریب یمکان
از احسـاس تعلـق   یـ دوم شـهر خـواف امت   هدر مرتب

گونـه   نیـ را به خود اختصاص داد، چرا کـه در ا  یمکان
نظـام   ،يشـاوند یروابـط خو  ت،یـ قومکوچک،  يشهرها
ــا ــاطف  ،یگیهمس ــات ع ــدهای، پیتعلق ــاع يون  یاجتم

 باعـث   یخـرده فرهنگـ   یبـر وابسـتگ   یمستحکم مبتن
از یـ ده و توانسـته امت یگرد یاحساس تعلق مکان شیافزا

کسـب   (سـبزوار) یانیم يرا نسبت به شـهرها  يشتریب
 .دینما
قـات بـل و   یج تحقیپژوهش همسو با نتـا ن یاج ینتا -

ن دو بـر احسـاس   یـ که ا )، بوده، چرا1976(يوباین
کوچک اشاره نمودند و در  يد در شهرهایتعلق شد

از  یکـ یهـم شـهر خـواف بـه عنـوان       ن پژوهشیا
د و یشـد  يهـا یل همبسـتگ یکوچک بدل يشهرها

ــر پ یمبتنــ يشــاوندینظــام خو خــرده  يونــدهایب
امـا  د، دهیرا نشان م ییاحساس تعلق باال یفرهنگ

ش یافـزا  ه، بـا ی، باستيروهامل،یاساس اظهارات زبر
 یشـهر و تنـوع افـراد، احسـاس تعلـق مکـان       هانداز

ت یـ ، فردی، گمنـام يچرا کـه آزاد  ابد؛ی یکاهش م
ش یرا موانع افـزا  یو روابط پول یگانگی، بیتفاوت یب

امـا در   داننـد،  یبزرگ مـ  يدر شهرها یتعلق مکان
 ییشهر مشهد احساس تعلق بـاال کالنن پژوهش یا

کـه وجـود خـدمات و    ه خود اختصاص داد، چرارا ب
ت ممتاز مشـهد بـه عنـوان    یامکانات فراوان و موقع

ش حـس تعلـق   یشهر توانسته باعث افـزا ک کالنی
ن یـ اج ین مـورد نتـا  یـ در ا شهروندانش باشد و لـذا 

ات صاحب نظران فوق الذکر ینظر همسو با پژوهش
  .  ستین

گانـه احسـاس   پنج  يهاتحلیل رگرسیونی شاخص -
بیشـترین تـأثیر   دهـد کـه    نشان مـی  یمکانتعلق 

و در  متغیــر کیفیــت خــدمات شــهريمربــوط بــه 
احسـاس  متغیرهـاي  ترتیـب  ي بعدي بـه هااولویت

و ) خـواف شـهر  شهر محل سکونت(، یتعلق اجتماع
ــايمشــارکت در  ــاع فعالیته ــد یاجتم ــود؛خواهن  ب

ــابرا ــفین کیبنـ ــیـ ــهر  هت ارائـ ــدمات شـ از  يخـ

در  ین عوامــل احســاس تعلــق مکــانیرگــذارتریتأث
شـهرها  شهرهاي کوچک، میـانی و کـالن  هریک از 

ل نشان داده شد ین تحلین در ایخواهد بود، همچن
ي هاکه شهرهاي کوچک هم ( به دلیل هم بستگی

توانند تأثیرگذار بر تقویـت حـس   خویشاوندي) می
ــه ســوم   تعلــق مکــانی باشــند؛ چــرا کــه در مرحل

عنوان یک مؤلفه مؤثر وارد رگرسیون شهر خواف به
  گردید.

عملکـرد  جـه  یشـهرها نت  ییآنجا که ساختار فضااز  -
و  ی، فرهنگي، اقتصادی، اجتماعیعیطب يندهایفرا
هـم بـه    یحس تعلق مکان یاست و از طرف یاسیس

ن در ین مـوارد وابسـته اسـت. بنـابرا    یبه همـ  ینوع
کـه   یینـدها یتوجه بـه فرا  يشهر يش فضاهایآما

ار یدهنـد بسـ   یشهرها را شـکل مـ   ییساختار فضا
 یو دلبسـتگ  ید، چرا کـه تعلـق مکـان   ینمایمهم م

 شتر خواهد شـد یشان بشهروندان به محل سکونت
توان به مانـدگاري جمعیـت   و متعاقب آن بهتر می

در شهرهاي کوچک و متوسط، بهسازي و نوسـازي  
ي اجتماعی و هابافتهاي شهري و کاهش ناهنجاري

  در نهایت توسعه پایدار شهري امیدوار بود.
  
  هاشنهادیپ

از پژوهش در جهت  دست آمدههج بیتوجه به نتابا 
کـه در   دیآی، الزم مدر شهرها یارتقاء حس تعلق مکان

بـه مـوارد    يو منطقـه ا  يش شهریآما يهايزیربرنامه
  ل توجه گردد.یذ
 هـا؛ چـرا  کوچک و مراکز شهرسـتان  يت شهرهایتقو -

در جهـت   اسـت  ین گونه شهرها گـام یت ایتقو که
تواند ین میهمچنو  يامنطقه ،يدار شهریپا هتوسع

 يبه نظـم و نسـق دادن بـه سلسـله مراتـب شـهر      
ت یـ تقو استان و کشور کمک نموده و به تبع آن به

    اشد.مؤثر بگونه شهرها نیدر ا یحس تعلق مکان
ــپ - ــدالت اجتمــاع يســازادهی ــو توز یع ع متناســب ی

 یت در تمـام یـ خدمات و امکانات بـه نسـبت جمع  
و  یانیـ کوچـک، م  يروستاها، روستاشهرها، شهرها

خـدمات در   یـی ز از تمرکزگرایـ شـهرها و پره نکال
ماننــد تهــران و  ياو منطقــه یملــ يشــهرهاکـالن 
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ــ ــاولو یمشــهد و حت ــز  یت دادن بی ــه مراک شــتر ب
ع آن کاهش مهاجرت به مراکـز  دست و به تبنییپا

ز خواهد یت آمیموفق يکارها، از راهيدست شهرباال
و بـه تبـع آن   تـر  خدمات مطلـوب  یهکه ارا چرا بود

کوچــک هــم  يدر شــهرها یش و رفــاه حتــیآســا
  .دیت نمایرا تقو یتواند احساس تعلق مکانیم

ــاد زمیا - ــرانگ یج ــت ب ــه جه ــارکت ین ختن حــس مش
از سـطح محلـه    يت شهریریشهروندان در امور مد

گر یکـد یشتر شهروندان به یتا باالتر، باعث اعتماد ب
ت یـ و در نها يریت پـذ یولو مسـئ  يادار يو نهادها

را بـه همـراه خواهـد     یش حـس تعلـق مکـان   یافزا
  داشت.
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