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  در محالت شهري یشناخت تیجمعمتغیرهاي  تأثیرارزیابی تعلق مکانی و 
  بافت تاریخی گرگان 

  

 *2عبدالمجید نورتقانی، 1مژده رفیق
 .، واحد سارياسالمی، دانشگاه آزاد فنی و مهندسی دانشکدهارشد معماري،  کارشناسی1

 استادیار گروه معماري، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان.2
  21/12/96 ؛ تاریخ پذیرش: 27/1/96 تاریخ دریافت:

  چکیده
 منظـور  بـه . در بافت تاریخی است ویژه به، به محالت بخشی کیفیتتعلق مکانی یکی از راهکارها جهت  توسعۀ

قرار گیـرد.   موردمطالعهثر بر آن عوامل مؤها و مؤلفهاقدامات عملی ضرورت دارد با مشخص کردن وضعیت تعلق، 
یت مکان، وابستگی بـه مکـان و   عد دلبستگی به مکان، هوپژوهش، ضمن ارزیابی تعلق مکانی با چهار باین هدف 
نیـز  ثیرگذار بر تعلق مکانی تأ عواملي این ابعاد در بافت تاریخی گرگان، ارزیابی بندداري در مکان و اولویتریشه
گیري تصـادفی  بافت یادشده است که با روش نمونه انآماري ساکن روش تحقیق توصیفی تحلیلی و جامعۀ .است

طرفه یا آنوا، یک هاي آماري تحلیل واریانسها با روشانتخاب شد. تحلیل داده نمونه 180ابتدا سه محله و سپس 
و تحلیل تعقیبی شفه صورت گرفت. اعتبار و پایـایی پـژوهش، نیـز بـر اسـاس ضـریب آلفـاي         تی مستقل آزمون

دلبستگی به مکان و وابستگی به  باالي تأثیرحاکی از  ،تعلق مکانی ابعاد چهارگانه نتایج تحلیل شد. تأییدکرونباخ 
ایجاد  در مکان، درداري یعنی هویت مکان و ریشهعد دیگر، دو ب که درحالی ؛است ها محله به در ایجاد تعلق، مکان

، به دلیل باال بودن )43/36(با ارزش میانگین بنابراین، باال بودن میزان تعلق مکانی  دارند؛کمی  تأثیرتعلق مکانی 
از قبیل طـول مـدت    جمعیت شناختیمتغیرهاي تحلیل همچنین،  ه مکان و وابستگی به مکان دارد؛دلبستگی ب

بر تعلـق مکـانی و   مل را ااین عو آپارتمان) اثر مستقیم و معنادارمستقل حیاط دار، اقامت، مالکیت و نوع مسکن (
  .کردمی تأییدبه مکان و هویت مکان  دلبستگی به مکان و وابستگی سه مؤلفۀ

  
  .داري در مکان، ریشههویت مکان دلبستگی به مکان، وابستگی به مکان،محله، ، یتعلق مکان :هاي کلیدي واژه

  
  1 مقدمه

ــاهیم    ــانی و مف ــان، مب ــا موضــوع مک ــه ب در رابط
، 1متعددي از قبیل تعلق بـه اجتمـاع، تعلـق بـه مکـان     

هویت مکان، وابسـتگی بـه مکـان، حـس مکـان قابـل       
در این  ).Hidalgo & Hernandez, 2001بررسی است (

مواردي است که از طـرف   ازجملهمیان، تعلق به مکان 
پژوهشگران بسیاري مورد بررسی قرار گرفته و همـواره  

ح حس مکان از آن یـاد  یکی از درجات و سطو عنوان به
فالحـت و  ؛ 1390فروزنـده و مطلبـی،  جـوان شـود ( می

تعلق افـراد   ).1393؛ رضویان و همکاران، 1391نوحی، 

                                                             
   a.nourtaghani@gu.ac.ir:نویسنده مسئول*

زندگی خود، حاصل ارتبـاط درونـی،    به محیط و محلۀ
رات ذهنی، خصوصیات محیطی و مبانی فرهنگی و تصو

اعتقادي ساکنان آن بوده است. حس تعلـق بـه محلـه    
هـاي  شـه در اسـتمرار سـکونت و تجربـه    ری طرف ازیک

ــراد  ــاریخ، فرهنــگ،   ماننــدذهنــی اف ــایع، ســنت، ت وق
: 1390(پیربابایی و سجادزاده،  اعتقادات و اجتماع دارد

روانشناسی محیط، از آن طالعات در م کهطوريبه )؛26
عنوان اصلی حیاتی یاد شده که همواره یکی از عالئم به

محــیط و ایجــاد -ارتبــاط انســان و عوامــل در ارزیــابی
 ,Altman & Lowانـد ( قـرار داده  باکیفیتهاي محیط

از طـرف دیگـر    ).1390فروزنده و مطلبی،؛ جوان1992
 ماننـد این احساس، برگرفته از بسترهاي عینی محـیط  
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(پیربابایی و  ... استسازمان محله، کالبد ونوع طراحی، 
 بـر میـزان   تأثیرگـذاري  بـا کـه  ) 26: 1390سجادزاده، 

در  تسـهیل  و باعث تسریع محله در اجتماعی مشارکت
 در تعلـق  حس، اینرو از .شودمی هامحل توسعۀ جریان

 توانـد مـی  اجتمـاعی  همبسـتگی عواملی همچون  کنار
 اجتماعی محله داشته و کالبدي توسعۀ در مهمی نقش

ایـن   .)137: 1394باشد (نعیمی نظم آباد و همکـاران،  
محـالت تـاریخی کـه تجربیـات ذهنـی       امر در توسـعۀ 

قدرت بـاالیی دارد،   و بسترهاي کالبدي محیطساکنان 
  باشد. راهگشا تواند می

تعلـق  حـس  موضـوع   پیرامونهاي بسیاري پژوهش
ها به از این پژوهشرت گرفته است؛ بخشی صو محله به

انـد کـه   هاي سـازندة آن پرداختـه  مؤلفهابعاد یا  معرفی
بر بررسـی   تأکیدلفه براي آن برشمرده و مؤ پنجیک تا 

 ;Shabak et al., 2015دارنـد ( اي تعلـق  لفـه چنـد مؤ 

Raymound et al., 2010 .(   تسیـ اپ بـراي مثـال رنـو 
)Rena Upitis,2007( حـس   هـاي بندي مؤلفهبا دسته

عوامل  و عوامل کالبدي بندي بهبا دستهتعلق به مکان 
رسید کـه روابـط بـین اعضـاي      نتیجه به ایناجتماعی 

 افزایش متغیرهاي این عوامـل  مردم و محیط با جامعه،
هـا  در ایـن پـژوهش  . یابـد افـزایش مـی  معنادار  طور به

عوامـل کالبـدي چـون امکانـات و کیفیـات      متغیرهاي 
جتماعی مدت سکونت، مالکیـت،  عوامل ا درمحیطی، و 

متغیرهـایی اسـت کـه بیشـتر      ازجملهروابط اجتماعی 
 ,Brown et al., 2003; Lewicka( شـده اسـت   تأکید

2005; Lewika, 2011.(    تـأثیر ارزیابی تعلـق مکـان و 
از  در ایـران هاي تاریخی متغیرهاي آنها در سطح محله

کـه بافـت تـاریخی     یحاضـر در شـهرهای   ةاواسـط سد
(پیربابایی . براي مثال شکل عملی به خود گرفت ،دارند

بـا   امـا ؛ )1393؛ زنگنه و همکاران، 1390و سجادزاده، 
تعیـین  در ی یـ اچند مولفـه وجود اهمیت واالي ارزیابی 

در  ایـی چنـد مؤلفـه   اندکی هايپژوهش، تعلقت وضعی
ــه ــن زمین ــه ای ــژه ب ــاریخی  وی ــت ت ــت باف ــدیاف . گردی

هـاي  گـذاري جهـت سیاسـت   توانسـت می که یدرصورت
  ؛ثر باشدمؤمحالت تاریخی  توسعۀ
ــابراین   ــو، بن ــک س ــژوهش  از ی ــود پ ــاي کمب ه

ی تعلق مکانی در کشـور انکارناپـذیر بـوده    یاچندمؤلفه

 تعلـق مکـان را   شـده که اکثر تحقیقـات یافـت  طوريبه
قـرار دادنـد    موردمطالعـه یا تقلیل یافتـه  ی یامولفهتک

وارثـی و  ؛ 1392همکـاران،  مشـکینی و  مثـال:   طور به(
؛ حیـدري و  1391رهنمـا و رضـوي،   ؛ 1389همکاران، 

هــاي انــدکی (چــون در پــژوهشو )؛ 1393همکــاران، 
شـده  ارزیابی  ییا مؤلفهچند ) 1393زنگنه و همکاران، 

، باکیفیـت هـایی  مکـان جهت ایجاد  که درصورتی. است
و بررسـی دقیـق    هامؤلفهاین  تک تک وضعیت شناخت

سوي دیگر، با توجه بـه تحـوالت   از  .آنها ضروري است
، بافـت تـاریخی شـهرها دسـتخوش     گذشـته هـاي  دهه

چون مهاجرت ساکنان بـومی و ورود   گسترده تغییرات
ایــن کیفیــت آن  درنتیجــهکــه شــده  افــراد غیربــومی

ــول   ــه اف ــالت رو ب ــودمح ــالش ؛ ب ــا ت ــ ام ــاي اخی ر ه
ایــن  بخشــی بــهدر راســتاي کیفیــت گــذاران سیاســت

ارتقـاء تعلـق   ، جهت حصـول بـه ایـن امـر     هاست. بافت
 تـرین ضـروریات  مهـم یکـی از   تواند میمکانی ساکنان 

و احیـاي   بهسـازي همت باالیی براي  که ازآنجایی. اشدب
کشـور وجـود    حاضـر در در حـال  بافت تاریخی گرگان 

جهت حصول بررسی میزان تعلق ساکنان محالت  ،دارد
الزم اسـت عوامـل    لـذا ؛ اهمیـت ویـژه دارد   این اهداف

ــر تعلــق مکــانی مــؤ ــ شــده ییشناســاثر ب ــوان ه تــا ب ت
بـه ایـن هـدف ارائـه      دسـتیابی راهکارهاي الزم جهت 

بررسی این  ه همین دالیل این بافت براي نمونۀب نمود.
پـژوهش،  ایـن  بنـابراین هـدف    پژوهش انتخاب گردید.

تـاریخی گرگـان   کان در بافت ارزیابی میزان تعلق به م
 صـورت گرفتـه  با توجـه بـه بررسـی پیشـینۀ      که است

اي متشکل از ابعـاد وابسـتگی بـه    چهار مؤلفه صورت به
داري  و ریشه 4، دلبستگی به مکان3، هویت مکان2مکان

ــک از  ولحــاظ خواهــد شــد   5در مکــان وضــعیت هری
در تعلق کلی ساکنان  آنها تأثیرگذاريها و میزان  مؤلفه

 يهـا  مؤلفـه ارزیابی خواهد شد. همچنین رابطـه میـان   
طول ( جمعیت شناختیثر مؤتعلق مکانی با متغیرهاي 

زنـدگی، مالکیـت و نـوع     مدت اقامت، میـل بـه ادامـۀ   
در بافــت از  کالبــدياقـدامات  جهــت تعیــین مسـکن)  

ذیـل را   هايپرسش لذا ین پژوهش است؛اهداف دیگر ا
  ارائه نمود:این اهداف جهت حصول به 
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دلبسـتگی بـه   خـود (  ابعاد چهارگانۀتعلق مکانی با  -
ــان، هویــ  ــان و    مک ــه مک ــتگی ب ــانی، وابس ت مک

چـه وضـعیتی    موردمطالعه در محدودة )داري ریشه
  ؟دارند

(طول مـدت   ساکنان جمعیت شناختیهاي ویژگی -
نوع مسکن) بر ابعاد تعلق مکـانی   اقامت، مالکیت و

  ؟نددار يریتأثچه 
 

  مبانی نظري
در تحقیقـات بسـیاري،    :حس تعلق به مکان مومفه

وندهایی که مردم میان خـود و  پی عنوان بهتعلق مکانی 
 ,Lewickaاسـت (  شده فیتعرکنند ها برقرار میمکان

نی ها و فضاها چیـزي بـیش از مکـا   ). مکان211 ,2008
، درواقـع ها و ... هستند؛ براي قرارگیري افراد، ساختمان

رات، هیجانات و معـانی آمیختـه   با تاریخ، خاطها مکان
از دیـدگاه  ). William &Vaske, 2003, 838انـد ( شده

) Lalli, 1992؛ 1391(وحیـدا و نگینـی،    هـاي  پژوهش
 دهنـدة یکی از اجـزاي تشـکیل   عنوان بهکان تعلق به م

اســاس و در مقابــل بر شــود مــیهویـت مکــان تعریــف  
 Raymound et al., 2010; Kyle et(چـون   تحقیقاتی

al., 2005،( توانـد یکـی از اجـزاي    هویت مکانی نیز می
تعلـق از   بررسـی حـس   تعلق بـه مکـان باشـد.    سازندة

کند، حس تعلق بـه محـیط،   رویکرد اجتماعی بیان می
است که در محـیط   عواملی از تعامالت اجتماعی برآیند

هـاي  ، این محیط حاوي نشـانه درواقعد. گیرصورت می
ست که انسان با درك و رمزگشایی ترك اجتماعی امش

فروزنده و رسد (جواناز آنها با محیط خود به تعامل می
  .)34: 1390مطلبی، 

از تعلـق   جزئـی  سـه  روانشناسی محیط یک ترکیب
ــی   ــانی ارائـــه مـ ــه شـــامل   دهـــدمکـ اجـــزاء کـ

. جــزء اســت "7احساســی" و "ادراکــی"،"6بــومی مهــ"
یـک مکـان    دربـارة اکی با باورهـا و درك اشـخاص   ادر

مرتبط اسـت؛ جـزء احساسـی بـا هیجانـات و عواطـف       
بـومی شـامل   فردي به مکان مرتبط اسـت و جـزء هـم   
 Shabak et( رفتارها و تعهدات شخص به مکان اسـت 

al., 2015: 42.(  ــژوهش ــاس پ ــر اس ــر ب ــاي دیگ و ه
تعلـق مکـانی یـک     تـر گفتـه شـد،   که پیش طور همان

 طور به؛ شود میبعدي را شامل بعدي تا چندساختار تک
عد هویت مکان و )، دو ب2003( 9و وسک 8مثال، ویلیام

وابستگی به مکان را براي سنجش تعلق به مکان معین 
لفه را ) نیز، این مؤ2010( 11و گیفورد 10کردند. اسکانل
مکان تعریـف   -فرایند -شخص بعدي سهدر قالب مدل 

  ).1شکل (نمودند 

  

ُ  
  )Raymound et al., 2010: 426(ماخذ: بعدي تعلق مکانی چهار قطبی ومدل سه :1شکل 

  
ــدا 12رامکیســون ــد ) در چهــار ب2015( 13و ماوون ع

وابستگی به مکان، هویت مکـان، احسـاس بـه مکـان و     
ــا مکــان؛ و شــابک و همکــاران   پیونــدهاي اجتمــاعی ب

)2015عد آشـنایی بـا مکـان، دلبسـتگی بـه      ) در پنج ب
داري در بستگی به مکان، هویت مکان و ریشـه مکان، وا

اند؛ هر یک از این ابعـاد داراي مفهـومی   مکان، سنجیده
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آشنایی آشنایی با مکان:  است. فرد منحصربهخاص و 
آگاهی و شـناخت از محـیط پیرامـون     عنوان بهبا مکان 

ارتبـاط عـاطفی بـا آن مکـان     بدون داشتن احساس یا 
ــی  ــرح م ــردد (مط ). Shabak et al., 2015: 42گ

در این سطح فرد ارتباط عـاطفی  دلبستگی به مکان: 
پیچیده با مکان دارد. مکان براي او معنـا دارد و مکـان   

فردیت است و تجارب جمعـی و هویـت فـرد در    محور 
دهـد  معانی و نمادها به مکان شخصـیت مـی  ترکیب با 

). دلبستگی به مکان، 45: 1393(مشکینی و همکاران، 
اي مـرتبط بـا   نمادهـ  تنهـا  نهدهد که فرد زمانی رخ می

د، بلکه به این نمادهـا احتـرام   کنمکان را بازشناسی می
کنـد  ارتباط عاطفی با مکان برقرار مـی  گذارد و یکمی

)Shabak et al., 2015: 42 .(نیا :وابستگی به مکان 
رتباط کالبدي سطح شامل ارتباط عملکردي بر اساس ا

کـردن  ه اهمیت مکان را در فراهم ک فرد با محیط است
هـاي  و شرایطی که از اهداف خاص و فعالیـت  ها ویژگی

 ؛کنــد مــیمــنعکس  کنــد،مطلــوب حمایــت مــی  
)Raymound et al., 2010: 426.( وابستگی به درواقع ،

مکان به ارتباط قوي بین یک شخص با مکـانی خـاص   
، کیفیت آن مکان و کیفیت ارتباط درایناشاره دارد که 

. ن بـا آن مکـان قابـل مقایسـه اسـت     هاي جایگزیمکان
کیفیت کالبدي و عملکردي مکان، بر میـزان وابسـتگی   

هـا و  بسـتري بـراي فعالیـت    عنـوان  بهو تعلق به مکان 
 :Ujang, 2012بسـزایی دارد (  تأثیرتعامالت اجتماعی 

این سطح دربرگیرندة ترکیبی از هویت مکانی: . )158
طات هاي کالبدي و ارتبااحساسات خاص دربارة محیط
کند که ما کـه هسـتیم   نمادین با مکانی که تعریف می

)Raymound et al., 2010: 426 .( پیونـــدهاي
این سـطح شـامل میـل افـراد بـه      اجتماعی با مکان: 

عضویت در یک گروه مانند گروه دوسـتان و خـانواده و   
ی بر اسـاس تـاریخ، عالیـق و    همچنین ارتباطات عاطف

 :Raymound et al., 2010( هاي مشترك استنگرانی

ن سطح از تعلق مکانی ای در مکان: داري ریشه). 426
در محـیط   تأثیرگذارينقش  رددهد که فزمانی رخ می

و در جهـت نگهـداري از مکـان    پیرامون خود ایفا کنـد  
شـود  گـذاري کنـد. ایـن سـطح شناسـایی مـی      سرمایه

. به این معنـی کـه   تعهد فرد به مکان خویش واسطۀ به

داري و محافظت از مکان، حتی حاضرند افراد براي نگه
 Shabak etکه آزادي و شکوفایی خویش را فدا کنند (

al., 2015: 42.(  
هـاي  راین، حس تعلق به مکان، در مقیـاس ب عالوه

فضایی مختلفی (مانند شهر، محلـه، ناحیـه و خانـه یـا     
مثـال:   طـور  بهرد بررسی قرار گرفته است. آپارتمان) مو

ــدز 14هیــدالگو  ییفضــا)، ســه طیــف 2001( 15و هرنان
کـه بـر    خانه، محله و شهر) را مورد بررسی قرار دادند(

تعلق به شهر و خانـه تقریبـا بـه     نتایج پژوهش،اساس 
چشمگیري کمتـر از   طور بهیک اندازه و تعلق به محله 
)، نیز بـه پـژوهش   2010( 16این دو مشاهده شد. لویکا

مقیـاس مکـان شـامل (شـهر، محلـه،       5 پیرامون رابطۀ
مکانی پرداخـت کـه   ناحیه و خانه یا آپارتمان) با تعلق 

علـق بـه خانـه، محلـه و     این تحقیـق میـزان ت   ۀجیدرنت
بـه خـود اختصـاص    ناحیه به ترتیب بیشترین مقدار را 

ها احساس تعلـق دارنـد   دادند. مردم به همۀ این مکان
 درمجموعبه یک اندازه نیست؛  ولی این احساس تعلق،

کـان در میـزان تعلـق مکـانی     توان گفت، مقیاس ممی
  ثر است.افراد مؤ
بـه   ثر بر ایجاد و تقویـت حـس تعلـق   مؤ عوامل
-یرگذار بر حس تعلق به مکان را مـی ثعوامل تأ :مکان

هـاي  ه دسته تقسیم نمود که شـامل ویژگـی  توان به س
 اســتاجتمـاعی و مشخصـات آمـاري نمونـه     کالبـدي،  

)Lewika, 2011: 216هاي کالبدي). تعدادي از ویژگی 
هاي پیشین شـامل  مورد بررسی قرار گرفته در پژوهش

کیفیت محیط مسکونی نظیر هاي فضاهاي باز و ویژگی
اري ساخته دسـت انسـان،   فضاهاي سبز، فضاهاي معم

 & Javan Forozande( اي مناسب استخدمات محله

Motallebi, 2012 ) امنیـت .(Ferreira et al., 2016 ؛
هـاي  شرکت در فعالیـت  ،)1393مشکینی و همکاران، 

 ,Javan Forozande & Motallebiمحلـی و جمعـی (  

2012; Rollero & Piccoli, 2010 ــز برخــی از )، نی
. استدر تحقیقات پیشین  شده بررسیی عوامل اجتماع

رابطه بین تعلق بـه   بسیاري به بررسی هاي پژوهشدر 
هایی از قبیـل سـن، جنسـیت، طـول     مکان و مشخصه

یت مسکن پرداخته شـده اسـت؛ در   مدت اقامت و مالک
مهمتـرین   عنوان بهطول مدت اقامت، همواره  انیم نیا
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لق افراد به مکانی خاص شـناخته  بر تع رگذاریتأث مؤلفۀ
)، مشـکینی  2004( 17نمونه، تئودوري عنوان بهشود. می

ــاران ( ــاران ()، ر1392و همک ــد و همک ) در 2010یمون
روابط معنادار مثبت بـین ایـن دو   هاي خود به پژوهش

توان نتیجـه گرفـت بـا    می رو نیازامؤلفه دست یافتند. 
بـه مکـان نیـز    طول مدت اقامت، تعلـق افـراد   افزایش 
عکس. پژوهشگران دیگـر، مالکیـت   و بر یابد میافزایش 

نیز در تقویت حـس تعلـق بـه     را )Bolan, 1997خانه (
اي از . سن و جنسیت نیز در پـاره اند دانستهثر مکان مؤ

اي دیگـر، نقـش منفـی در    موارد نقش مثبت و در پاره
ــق بــه مکــان دارنــد   & Hidalgo( ایجــاد حــس تعل

Hernandez, 2001; Brown et al., 2003; Lewicka, 
2005; Lewika, 2011.(  

 
 روش تحقیق

لیلی و روش تحقیق پیماینوع تحقیق، توصیفی تح
. در این پژوهش از دو روش مطالعات کتابخانشی است

گرفته شده است. ابزار اصلی مورد اسه ه و میدانی بهر
است که به سنجش  نامهشتفاده در روش میدانی پرس

مکان، ههاي حس تعلق به مکان (وابستگی به شاخص
دلبستگی به م داري در مکان و حسویت مکان، ریشه

. این پردازد می بسته پاسخ هايپرسش صورت بهکان) 
امل دو بخش است که بخش اول ویژگنامه شپرسش

ها مؤلفهو بخش دوم  مطالعه موردي نمونه هاي آماري
لیکرت با چهار گزین و در مقیاس تتعلق مکانی اس ي
موا کامالًو  3، موافقم: 2، مخالفم: 1فم: مخال کامالًه (

  ) تنظیم گشته است.4فقم: 
بافت تاریخانوارهاي ساکن در  آماري، والدینجامعۀ

؛ به ااستگیري تصادفی روش نمونه .است خی گرگان
تصادفی انتخاب  صورت بهابتدا سه محله  کهین صورت 
ن شصتشامل:  پرسشنامه صد و هشتادادامه شدند، در 

در سبزه مشهد نمونه شصت سرچشمه،  مونه در محلۀ
صادفت کامالً صورت بهدرب نو  نمونه در محلۀشصت و 
دریافت گر نامهپرسش 137که درنهایت  توزیع شد ي

فرمول کوکروش برآورد حجم نمونه با استفاده از  .دید
  :زیر است صورت بهران 

푛 =     

: d؛ p=q=0.5؛ z :1,96: حجم جامعه؛ Nکه در آن، 
 0,08بین  معموالًگیري است که احتمال خطاي اندازه

تمایل به  که نیاو محقق بسته به  استمتغیر  0,01و 
را  d کم یا زیاد داشته باشد، مقدار ۀنمون ةانتخاب انداز

  .دهد یمتغییر 
1140 × (1.96 × 0.5)

1140 × (0.07) + (1.96 × 0.5) = 160 

 3860 موردمطالعه ذکر است جمعیت محدودةالزم به 
نامـه  است و به هر واحد مسـکونی فقـط یـک پرسـش    

خانوار عد ، از تقسیم جمعیت بر ببیترت نیا به؛ شده داده
آیـد  ) حجم نمونه به دست می2ساس جدول )(برا3,5(

ــا  ــر بـ ــاال بـــودن میـــزان . اســـت 1140کـــه برابـ بـ
هاي باطله، به دلیل عدم همکـاري سـاکنان    نامه پرسش

از قبیــل تصــرف توســط  یمسـائل بـه دلیــل نگرانــی از  
که نشـان از عـدم   هاي مربوطه است ها و ارگانسازمان

بینـی ایـن   پـیش همچنین، بـه دلیـل    اعتماد آنها دارد؛
تعـداد  هاي پیشین، بنـا بـود   مسئله با توجه به پژوهش

نظـر گرفتـه   نه در نمو 180برابر با  نامه پرسش بیشتري
  .احتمالی این تعداد باشد ندةکنشود تا جبران

هـا بـا اسـتفاده از    تحلیـل داده  :هاشیوة تحلیل داده
هـاي  روش يریکـارگ  بـه ) و 21نگـارش  ( Spss افزار نرم

 آزمـون ، آنـوا طرفه یـا  آماري چون تحلیل واریانس یک
رت گرفت. بـراي  و تحلیل تعقیبی شفه صو تی مستقل

 صـورت  بـه نمونـه   21، ابتـدا  هـا پرسـش  بررسی روایی
 آوري شـد. ایشی در سطح سه محله توزیـع و جمـع  آزم

لیـه  کیفـی او  هـاي مقدار آلفاي کرونباخ بـراي پرسـش  
که مقـدار آلفـاي    هاییپرسش تیدرنهاسنجیده شد و 

ایـن  باشـد حـذف شـدند و     7/0کرونباخ آنها کمتـر از  
الـی   75/0ادي بـین  پژوهش اعـد هاي پرسش درمقدار 

ایی پژوهش است. دهد که حاکی از پایرا نشان می 9/0
شده، سنجش میزان تعلـق  بر اساس مدل به کار گرفته

گویه انجام شد که براي سنجش  12عد و ب 4مکانی، با 
 4 هرکـدام وابستگی به مکـان و دلبسـتگی بـه مکـان،     

در  داريمکـان و ریشـه   یه و بـراي سـنجش هویـت   گو
و جـدول   2(شکل  گویه تنظیم گردید 2 هرکداممکان 

1.(
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  : نگارندگان)مأخذمدل ارزیابی تعلق مکانی در محله ( :2شکل 

  
  ابعاد تعلق به مکانی مربوط به عملیاتی کردن متغیرها :1جدول 

 منبع  سنجه ابعاد تعلق به مکانی

  دلبستگی به مکان
 عنوان به(عالقه به مکان 

  بخشی از زندگی)

  :را دوست دارید تان محلهتا چه میزان 
  :دانیدتا چه میزان محله را مانند خانه خود می

  برم.من از قدم زدن در محله لذت می
  برم.لذت می از زندگی در این محلهمن 

(Shabak et al., 2015:46) 

 
  هویت مکانی

  (احساس خاص به مکان)

  کنم این محله بخشی از من است.من احساس می
 ها،قابلیتمحله ( در موجود هايدارایی و هاظرفیت میزان چه تا

  ؟دارد اهمیت شما براي) یمحل يباورها ،نمادها ،اشخاص

(Raymound et al., 
2010,427; William 

&Vaske, 2003)  

  
  وابستگی به مکان

  :دهید تغییر را تانمحله دارید دوست حد چه تا
  کنم.این محله خیلی احساس وابستگی می من نسبت به

  ؟دهید میها ترجیح چه حد این محله را به سایر محله تا
مطلوب هاي یک مکان شما تا چه میزان این محله ویژگی از دیدگاه

  براي سکونت را دارد؟

(Shabak et al., 2015, 46; 
Raymound,  

et al., 2010, 427; William 
& Vaske, 2003) 

  داريریشه
تمیز - مکان (نگرانی دربارة

  مکان) داشتن نگه

فضاهاي عمومی در محله داري از داري از نگهمن در حفظ و نگه
  کنم.مشارکت می

  .کنم میمن در مقابل محله احساس مسئولیت 
(Shabak et al, 2015:46)  

  
  و قلمرو پژوهشمحدوده 

بخشــی از تــاریخی گرگــان  موردمطالعــه محــدودة
است که شامل سه محلـه سرچشـمه، سـبزه مشـهد و     

ـ  .ب نو در بافت تاریخی گرگان استدر ه شهر گرگان، ب
یـک شـهر    منزلـۀ  بـه دلیل قـدمت و بناهـاي تـاریخی    

بافـت   .شـود  میمیراث فرهنگی در نظر گرفته  بااهمیت
هکتـار   150بـالغ بـر   تاریخی ایـن شـهر بـا مسـاحتی     

سـبک معمـاري پـس از    ارزش و داراي سومین بافت بـا 
ترین بافت تـاریخی شـمال ایـران     وسیعیزد و اصفهان، 

سـت میـراث   خورشیدي در فهر 1310است و در سال 
اکثر مساجد  ).3ملی ایران به ثبت رسیده است (شکل 

و مکـان   هـا  ارتگـاه یزتکایاي قدیمی و معابـد و  و تمام 

در  .قـرار دارنـد   هـا همذهبی شهر نیـز در همـین محلـ   
 محلـه  52، گرگان بـه  1385در سال  تقسیمات شهري

محلــه فرعــی تقســیم شــده اســت.   اصــلی و تعــدادي
یکــی از ایــن محــالت اصــلی را  موردمطالعــه محــدودة
 38/46. ایـن محــدوده بـا مســاحت   دهــد یمـ تشـکیل  

 1919مـرد و   1941نفر جمعیت شـامل   3860هکتار، 
ل زن را در خود جـاي داده اسـت. بررسـی نـرخ اشـتغا     

بیشـترین   دهنـدة انجام شده پیرامـون محـالت، نشـان   
درصد بیکـاران در ایـن محـدوده نسـبت بـه جمعیـت       

کی از وضـعیت اقتصـادي   کـه حـا   ) است53/6ساکن (
هـاي  نامناسب است. هرچند، بررسی پـراکنش کـاربري  

مناسب ایـن محـدوده    مذهبی، حاکی از وضعیت سرانۀ

 تعلق مکانی

 وابستگی به مکان هویت مکان

داري در مکانریشه  دلبستگی به مکان 
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در مقایسه با سایر محـالت شـهر اسـت؛ کـه دلیـل آن      
  .نور، مسجد جامع گرگان و تکایا استوجود امامزاده 

ــو:  ــه درب نــو در میــانمحلــه درب ن محــالت  محل
ــدان در ــنبه نعلبن ــز، دوش ــدان مرک ــمال و می اي در ش

ۀ محلـ  ةلی در غرب قـرار گرفتـه اسـت. محـدود    عباسع
از وضـع کنـونی آن    تـر  بزرگدرب نو در گذشته بسیار 

بوده و با ساخت خیابان امام خمینی (ره) این محله بـه  
 جیتـدر  بـه نیم تقسیم شده است. بخش جنـوبی آن   دو

درب نـو از دسـت داد.    ۀحلـ م عنـوان  بـه هویت خود را 
درب نــو کــه هماننــد بســیاري از مراکــز  ۀمرکــز محلــ

 دانگاهیـ ممحالت گرگان، فضـاي بـاز درونـی تکیـه یـا      
این که از دیـدگاه مـذهبی و   برمرکزي تکایاست، عالوه

اقتصادي داراي ارزش است، به لحاظ اجتماعی و مدنی 
 نیز ارزش باالیی براي ساکنان محله دارد.

اصـلی گرگـان    : یکـی از سـه محلـۀ   سبزه مشهد محلۀ
به لحاظ جغرافیایی در مکانی قرار گرفتـه  محله  این است.

 ۀرف بـا یـک راه مسـتقیم بـه چهـار محلـ      که از چهار طـ 
، در شـرق آن  میکر ریمآن محله  در غرب. رسد یمقدیمی 

محله سرپیر، در شمال آن محلـه دباغـان و در جنـوب آن    
 جـز  بهمحله سرچشمه واقع شده است. تمامی این محالت 

  .استاز محالت فرعی سبزه مشهد میرکریم 
ایـن محلـه یکـی از ارزشـمندترین     محله سرچشمه: 

 قدیم گرگـان و از محـالت فرعـی محلـۀ     محالت بافت
سرچشمه برخالف سـایر   مشهد است. مرکز محلۀهسبز

ی اسـت بـا پالنـی    محالت بافت قدیم گرگان، میدانگاه

قرار گرفته اسـت   مصالشمالی آن  نامنظم که در جبهۀ
محوطـه  «و به همین دلیل هم بعضـی از مـردم بـه آن    

یژگی بـارز ایـن محلـه نزدیکـی بـه      و. ندیگو یم» مصال
امامزاده نور بوده و از محالتی است که در آن نوسـازي  

  ري اتفاق افتاده است.کمت
بیـانگر توزیـع و    گذشـته سازمان فضـایی شـهر در   

استقرار آنهـا   ةنحو تعداد جمعیت و ترکیب متناسبی از
ــبمســکونی  يدر فضــاها ــذرهاي  محــالت و در قال گ

شـهري و   مقیاس محلی, متعدد و فضاهاي خدماتی در
ارتبــاطی  يهــا شــبکه کــه از طریــق اســت ايمنطقــه

 عناصـر آن داده که تمـامی  شکلاي را مجموعه پیوسته
 .انـد  بـوده  جوابگوي نیازهاي واقعی و طبیعی زمان خود

ــی ــت ویژگ ــدي باف ــاي کالب ــدةنشــان ه تشــکیل  دهن
هـا   گونه ارگانیک و خودرو، تشکیل تودههب ها يجوار هم

هـاي  امتداد منظم خیابان، انطبـاق شـبکه  در ارتباط با 
هـا در  در راستاي شـمالی جنـوبی و فرعـی    اصلی معابر

شـمال   عمـدتاً هـا  جهت کوچـه  و راستاي شرقی غربی
 همسایگی واحدهايبررسی جنوب غربی است.  -شرقی

نشـان از   هـا  محلـه در و تعداد واحـد در گـروه مسـکن    
و تعـداد واحـد در   دارد هـا  کوچـه  اغلـب بودن  بست بن

 واحـد متغیـر اسـت.    9الـی   4هـاي مسـکن بـین     گروه
شـامل مسـکن    که استمسکن  مسئلۀ دیگر، نوع گونۀ

 به دلیـل است که  دوطبقههاي مستقل حیاط دار، خانه
بستر ارزشمند تاریخی ، ساخت مسکن بـیش از   وجود 

  ، ممنوع است.  طبقه  سه
  

  
  گرگان تاریخیبافت در  موردمطالعه ةمحدود :3شکل 
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  هاي تحقیق یافته
، تعـداد افـراد   شـرو یپدر پژوهش  :توصیفی يها افتهی

نمونـه در   47نفر شامل:  137 مجموع در مطالعه مورد

نمونـه در   44و  در سـبزه مشـهد   46محله سرچشمه، 
در ها نامهمحله درب نو است که نتایج حاصل از پرسش

  ) قابل مشاهده است.2( جدول
  

  نگارندگان یافته هاي ، منبع:موردمطالعهمشخصات آماري نمونه  :2جدول 
    مشخصات آماري  تعداد  درصد

 زن 119 86,9

یت
نس

ج
  مرد 18 13,1  

1/43 59 28-40 

  سن

1/13 18 41-50 
9/21 30 51-60 
7/13 19 61 -70  

  به باال 71 11 8
  مالک 101 7/73

یت
الک

م
  مستأجر 36 3/26 

  حیاط دارمستقل  104 9/75

وع 
ن

کن
مس

  آپارتمان 33 1/24 
  سال 5کمتر از  25 2/18

ت 
مد

ول 
ط

مت
اقا

 

  سال 15تا  5 26 19
  سال 25تا 15 23 8/16

  سال به باال 25 63 46
  نفره 1  14  4/10

وار
خان

عد 
ب

 

  نفره 2  20  9/14
  نفره 3  45  6/33
  نفره 4  32  9/23
  نفره 5  6  5/4

  نفره 6  8  6
  باال نفر به 7  9  7/6

  
درصـد سـاکنان،    45)، بـیش از  2(جـدول اساس بر

سال در سه محله اقامـت دارنـد    25براي مدت بیش از 
ــیش از  ــاکنان  47و ب ــد س ــت   درص ــه اقام ــه ب ، عالق

 .سـال) در سـه محلـه دارنـد     25بیش از ( مدت یطوالن
ه محله نشـان  نامه به تفکیک سهمچنین، نتایج پرسش

سرچشمه میانگین سنی افراد نمونـه   ، در محلۀدهد یم
19/56 ن درصـد سـاکنا   2/70، 16/3عد خـانوار  سال، ب

درصـد   83است؛ همچنین  مستأجردرصد  8/29مالک 
درصــد آپارتمــانی  17و  مســتقل حیــاط دارهــا خانــه

را  93/35علـق مکـانی، عـدد    هستند. ارزش میـانگین ت 
  دهد.نشان می

مشهد، میـانگین سـنی افـراد نمونـه     سبزهلۀ در مح
12/50 7/71همچنـین  اسـت؛   93/3عد خـانوار  سال، ب 

ــاکنان   ــد س ــک و درص ــاکنان در   8/84مال ــد س درص
درصـــد در  2/15و  دارمســـتقل حیـــاطهـــاي  خانـــه

ها ساکن هستند. ارزش میانگین تعلق مکـانی    آپارتمان
درب نـو، میـانگین سـنی     در محلـۀ  اسـت.  43/36نیز، 
را نشان  25/3عد خانوار عدد سال است و ب 1/51، افراد
 1/59مالـک و  درصـد از افـراد نمونـه،     5/79دهـد.  می

سـاکن   مسـتقل حیـاط دار  هـاي  درصد افراد، در خانـه 
هســتند. ارزش میــانگین تعلــق مکــانی در ایــن محلــه 

  است. 67/35
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تـوان دریافـت، تعلـق    از مقایسۀ بین سه محله مـی 
از  43/36میـانگین   باارزش مشهدمکانی در محلۀ سبزه

 بیشتر اسـت. میـانگین سـنی، در محلـۀ     دیگر دو محلۀ
سرچشمه بیشترین و در محله سبزه مشـهد، کمتـرین   

انگین طول مـدت اقامـت نیـز، در    میزان را داراست. می
ــۀ ــه درب  محل ــبزه مشــهد بیشــترین و در محل ــو  س ن

نـدگی  ز کمترین میزان را دارد؛ همچنین میل به ادامـۀ 
دیگـر بیشـتر    مشـهد از دو محلـۀ  محلۀ سـبزه  افراد در

  است.
  

  هاي تحلیلی یافته
ــت: پرســش  ــا  نخس ــانی ب ــق مک ــه تعل ــاد چهارگان ابع

ت مکانی، وابستگی به مکان و (دلبستگی به مکان، هوی

چــه وضــعیتی  موردمطالعــه داري) در محــدودةریشــه
  دارند؟

در سه  ، تعلق مکانیموردسنجش لفۀمؤ 4در میان   
محله و وابستگی بـه محلـه   برده، دلبستگی به محلۀ نام

عد داراي ارزش میانگین باالتري نسبت به دو ب ترتیب به
اند. داري در مکان، بودهدیگر یعنی هویت مکان و ریشه

صورت که در محلۀ سرچشمه، هویـت مکـانی و    این به
 داري در مکان، به ترتیب جایگاه سوم و چهـارم را ریشه

درب نو، این نسبت  . در محلۀاند دادهبه خود اختصاص 
رگیـري دو شـاخص، عکـس    تقریبا برابر ولی ترتیب قرا

ســبزه مشـهد ایـن دو شــاخص داراي    بـود و در محلـۀ  
  .)3جدول ( میانگین برابر هستند

  
  نگارندگان یافته هاي ، منبع:توزیع فراوانی میانگین ابعاد تعلق مکانی سه محله در افراد نمونه : 3جدول 

  متغیر
  داري ریشه  وابستگی به مکان  هویت مکانی  دلبستگی به مکان  تعلق مکانی  محله

  6,12  10,86  6,42  12,47  93/35  سرچشمه
  6,3  11,3  6,3  12,3  43/36  سبزه مشهد

  6,4  10,6  6,06  12,5  67/35  درب نو
  

 ابعـاد چهارگانـه در   بررسیجهت  کاررفته بهآزمون 
اسـت کـه    آنـوا طرفه یـا  ، تحلیل واریانس یکسه محله

قایســه دو یــا چنــد گــروه اســتفاده ایــن روش بــراي م
ایـن تحلیـل شـامل: متغیـر      يهـا  فـرض  شیپشود.  می

شــد و یــا نســبتی با يا فاصــلهوابســته بایــد در ســطح 
) موردمطالعه جا محالتهمچنین متغیر مستقل (در این

کـه در جـدول    گونـه  همان اي باشد،هباید اسمی یا رتب
از ابعاد تعلـق مکـانی    کی چیهشود در ) مشاهده می4(

ت مکانی، وابستگی به مکان و (دلبستگی به مکان، هوی
تفــاوتی وجــود  موردمطالعــه داري) در محــدودةریشــه

یکسـانی   نسـبتاً ندارد و از این نظر با یکدیگر در سطح 
  قرار دارند.

تعلق به مکان در سه محلۀ ، 4و  3براساس جداول 
کنـد  موردمطالعه در بافت باالست. این امـر ثابـت مـی   

 بافت تاریخی گرگان از رونق و پویایی برخوردار است و
ــده از نشــان ــن بافــتبــودن  زن  اســت الزم کــه دارد ای

 ایــن حفـظ  کمبودهـا و  تــأمین راسـتاي  در تمهیـداتی 
  گمارده شود.  همت سرمایه

هــاي جمعیــت شــناختی پرســش دوم: ویژگــی
ساکنان (طـول مـدت اقامـت، مالکیـت و نـوع      

  ي دارند؟ریتأثمسکن) بر ابعاد تعلق مکانی چه 
در این مرحله، شامل ترکیبـی از   کاررفته بههاي آزمون
بـراي بررسـی و    هاي تـی مسـتقل و آنـوا اسـت.    آزمون
از  ه ابعاد تعلق مکانی با توجـه بـه نـوع مالکیـت    مقایس

گونـه کـه    همـان  .آزمون تی مستقل استفاده شده است
مشخص است، تفاوت معناداري تا سطح  )5( جدول در
مالکیت مسکن (مالـک  نوع % براي دو جامعه از نظر 99

و استیجاري) در ایجاد تعلق مکانی وجـود دارد و تنهـا   
تعلــق مکــانی،  يهــا داري از شــاخصدر متغیــر ریشــه

شته و از این لحاظ در سـطح  تفاوتی در نوع مالکیت ندا
تعلق مکـانی   ۀبراي بررسی و مقایس یکسانی قرار دارند.
نیز همانند مورد قبلی از آزمون تـی   از نظر نوع مسکن
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 گونـه کـه از جـدول    همـان مستقل استفاده شده است. 
% 99مشخص اسـت، تفـاوت معنـاداري تـا سـطح       )5(

دار و براي دو جامعه از نظر نوع مسکن(مسـتقل حیـاط  

 آپارتمانی) در ایجاد تعلق مکانی وجـود دارد و تنهـا در  
در نوع مسکن مشاهده  معنادار داري تفاوتریشه مؤلفۀ
  شود. نمی

  
  نگارندگان یافته هاي ، منبع:در رابطه با ابعاد تعلق مکانی آنواآزمون  نتیجۀ : 4جدول 

  معناداري  F کمیت  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات  ها شاخص

دلبستگی به 
  مکان

Between 
Groups 

1,571 2  0,786  
0,297  0,743  Within 

Groups 
354,152  134  2,643  

Total 355,723  136   

  هویت مکانی

Between 
Groups 

3,308  2  1,654  
1,273  0,283  Within 

Groups 
174,152  134  1,300  

Total 177,460  136  

وابستگی به 
  مکان

Between 
Groups 

12,475  2  6,237  
2,745  0,068  Within 

Groups 
304,459  134  2,272  

Total 316,934  136   

  داري ریشه

Between 
Groups 

2,769  2  1,384  
2,538  0,083  Within 

Groups 76,100  134  0,546  

Total 75,869  136  
  

 ، منبـع: مسـتقل  تی با آزمون موردمطالعه ۀدر سه محلابعاد تعلق مکانی با توجه به نوع مالکیت و نوع مسکن مقایسه  :5جدول 
  نگارندگان هاي یافته

  ضریب معناداري  درجه آزادي Tمقدار   مؤلفه  شاخص
یت

الک
ع م

نو
  

  0,000  135  5,212  به مکان دلبستگی
  0,000  135  5,879  هویت مکانی

  0,000  135  3,904  مکانوابستگی به 
  0,149  135  1,451  داري ریشه

کن
مس

وع 
ن

  

  0,008  135  2,711  به مکان دلبستگی
  0,000  135  4,988  هویت مکانی

  0,002  135  3,145  وابستگی به مکان
  0,489  135  0,694  داري ریشه

  
آن بـر ابعـاد    تـأثیر در رابطه با طول مدت اقامت و 
ــر اســاس جــدول (   )، در متغیرهــاي6تعلــق مکــانی، ب

به مکان، هویت مکان و وابستگی بـه مکـان،    دلبستگی
آمده به ایـن معنـا   دسته% ب99تفاوت معنادار تا سطح 

هاي تعلق مکـانی بـا توجـه بـه طـول      که میزان متغیر

رسد افـرادي  و به نظر می اقامت در محالت تفاوت دارد
داراي تعلـق   انـد  داشـته امت بیشـتري  که طول مدت اق

د که طول مـدت اقامـت   ؛ هرچنندمکانی بیشتري هست
  چندانی ندارد. تأثیرداري در شاخص ریشه
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 هاي یافته منبع:( نواآتحلیل  با استفاده از موردمطالعهآن بر ابعاد تعلق مکانی در محالت  تأثیرمقایسه طول مدت اقامت و : 6جدول 
 )نگارندگان

  معناداري  F کمیت  میانگین مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  منبع تغییرات  ها شاخص

به  دلبستگی
  مکان

Between Groups 966/50  3  989/16  
414/7  000/0  Within Groups 757/304  133  291/2  

Total 723/355  136   

  هویت مکانی
Between Groups 964/59  3  988/19  

624/22  000/0 Within Groups 1495/117  133  833/0 
Total 460/177  136   

وابستگی به 
  مکان

Between Groups 136/61  3  388/20  
602/10  000/0  Within Groups 770/255  133  923/1  

Total 934/316  136   

  داري ریشه
Between Groups 714/3  3  238/1  

282/2  082/0  Within Groups 154/73  133  543/0  
Total 75,869  136   

  
یـک از طـول مــدت   کـه کـدام  جهـت بررسـی ایـن   

ها با یکدیگر تفاوت دارد از تحلیل تعقیبـی شـفه    اقامت
تـوان دریافـت   مـی  )7( استفاده شد. با بررسـی جـدول  

 5یعنی کمتر از  ساکنانی که مدت زمان اقامت کمتري
تفاوت معنـادار از نظـر میـزان تعلـق بـه       سال داشتند،

سـال)   25یـا   15( درازمـدت محله با افراد با سـکونت  
 اخـتالف میزان به مقایسه  7جدول  ،بیترت نیا به. دارند
سال  5در ساکنانی که کمتر از  ابعاد تعلق مکانی میان

، 15-5که بـین   سایر ساکناندر محله سکونت دارند و 
در  طور کـه  همانپردازد. می سال به باال 25، و 16-25

بـه مکـان،    در رابطه با دلبسـتگی  جدول مشخص است
 5بـین دو گـروه کمتـر از     این اختالف چشمگیر فقـط 

سال در محله وجود  25سال ساکن در محله و بیش از 
ه مکان هاي وابستگی باختالف میزان شاخص لیدارد و

 محلهسنی ساکن در  ياهگروهو هویت مکانی در همه 
     است.  مشاهده قابل

  
  )نگارندگان هاي یافته منبع:( طول مدت اقامت بر تعلق مکانی تأثیرتحلیل تعقیبی شفه در رابطه با : 7جدول 

  سطح معناداري  خطا  میانگیناختالف   )jسکونت ( زمان مدت  )iسکونت ( زمان مدت  متغیر
به  دلبستگی
  0,000  0,357  - 1,664  سال به باال 25  سال 5کمتر از   مکان

  سال 5کمتر از   هویت مکانی
  0,042  0,357  -0,746  سال 15تا  5
  0,000  0,352  - 1,227  سال 25 تا 16
  0,000  0,368  - 1,753  سال به باال 25

  0,000  0,219  - 0,988  به باال 25  سال 15تا  5

وابستگی به 
  سال 5کمتر از   مکان

  0,002  0,388  - 1,553  سال 15تا  5
  0,006  0,396  - 1,443  سال 25 تا 16
  0,000  0,323  - 1,828  سال به باال 25

  
توان دریافـت طـول   می 7و  6هاي جدول برآینداز   

بـه مکـان، هویـت     دلبسـتگی  با متغیرهاي مدت اقامت
معنـادار   مکان و وابستگی به مکان داراي رابطه مثبت و

سبب تمایل افراد بـه  مجموعه عواملی  یطورکل به .است

کالبـد  رضـایت از  شـود.  می یک مکاندر ادامه سکونت 
بــه همــراه محلــه ( وضــعیت بهداشــت، خــدمات و ..) 

واضـحی از ایـن    يها نمونهها رضایت از خانه و همسایه
بـراي  مثال، زمانی کـه شخصـی    طور به .ندعوامل هست
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نسـبی  مدت طوالنی در مکانی ساکن است که رضایت 
در طـول دوران  در آنجـا دارد،   سـکونت  بـه ادامـۀ  یل م

محلـه و سـپس   ابتدا به خود زندگی خود در آن مکان، 
شـود و  آمیخته می با آنها کند وعادت می ها هیهمسابه 

تبـدیل  آن محله به بخش قابل تـوجهی از هویـت وي   
 بسیار حائز اهمیت بود؛ درگذشته این مسئله. دگردمی

آمدند در آنجا ازدواج افراد در یک محله به دنیا میزیرا 
در  يمحـدود  عـدة  جـز  بـه اکثر آنان و حتی  کردند یم

راد که بسیاري افـ این کما .رفتند یمهمان محله از دنیا 
-مـی  فـرد  منحصـربه اي خود را متعلق به محلهسالمند 
 شدید عالقه و دلبستگی بیترت نیا به یک شهر،دانند تا 

   خود داشتند.   به محلۀنسبت  مسئولیت بااحساسم توأ
ثر از قامت طوالنی متأدر کنار مجموعه عواملی که ا  
 املی که به تشویق ساکنان بـه ادامـۀ  دیگر ع، هاست آن

، پـردازد  مـی آن در محلـه   تبع بهزندگی در یک خانه و 
در آن سـکونت دارنـد.   افـراد  اي است کـه  خانهمالکیت 

سـکونت در   گرچه تمایل به ادامـۀ  مستأجرها عکس،بر
محله فعلی هم داشته باشند اغلـب مـوارد شـرایط بـه     

  .  شود میمهیا ن گونه نیا
تعلـق بـه   ابعـاد   و بین نوع مسکن رابطه ارزیابی در  

مسـتقل  هـاي  سـاکنان خانـه  تـوان دریافـت   می مکان،
و بـه   داننـد خود را مالک کل سـاختمان مـی   دارحیاط

همان اندازه که براي نظافت فضاهاي درونی خانه زمان 
. حتـی در  پردازنـد  یمـ کنند به نظافت حیاط یصرف م

زدن و جـارو   تـوان افـراد را در حـال   بسیاري مواقع می
که  ده کردشستشوي درب ورودي خانه از کوچه مشاه

در  .وابسـتگی سـاکنان دارد   و نشان از تعلق، دلبستگی
واحـدي کـه در آن   هـا تنهـا   سـاکنان آپارتمـان  مقابل 

اهاي و از فضـ  داننـد را متعلق به خود میسکونت دارند 
بـراي پـارك    مگـر برند دیگر چون حیاط کمتر بهره می

کمتــر در حیــاط بــازي نیــز حتــی کودکــان  اتومبیــل،
نظافـت راهروهـاي ورودي    ساکنان از و گاهی. کنند یم

هاي جاري آپارتمان امتناع پرداخت هزینه وواحد خود 
اسـت کـه   این این رفتارها حاکی از  . مجموعۀورزندمی

و  یافتـه کـاهش  ، میزان وابستگی و دلبستگی سـاکنان 
تبعــاتی چــون عــدم احســاس مســئولیت و عالقــه بــه 

  .  به همراه دارد يدار نگه

  گیرينتیجه
شده، تعلق افراد به محـالت  مباحث مطرح براساس

حاصل نوعی ارتباط بین فرد بـا محلـه و بـا     توان یمرا 
توانـد در  کنان برداشت نمود؛ ایـن ارتبـاط مـی   دیگر سا

ســطح ابتــدایی و فقــط آشــنایی خالصــه شــود و گــاه 
نـوعی ارتبـاط    صـورت  بـه تواند در سطوح باالي آن،  می

بی عمیق پدیدار شود. در این پژوهش، نخست به ارزیـا 
ــمه،     ــۀ سرچش ــه محل ــان در س ــه مک ــق ب ــزان تعل می

اریخی گرگـان پرداختـه   مشهد و درب نو بافـت تـ   سبزه
اسـت کـه میـزان تعلـق     ها حاکی از ایـن  شد که یافته

ــۀ ــانگین  ارزشا بــســبزه مشــهد  ســاکنان بــه محل می
 شترین مقدار و در محلـۀ وتی اندك بی) و با تفا43/36(

بـاال   درواقـع مقـدار را دارد.   ) کمترین67/35درب نو (
میـل بـه اسـتمرار    ها نشـان  میزان تعلق به محله بودن

ــهســکونت و  ــراد در يهــا تجرب ــی واالي اف ــت  ذهن باف
  تاریخی گرگان دارد.

ــش  ــی پرس ــتاي بررس ــۀاول،  در راس ــ مقایس اد ابع
تـوان دریافـت دلبسـتگی بـه     چهارگانۀ تعلق مکانی می
بـاالترین سـهم را بـه     38/12مکان بـا ارزش میـانگین   

کـان بـا   وابسـتگی بـه م   بعـدازآن خود اختصاص داده و 
رزش ا داري در مکـان بـا   ، ریشـه 98/10ارزش میانگین 

 26/6ارزش میـانگین  و هویت مکـان بـا   32/6میانگین 
ـ  توان گفت دو بمی واقع درقرار دارند؛  ه عد دلبسـتگی ب

عد دیگـر  و دو ب ترثرمکان و وابستگی به مکان نقشی مؤ
محله دارند و همچنین،  در ایجاد تعلق به کمترينقش 

ح تقریبا شاخص در سطهر چهار برده، در سه محلۀ نام
توانـد بـه دلیـل    نسـبی مـی   تشـابه یکسان قرار دارنـد.  

ــابهت  ــیوتش ــا یژگ ــدي يه ــی و  کالب ــطح فرهنگ ، س
در  ).3جــدول (باشــد ســه محلــه اقتصــادي ســاکنان 

عـاد تعلـق مکـانی    اب میـان  رابطـۀ دوم،  پرسش بررسی
دت داري) و متغیرهـاي طـول مـ   شاخص ریشـه  جز به(

.این پـژوهش  استاقامت، مالکیت و نوع مسکن معنادار 
 مسـتأجرها مقایسـه بـا    خانه، درافراد صاحب نشان داد

 لـق بـاالتري دارنـد؛   خـود، احسـاس تع   نسبت به محلۀ
تعلـق   دارمسـتقل حیـاط   يهـا  خانـه  انساکن همچنین

. انـد داشـته هـا  نشیننسبت به آپارتمان بیشتريمکانی 
ی نسـبت بـه   یاز قـدمت بـاال   بافـت  یخیتـار هاي خانه
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 ،هـا آپارتمان ایناز طرفی دیگر ها برخوردارند، آپارتمان
نـاتوان   ساکنانعاطفی  در برآوردن نیازهاي اجتماعی و

  . اندبوده
همسو بـا  مالکیت،  متغیردر رابطه با ها نتیجه یافته

تعلق بیشتري بـه  مالکان حس  هاي پیشین است؛یافته
هـاي  مکان زندگی و محلۀ خود دارند. براساس پژوهش

علق مکانی با طول مـدت  رفت بین تپیشین، انتظار می
ــه     ــد ک ــرار باش ــت برق ــۀ مثب ــت رابط ــینت دراقام  ۀج

 عنـوان  بـه شـد.   تأیید امراین  صورت گرفته هاي تحلیل
) 1392شکینی و همکاران ()، م2004، تئودوري (مثال

هاي خود دریافتند که با افزایش طول مدت در پژوهش
در . یابـد  میمکانی ساکنان افزایش اقامت، میزان تعلق 

کیت مسکن و تعلق مکانی نیز نتیجۀ مال رابطۀ خصوص
ـ  با پژوهش این پژوهش ) همسـو  Bolan, 1997( النوب

  .است
ین بـودن  ابعاد مورد بررسی، پای در توجه  لقابیافته 

ساکنان اسـت   داري در بینمیزان هویت مکانی و ریشه
برخاسته از ایـن   رسد این پدیده)؛ به نظر می3(جدول 

هاي کالبدي است که این دو مؤلفه، وابسته به مشخصه
دلبستگی به مکـان و وابسـتگی    يها مؤلفه وبافت بوده 

تـوان  اجتماعی اسـت؛ لـذا مـی   ن ناشی از روابط به مکا
الف وجـوه  کالبدي برخنتیجه گرفت که بافت در وجوه 

اجتماعی موفق نبوده است؛ همچنین از نتـایج بررسـی   
تـوان  مـی  جمعیت شناختیرابطۀ تعلق مکانی و عوامل 

با دلبستگی به مالکیت و نوع مسکن، دریافت،  دو عامل 
بطـه  اراي رامکان و وابستگی به مکان و هویت مکـان د 

داري در مکان چنـین  معنادار است ولی در مؤلفۀ ریشه
بودن میـزان تعلـق   ، باال واقع دراي برقرار نیست. رابطه

هاي اجتماعی ساکنان بوده ویژگی تأثیرمکانی به دلیل 
. باشدبر تعلق مؤثر  نتوانستهر کالبدي بافت است و بست

وان نتیجـه گرفـت هویـت مکـان و     تـ ، میاساس نیابر 
داري در مکان با بستر کالبـدي بافـت، امکانـات و    ریشه

تسهیالت موجود در محله ارتباط دارد و دلبسـتگی بـه   
مکان و وابستگی به مکان به عوامل اجتماعی و دالیلـی  

ــت  ــون اقام ــوالنچ ــدت یط ــین  م ــط ب ــت، رواب ، مالکی
  همسایگی وابسته است.

یـه  توان نتیجه گرفت که با وجـود تخل می انیدر پا
ساکنان ، هاي گذشتهاصلی بافت در دهه غالب ساکنان

جدید بافت به علت قدمت باالي سکونت (درصد باالیی 
ابقه ســکونت در بافــت دارنــد) و ســال ســ 25از افــراد 

عاطفی و اجتماعی با سـاکنان دیگـر    گیري رابطۀشکل
ی یباعث شده است تا دلبستگی و وابستگی مکانی بـاال 

سـرمایۀ اجتمـاعی   تعلـق،  لفـه  دو مؤ. این داشته باشند
و  بهسـازي کـه بـا    ارزشمندي براي توسعۀ بافت اسـت 

ــاء کالبــدي بافــت،  ــوان مــیاحی دو مؤلفــۀ هویــت و ت
اجتمـاعی   تـا ایـن سـرمایۀ    دادنیز ارتقاء را داري  ریشه

  توسعه یابد.حفظ و 
  

  پیشنهادها
هـا قابـل مشـاهده اسـت،     بر مبناي آنچه در یافتـه 

محلـه هسـتند   سـال سـاکن    25ساکنانی که بـیش از  
وارد اطر باالتري نسبت به سـاکنان تـازه  میزان تعلق خ

ت با افزایش طـول مـد   درواقعسال) دارند؛  5(کمتر از 
اي نیـز ارتقـا خواهـد    اقامت در محله میزان تعلق محله
توان مـردم را تشـویق   یافت؛ لذا با ارائۀ راهکارهایی می

در محـالت نمـود و پیامـدهاي     بلندمـدت به سـکونت  
د. تشـویق سـاکنان بـه اقامـت     آن را مشاهده کرمثبت 
، مدت در محله مستلزم ارتقاء کیفیـت محـالت  طوالنی

خدمات شهري، ایجاد فضـاهاي مطلـوب    توزیع عادالنۀ
، سـاز  تیـ هویجـاد عوامـل   جهت گذران اوقات فراغت، ا

ها و توجـه بـه   بريرهاي اجتماعی، تنوع کا تقویت بافت
  ن را در پی دارد.خوانایی محالت است و رضایت ساکنا

میزان تعلق مکـان   باال بودن که ازآنجاییهمچنین، 
و خود کالبد و  هساکنان، مربوط به دالیل اجتماعی بود

ــر    ــه نظ ــامطلوب ب ــات ن ــامکان ــد یم ــت رس ، الزم اس
  راهکارهایی در جهت ارتقا کالبد در نظر گرفته شود:

به گردشـگر   یرسان خدمتاندازي مراکز جذب و راه -
ـ اقامتگاه و... کـه مـی   ،خانه قهوهمانند  ضـمن   دتوان

ــد ــب   زایی درآم ــال تخری ــاي در ح ــت بناه از مرم
 استفاده کرد.

هــاي مثــل دانشــکده هــاي جدیــدایجــاد کــاربري -
گرداندن روح زندگی بـه  در بر معماري و شهرسازي

 ضروري است. درون بافت
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براي  اکز مذهبی در ایام غیر از مراسماستفاده از مر -
و برگــزاري هــاي فرهنگــی مــرتبط ایجــاد فعالیــت

 هاي آموزشی.کالس
مبلمان شهري متناسب با بافت براي ایجـاد مکـث    -

 . عابران براي یا استراحت
هاي تجاري و فرهنگی شبانه براي گسترش فعالیت -

ایـن   ۀازجملـ تردد بیشتر در محله و امنیت بیشتر، 
  راهکارهاست.

هـاي آتـی   همچنین، ضـرورت دارد تـا در پـژوهش   
پیرامــون مباحــث مــرتبط از قبیــل پیامــدهاي مثبــت 
افـزایش حـس تعلـق بــه مکـان و نقـش آن در روابــط      

داري منیت محالت و رضایت ساکنان، نگـه همسایگی، ا
 يساکنان پرداخته شود تا راهکارهـا  پذیريو مسئولیت

  ارائه شود. يچندبعد
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