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Extended Abstract
Introduction
In urban environments, several factors cause urban decline and migration of residents. One of
these factors is the diminishing identity and Sense of place. One of the most important
characteristics that affect collective life and social relations is belonging to a certain place.
People spend the most and most important hours of their lives in their place of residence and
organize their major social relationships based on it. Man integrates with his living environment
and place becomes one of the identifying components of his life. Citizens' sense of belonging to
their place and living place is one of the important dimensions in improving the quality of urban
environments. And it becomes an important factor in shaping the communication bases of
citizens in the urban environment. The present study seeks to investigate and recognize the
Sense of place among the citizens of Kowsar and Golshan aqueducts located in District 4 of
Tehran Municipality and the factors influencing the design of programs and policies to
strengthen the Sense of place.
Methodology
The present research is descriptive-survey in terms of applied purpose and its method. To
conduct this research, relevant and field resources were collected in two methods: library
(documentary) using a questionnaire of relevant data. The statistical population of this study is
all citizens over 18 years of age in Golshan and Kowsar aqueducts in Tehran's 4th metropolitan
area. According to the 2016 census, the population is 58,819 people. The sample size was
determined using the Cochran's formula of 382 people. The sampling method was simple
random. The validity of the questionnaire was assessed in terms of content (content validity)
through the views of experts. Cronbach's alpha coefficient calculated by SPSS software was
used to assess the reliability of the questionnaire. The questionnaires were adjusted based on a
range of 5 Likert options (very low, low, medium, high and very high) with an emotional
attachment factor of 5 items, a conceptual belonging agent with 5 items, and a functional
belonging agent with 6 items.
Results and discussion
The analysis of the results shows that the residents of Qanat Kosar neighborhood feel more
comfortable in their neighborhood than other neighborhoods than Golshan neighborhood. Also,
the development and promotion of the neighborhood is of great importance for the residents of
both neighborhoods. In Golshan neighborhood, the residents of this area are not proud of living
in this neighborhood and it is not considered valuable for them, while the residents of Qanat
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Kosar neighborhood are proud to live in this neighborhood. Residents of Qanat Kowsar
neighborhood are more inclined to spend time in their neighborhood. Also, the comparison of
the two neighborhoods shows that for a large part of the residents of Qanat Kowsar
neighborhood, being on the streets of this neighborhood is satisfactory, while this is less true for
the residents of Golshan neighborhood.
Conclusions
The analysis of the results shows that the residents of Qanat Kosar neighborhood feel more
comfortable in their neighborhood than other neighborhoods than Golshan neighborhood. Also,
the development and promotion of the neighborhood is of great importance for the residents of
both neighborhoods. In Golshan neighborhood, the residents of this area are not proud of living
in this neighborhood and it is not considered valuable for them, while the residents of Qanat
Kosar neighborhood are proud to live in this neighborhood. Residents of Qanat Kowsar
neighborhood are more inclined to spend time in their neighborhood. Also, the comparison of
the two neighborhoods shows that for a large part of the residents of Qanat Kowsar
neighborhood, being on the streets of this neighborhood is satisfactory, while this is less true for
the residents of Golshan neighborhood.
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بررسی مقایسهای حس تعلق به مکان در محالت گلشن و قنات کوثر منطقه  4شهرداری تهران
ندا ضیابخش -1استادیار معماری ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ایران
تاریخ دریافت1399/07/10 :

تاریخ پذیرش1399/11/05 :

چکیده
حس تعلق شهروندان به مکان و محل زندگی خود یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محی های شهری است .و
عامل مهمی در شکلگیری پایههای ارتباطی شهروندان در محی شهری میشود .تحقیق حاضر در پی بررسـی و
شناخت حس تعلق به مکان در میان شهروندان محالت قنات کوثر و گلشن واقع در منطقه  4شهرداری تهـران و
عوامل تأثیرگذار بر آنکه زمینهساز طراحی برنامهها و سیاستها در جهت تقویـت حـس تعلـق بـه مکـان اسـت.
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصیفی-پیمایشی اسـت .جامعـه آمـاری ایـن پـژوهش کلیـه
شهروندان باالی  18سال محالت گلشن و قنات کوثر منطقه  4کالنشهر تهـران اسـت .کـه جمعیـت برحسـب
سرشماری سال  1395برابر  58819نفر میباشد .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  382نفر تعیین شد .نحـوه
نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده بوده است .تحلیل نتایج نشان میدهد که ساکنین محله قنات کوثر نسبت بـه
ساکنین محله گلشن احساس راحتی بیشتری در محله خود نسبت به سایر محـالت احسـاس میکننـد .همننـین
پیشرفت و ارتقا محله برای ساکنین هردو محله اهمیت باالیی دارد .در محله گلشن ،ساکنین این منطقه به زندگی
در این محله افتخار نمیکنند و برایشان ارزش محسوب نمیشـود درصـورتیکه سـاکنین محلـه قنـات کـوثر بـه
سکونت در این محله افتخار میکنند .ساکنین محله قنات کوثر تمایـل بیشـتری بـرای گذرانـدن زمـان در محلـه
خودشان دارند .همننین مقایسه دو محله نشان میدهد که برای بخش زیادی از ساکنین محله قنات کوثر حضور
در خیابانهای این محله رضایتبخش است درحالیکه این موضـوع بـرای سـاکنین محلـه گلشـن کمتـر صـدق
میکند.
واژگان کلیدی :حس تعلق مکان ،محالت شهری ،محی شهری ،منطقه  4تهران.
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مقدمه
در محی های شهری عوامل متعددی سبب زوال شهری و مهاجرت ساکنین منطقه میشود .یکی از این عوامل کمرنـگ
شدن هویت و حس تعلق به مکان است (دانشپور و صفار .)126 :1397،از مهمترین ویژگیهایی که بر حیـات جمعـی و
رواب اجتماعی تأثیر میگذارد ،تعلق به مکان خاصی است .آدمی بیشترین و مهمترین ساعات زنـدگی خـود را در مکـان
سکونت خود میگذارند و عمده رواب اجتماعی خود را بر اساس آن سـامان میبخشـد .انسـان بـا محـی زنـدگی خـود
درمیآمیزد و مکان یکی از مؤلفههای هویتبخش زندگی او میشود (اسدی و همکاران .)18 :1399،حس تعلق به مکـان
نقطه مقابل حس بیمکانی است ،حس بیمکانی به احساس عدم تعلق به مکان که ناشی از فقدان تنوع است اشـاره دارد
(شکویی و تبریزی .)43 :1382،حس مکان را میتوان درك افراد از محی هایی دانست که نسـبت بـه محـی  ،شـناختی
نسبی یا کافی دارند (میرغالمی و آیشم .)70 :1395،تعلق بر احساس تأکیـد دارد و مکـان بـر قرارگاههـای محیطـی کـه
ساکنان بهطور احساسی و فرهنگی به آن تعلق یافتهاند .حس تعلق به مکان یکی از معانی مهم و مـؤثر در ارتقـا کیفیـت
محی های انسانی است (بهزادپور )184 :1397،تعلق مکانی نشاندهنده رابطه عاطفی شخص به مناطق جغرافیایی اسـت
( .)Lee & Shen,2013:78که حسی عاطفی میان شخص و محل زندگی ایجـاد میکنـد ( Yuksel et al,2010:

 .)275دل بستگی به مکان رابطه نمادین ایجادشده توس افراد به مکان است که معـانی احساسـی ،عـاطفی و فرهنگـی
مشترکی به یک فضای خاص میدهد (حیدری و همکاران .)76 :1393،احساسات شکلدهنده تعلـق بـه مکـان در افـراد
میتواند انگیزهای باشد تا فرد از محی زندگی خود مراقبت کند ،به مکانهای معنادار بازگردد یا نزدیک آن بـاقی بمانـد.
احساس دلبستگی هر شخص به زادگاه و محل زندگی خود میتواند آثار چشمگیری در جوامع داشته باشـد (بذرافشـان و
همکاران .)792 :1397،این حس ،عامل مهم در شکلگیری پایههای ارتباطی استفادهکنندگان و محی بوده و منجـر بـه
ایجاد محی های باکیفیت خواهد گردید (مشکینی و همکاران .)441 :1393،وجود فضاهای شهری بیانگیـزه ،کسـالتآور،
بیکیفیت و بیمعنی از مشخصههای شهرهای حاضر است (روشنی و همکاران .)90 :1396،همننین مفهوم مکان و حس
مکان امروزه از مهمترین مسائل پیشِ رو در فضاهای شهری بوده و چالش بسیاری از متخصصان شهری اسـت .توسـعه
نامناسب شهری و تضعیف حس مکان و دلبسـتگی بـه آن موجـب تغییـر در احسـاس و تصـور مـردم از مکـان ،ایجـاد
محی های مصنوعی و تهی از هویت انسانی ،کاهش احساس همبستگی و مشارکت اجتماعی و کـاهش انگیـزه سـاکنان
برای ادامه سکونت میشود .تعلق به مکان ،عامل مهمی در هماهنگی فرد و محی  ،بهرهبرداری بهتر از محـی  ،رضـایت
استفادهکنندگان و درنهایت تداوم حضور در آن است (حـاتمی خانقـاهی و همکـاران .)18 :1399،چناننـه شـهروندان بـه
سرنوشت مکان عالقهمند شوند زمینه حفظ و نگهداری مکان و تقویت هویت مکانی فـراهم میشـود .ایـن احسـاس در
محالت قدیم ،همواره مهمترین عامل برای دوام و پایداری آن ،چه به لحاظ کالبـدی و فعـالیتی و چـه ازنظـر معنـایی و
خاطرهای بوده است ( .)Canter,1977:173کمرنگ شدن احساس تعلق در محالت ،سبب کاهش رضایتمندی ساکنان
از مکان شده و بهتبع آن مشکالت اجتماعی و هویتی را به دنبال خواهد داشت .در محله گلشن بر اساس مطالعه کشـاورز
و همکاران ( )1396مدتزمان سکونت نیمی از جمعیت کمتر از ده سال است 13 .درصد از امـالك دارای سـند هسـتند و
بیش از  50درصد امالك خود را بهصورت قولنامهای در اختیار دارند .نیمی از پاسخگویان میزان امنیت در محله را متوس
ارزیابی کردند که با توجه به پیشینه محله و وجود غربت در درون این محله وضعیت امنیت پایین امری عادی است.
تحقیق حاضر در پی بررسی و شناخت حس تعلق به مکان در میان شهروندان محالت قنات کوثر و گلشن واقع در منطقه
 4شهرداری تهران و عوامل تأثیرگذار بر آنکه زمینهساز طراحی برنامهها و سیاستها در جهـت تقویـت حـس تعلـق بـه
مکان است ،خواهد بود .هدف و توجه اصلی این پژوهش ارزیابی مقایسهای حس تعلـق شـهروندان در دو محلـه مـذکور
میباشد و سؤاالت پژوهش حاکی از این است که:
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 حس تعلق مکانی بیشتر متأثر از کدام شاخصهاست؟
 در هریک از محالت گلشن و قنات کوثر کـدامیک از ابعـاد حـس تعلـق در میـان شـهروندان از اهمیـت بیشـتری
برخوردار است؟
 مقایسه حس تعلق به مکان در محالت گلشن و قنات کوثر چگونه است؟
دانش پور و صفار سبزوار ( )1397در پژوهشی به تحلیلی بر عوامل کالبدی مؤثر بر حس تعلق به مکان در مرکز قـدیمی
شهر سبزوار پرداختهاند .نتایج این بررسی نشان میدهد سه هنجار (تنوع و جذابیت ،شخصیت کالبدی منحصربهفرد ،دیـد
و منظر) نسبت به سایر عوامل کالبدی همبستگی بیشتری با حس تعلق به مکان موردمطالعـه دارنـد و انعطافپـذیری از
میزان همبستگی پایینتری نسبت به سایر عوامل برخـوردار اسـت .قنبـران و همکـاران ( )1397در پژوهشـی بـا عنـوان
شناسایی عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان در فضاهای دانشگاهی شهر تهران ،به بررسی عوامل مؤثر بـر ایجـاد حـس
تعلق به فضاهای دانشگاهی با استفاده از روش توصیفی که برای گردآوری دادههای آن از روش پیمایشی مقطعی استفاده
شد ،پرداختند .آنها با استفاده از نمونهگیری خوشهای تصادفی و توزیع پرسشنامه  61سؤالی محقـق سـاخته کـه توسـ
 168نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی و سال دو کارشناسی ارشد معماری از پنج دانشگاه (دانشگاه شـهید
بهشتی ،دانشگاه تهران ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات) تکمیل
شد ،دریافتند که عوامل طراحی محیطی (ساماندهی فضایی ،سـایت و محوطـه دانشـگاه ،کمیـت و کیفیـت کالسهـای
آموزشی و کمیت و کیفیت مبلمان محوطه) ،عوامل انسانی (رفتار اساتید و کارکنان با دانشجویان) و عوامل فردی (شرکت
در فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و اهمیت به تکالیف دانشگاهی) به ترتیب بیشترین همبستگی با حس تعلـق بـه
دانشگاه را داشتند و الزم است در طراحی محی و برنامههای آموزشی اسـاتید ،کارکنـان و دانشـجویان موردتوجـه قـرار
گیرند .روشنی و همکاران ( )1396در پژوهشی با عنوان سنجش و رتبهبندی حس تعلق مکانی محـالت بافـت تـاریخی
گرگان به شناسایی عوامل تشکیلدهنده حس تعلق و جایگاه محالت بافت تاریخی گرگان پرداختند .وی و همکاران پس
از استخراج هنجارهای مؤثر بهوسیله مطالعات کتابخانهای ،با تکنیک سلسله مراتبی فـازی هـر یـک از هنجارهـا را وزن
دهی کردند .سپس گویههای موردسنجش را از طریـق پرسشـنامه در محـالت ارزیـابی و نتـایج را بـا روش TOPSIS

رتبهبندی نمودند .آنها دریافتند که در رابطه با هنجارهای بررسیشده نسبت بـه تعلـق مکـانی ،بیشـترین اهمیـت را بـه
ترتیب؛ معیارهای سرزندگی ،دلبستگی به مکان ،رضایتمندی از مکان و خاطرات جمعـی کسـب کردهانـد .در سـنجش
تعلق مکانی ،ابعاد ذهنی (خاطرات جمعی ،دلبستگی و وابستگی به مکان) و فعالیتی (رضایتمندی و سرزندگی) ،بیشترین
تأثیر را در سنجش حس تعلق مکانی محالت بافت تاریخی گرگان دارند .سرایی و همکاران ( )1395شـاخصهای تعلـق
مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان را ارزیابی نمودند .آنها با استفاده از روش پژوهش توصیفی -تحلیل و پیمایشی با
ابزار پرسشنامه خودساخته عوامل مؤثر در احساس تعلقخاطر ساکنان بافت قدیم شهر کاشان را اسـتخراج کردنـد .حجـم
نمونه موردمطالعه توس آنها  384نفر نموده و برای تحلیل پرسشنامهها از نرمافزار  SPSSو آزمونهـای آمـاری تـی و
پیرسون استفاده کردند .آنها دریافتند که بافت قدیم شهر کاشان بیانگر هویتی که از ابتدا برای آن تعریفشـده و تصـویر
ذهنی و سیمایی که از این بافت در ذهن ساکنان این بافت نقش بسته نیست .بافت نه در عمل و نه در ذهن افراد ،هویت
شایستهای ندارد و نتوانسته است حس تعلقخاطر و اینهمانی را با افراد برقرار کند .اقبالی و همکاران ( )1394در مقالهای
تحت عنوان ارزیابی مقایسهای حس تعلق شهروندان به میدان ایالت ارومیه و میدان حسنآباد تهـران بـا بررسـی هویـت
مکانی با استفاده از بررسیهای میدانی مبتنی بر مشـاهده و نظرسـنجی پرسشـنامهای بهصـورت مقایسـهای و از طریـق
تحلیل نتایج ،حس تعلق مکان را ارزیابی نمودند .تحلیل دادهها و تفسیر نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد کـه ارتبـا
معناداری میان هویت مکانی و حس تعلق به مکان وجود دارد .آنها دریافتند که هویت مکـانی و حـس تعلـق بـه میـدان
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ایالت ارومیه نسبت به میدان حسنآباد تهران ،بیشتر احساس میشود .هاشمزاده و همکاران ( )2013در مقالهای با عنـوان
حس مکان و تعلق به مکان در یک مطالعه تطبیقی ،مفاهیم مربو به حس مکان و تعلق مکان را تعریف کرده و عوامـل
مؤثر بر آنها را توضیح دادند .آن ها ضمن دست یافتن به یک تعریف جامع از مفاهیم حس مکان و تعلق به مکان ،این دو
مفهوم را باهم مقایسه و رابطه بین آن را بررسی کردند .نتـایج پـژوهش آنهـا نشـان داد کـه تعلـق بـه مکـان یکـی از
زیرمجموعه های حس مکان است .و در مواجهه مردم و مکان چناننه احساس عمومی به مکان را دریافت شود ،تعلق بـه
مکان احساس مثبتی است که نسبت به مکان خواهند داشت .کولودزیجیسکی )2014(1در رساله دکتـری خـود بـا عنـوان
ارتبا افراد و مکان ،حس مکان و اقدام محلی به دنبال بررسـی رابطـه بـین حـس مکـان و رفتـار مـردم در مکانهـای
"عادی" روزمرهای است که مردم در آن زندگی میکنند .ازنظر وی اکثر مردم در مکانهایی ویژهای مانند پاركهای ملی
و مناظر چشمگیر زندگی نمیکنند بلکه در مکانهای معمولی در بافتهای (زیر) شهری زندگی میکنند .در این پـژوهش
گروهی از افراد بیش از یک سال در کارگاههای تعاملی باهدف ایجاد یکچشـم انـداز پایـدار در آینـده بـرای محلـههای
 Breightmetو  Tongeو همننــین در مقیــاس بزرگتــر در منطقــه بولتــون بــهعنوان یــک کــل ،بــه یــادگیری و
اشتراكگذاری ایدههای خود پرداختند .وی مکانیسمهایی را بررسی کرد که بهوسیله آن احسـاس مکـان میتوانـد بـارزتر
شود و دریافت چنین مداخالتی میتواند بر رفتار و نگرانی افراد درباره مکانها تأثیر بگذارد.
مبانی نظری
مکان

مکان بخشی از فضاست که بهوسیله شخص یا چیزی اشغالشده و دارای بار معنایی و ارزشـی اسـت (بـزی و همکـاران،
 3 :1393به نقل از مدنیپور .)32 :1379،مفهوم مکان فرصتی را برای جبران عدم توازن در تأکید بر روی محی فیزیکی
و رفتار و تجارب انسانها در برخی حوزههای مربوطه (مثل معماری و جغرافیا) و در سایر حوزهها (مثل روانشناسی) ارائـه
میدهد .اصطالح مکان در مقابل فضا مستلزم یک رابطه عاطفی قوی موقتی یا طوالنی بین یک شخص و یـک مکـان
فیزیکی خاص است و بذلتوجه بیشتری به محی فیزیکی دارد (قیاسی و صرافیگهر .)147 :1395،بخشـی از شخصـیت
هر انسان که هویت فردی او را میسازد ،مکانی اسـت کـه خـود را بـا آن میشناسـد و بـه دیگـران میشناسـاند و نیـز
هنگامیکه راجع به خود فکر میکند ،خود را متصل بـه آن مکـان میدانـد و آن مکـان را بخشـی از خـود برمیشـمارد.
بهعالوه میان فرد و آن مکان رابطهای عمیق وجـود دارد ،عمیـقتر از صـرف بـودن و تجربـه کـردن آن مکـان (بـزی و
همکاران.)4- 3 :1393،
حس مکان

حس مکان به معنای ادراك ذهنی مردم از محی و احساسات کموبیش آگاهانه آنها از محی خود اسـت کـه شـخص را
در ارتباطی درونی با محی قرار میدهد ،بهطوریکه فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محی پیونـد خـورده و یکپارچـه
میشود .این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص
میگردد (قیاسی و صرافیگهر .)147 :1395،حس مکان بهنوعی فاصله بـین شـخص و مکـان اشـاره دارد ،چناننـه بـه
شخص امکان میدهد به ارزش مکان پی ببرد و اصالت آن را درك کند (توآن .)126 :1384،حس مکان عالوه بر اینکه
موجب احساس راحتی از یک محی میشود ،از مفاهیم فرهنگی موردنظر مردم ،رواب اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک
مکان مشخص حمایت کرده و باع یادآوری تجارب گذشته و دستیابی به هویت برای افراد میشود .این حـس موجـب
1 . Kolodziejski
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احساس شوق و شعف ،ناراحتی ،و غم میگردد .حس مکان در مکانهای مذهبی و گاهاً در مکانهای تـاریخی بـهعنوان
روح مکان شناخته میشود .ارزشهای فردی و جمعی بر چگونگی حس مکـان تـأثیر میگـذارد و حـس مکـان نیـز بـر
ارزشها ،نگرشها و بهویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد در مکان تأثیر میگذارد و افراد معموالً در فعالیتهای اجتمـاعی
با توجه به چگونگی حس مکانشان شرکت میکنند؛ حس مکان عاملی برای احساس امنیت ،لذت و ادراك عاطفی افـراد
نیز میباشد و به هویت مندی افراد و احساس تعلق آنها به مکـان کمـک میکنـد (قیاسـی و صـرافیگهر.)156 :1395،
طبق بررسیهای شامل سطوح مختلف حس مکان شامل سه مرحله اصلی تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان و تعهد به
مکان است .او همننین این حس را در هفت سطح طبقهبندی میکند که عبارتانـد از :بیتفـاوتی بـه مکـان ،آگـاهی از
قرارگیری در یک مکان ،تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان ،یکی شدن با اهداف مکان ،حضور در مکان ،فداکاری بـرای
مکان .با توجه به این هفت سطح میتوان گفت که دو سطح اولیه آن ،بیشتر به سطوح ادراکی و شناختی فرد نسـبت بـه
محی میپردازند .از سطح سه به بعد ،ابعاد احساس فرد نسبت به مکان موردتوجه قرار میگیرند .رلف به مکان بهصـورت
ناخودآگاه اشاره مینماید و اعالم میکند؛ ناآگاهانه بودن حس تعلق ،زمانی خود را نشان میدهد که فقدان یا جدایی فرد و
مکان اتفاق بیفتد و حس تعلق دارای طیف وسیعی از بیمکانی تا تعلق و هم ذات پنداری شدید با مکان گـردد (یزدانـی و
همکاران.)17 :1398،
جدول شماره  .1انواع متفاوت ارتباط با مکان
فرآیند

رابطه با مکان

نوع پیوند

بیوگرافیکی

تاریخی و خانوادگی

روحی -روانی

هیجانی ،ناملموس

ایدئولوژیکی

هیجانی ،ناملموس

روایی

افسانهای

انطباقی

شناختی (بر اساس انتخاب و مطلوبیت)

وابسته

مادی

متولد شدن و زندگی کردن در یک مکان ،مکان را به مشخصهای از
تاریخنه شخصی فرد تبدیل میکند و بهمرورزمان گسترش مییابد.
حس تعلق بهجای اینکه ایجاد شود ،بهسادگی احساس میشود توصیف آن
دشوار و اغلب غیرمنتظره است
زندگی بر اساس رهنمودهای اخالقی ،که میتواند مذهبی و غیر
مذهبی باشد ،در مورد مسئولیت انسان نسبت به مکان
کسب اطالعات در مورد یک مکان از طریق داستانها ،شامل اسطورهها،
شجرهنامههای خانوادگی ،شرح وقایع سیاسی و افسانهای
انتخاب یک مکان بر مبنای فهرستی از ویژگیهای مطلوب و ترجیحات
در مورد سبک زندگی ،مقایسه مکانهای واقعی با مکان ایده آل
محدود شدن بهواسطه عدم وجود انتخاب و وابستگی به شخص دیگر یا
فرصت اقتصادی
منبع( :یزدانی و همکاران)17 :1398،

حس تعلق به مکان

حس تعلق مکانی ،پیوندهای عاطفی و دلبستگیهای تجربهشده مردم را بهویژه در محی های زنـدگی از سـطوح ملـی،
منطقهای یا شهری تا مقیاس فردی در محله و خانه دربرمی گیرد .این مفهوم همننین برای توصیف و تشریح تمایزات یا
خصوصیات منحصربهفرد محلها و نواحی خاص استفاده میشود که برگرفته از تاریخ ویژه یـا وضـعیت محیطـی منطقـه
است .تعلق مکانی به این معناست که مردم خودشان را بهواسطه مکانی که در آن به دنیا آمـده و رشـد کردهانـد تعریـف
میکنند .حس تعلق مکانی شامل معناها و دلبستگیهایی است که مکانها برای فرد ایجـاد میکننـد و در روانشناسـی
محیطی بهخوبی شناختهشدهاند .حس تعلق مکانی مفهومی است کـه جنبـه همگـانی دارد امـا اغلـب در علـوم انسـانی،
جامعهشناسی ،جغرافیایی و گفتمان آموزشی متفاوت است و در چارچوب ارتبـا میـان مـردم و مکانهـا تعریـف میشـود
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(احمدی و مهدوی .)833 :1393،حس تعلق و دلبسـتگی بـه مکـان ،سـطح بـاالتری از حـس مکـان اسـت (روشـنی و
همکاران .)90 :1397،این حس بهگونهای به پیوند میان فرد با مکان منجر میشود کـه انسـان خـود را جزئـی از مکـان
میداند .حس تعلق به مکان در درجه نخست به معنای خاص و متمایز بودن ،ثابت و پایدار مانـدن (تـداوم داشـتن) و بـه
جمع تعلق داشتن است (گل محمدی .)230 :1381،تعلق مکـانی از جنبـههای روانشـناختی و هـویتی تفسـیرپذیر اسـت
(قشقایی و همکاران .)262 :1395،در روانشناسی تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد با محی یـا فضـای خـاص اطـالق
میشود و ازنظر هویتی ،تعلق مکانی رابطه تعلقی و هویتی فرد به محی اجتمـاعیای اسـت کـه در آن زنـدگی میکنـد
(فالحت .)60 :1385،تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به وجود میآید فراتر از آگاهی از استقرار در مکان اسـت .ایـن
حس به پیوند فرد با مکان منجر میشود و در آن انسان خود را جزئی از مکان میدانـد و بـر اسـاس تجربـههای خـود از
نشانهها ،معانی ،عملکردها و شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خـود متصـور میسـازد و مکـان بـرای او قابـلاحترام
میشود (قشقایی و همکاران .)263 :1395 :حس تعلق به مکان ،یک بعد از کلیت حس مکان و وابستگی مثبت است کـه
بین فرد و مکان ایجاد میشود و برخاسته از فعالیتها و تعامالت بین انسان -مکـان و انسـان – انسـان در یـک مکـان
خاص است (روشنی و همکاران.)90 :1397،

شکل شماره  .1ابعاد حس تعلق مکانی ،منبع( :احمدی و مهدوی)834 :1393،

در جدول  2شاخصهای مؤثر بر حس تعلق به مکان از دیدگاه صاحبنظران و پژوهشگران آورده شده است.
جدول شماره  .2شاخصهای مؤثر بر حس تعلق به مکان
شاخصها
تعلق روحی_روانی :مفاهیم کالبدی (عناصر خاطره ساز ،نقا شاخص محله ،بناهای تاریخی و مکانهای مرجع) و
مفـاهیم اجتمـاعی (روابـ همسـایگی در محلـه ،طبقـات اجتمـاعی ،رویـدادهای محلـی خـاطره سـاز ،تعـاون و
همکاریهای محلی
تعلق اخالقی :فرهنگ ،سنت ،آموزشهای دینی ،مشارکت
تعلق بیوگرافیکی :استمرار سکونت در محله ،تولد ،حیات ،مرگ ،گذشته ،حال و آینده

محقق

مغاره و همکاران ()2013

ادراکی-شناختی فردی ،اجتماعی  ،محیطی-کالبدی

حبیبی و همکاران ()1397

ویژگیهای فردی ،تعلق تـاریخی و خـانوادگی ،شـاخصهای تعلـق روحـی و روانـی (شـامل عوامـل کالبـدی و

حاتمی خانقاهی و همکاران
()1399

اجتماعی) ،شاخصهای تعلق اخالقی و اعتقادی
کالبدی :تمایز شخصیتی ،محصوریت ،بومیگرایی
کارکردی :گوناگونی ،رضایتمندی،
معنایی :خاطرات جمعی ،وابستگیهای عاطفی ،دلبستگی به مکان ،خوانایی ،امنیت ،آشنایی با مکان ،ماندگاری
عوامل اجتماعی :ارزش و ترجیح ،خاطرهانگیزی ،احساس امنیت
عوامل ادراکی -شناختی فردی :آشنایی با مکان

روشنی و همکاران ()1396
اقبالی و همکاران ()1395

7
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عوامل محیطی -کالبدی :تشخص مکان ،احساس رضایتمندی از ویژگیهای کالبدی مکان
عوامل فردی :تصورات ذهنی ،ویژگیهای فردی
عوامل محیطی :کالبد ،اجتماع ،فعالیت

احمدی و همکاران ()1393

روش پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصـیفی-پیمایشـی اسـت .بـرای انجـام ایـن پـژوهش بـه دو روش
کتابخانهای (اسنادی) منابع مرتب و میدانی با استفاده از پرسشنامه دادههای مرتب با موضـوع گـردآوری گردیـد .جامعـه
آماری این پژوهش کلیه شهروندان باالی  18سال محالت گلشن و قنات کوثر منطقـه  4کالنشـهر تهـران اسـت .کـه
جمعیت برحسب سرشماری سال  1395برابر  58819نفر میباشد .حجم نمونه از طریق فرمول کـوکران  382نفـر تعیـین
شد .نحوه نمونهگیری بهصورت تصادفی ساده بوده است .روایی پرسشنامه بهصورت محتـوایی (اعتبـار محتـوا) از طریـق
دیدگاه متخصصین و کارشناسان سنجیده شد .برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ محاسبهشده بهوسیله
نرمافزار  SPSSاستفاده گردید .پرسشنامهها بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوس  ،زیاد و خیلی زیاد)
تنظیمشده است که عامل تعلق احساسی با  5گویه و عامل تعلق مفهومی با  5گویه و عامل تعلق کـارکردی بـا  6گویـه
تنظیمشده است .همننین از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای تحقیق استفادهشده است .در سطح آمـار اسـتنباطی از
آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال یا غیرنرمـال بـودن دادههـا ،از آزمـون  tتـک نمونـهای بـرای تعیـین
اثرگذاری عوامل نرمال و از آزمون فریدمن برای اولویتبندی عوامل پژوهش استفاده شد .تمام تجزیـهوتحلیل آمـاری بـا
استفاده نرمافزار  SPSSو در سطح  α ≥ 05.0انجامشده است.
جدول شماره  .3ابعاد و شاخصهای حس تعلق به مکان
ابعاد تعلق به مکان
تعلق احساسی

تعلق مفهومی

تعلق کارکردی

معیارها
احساس راحتی در مکان
مهم بودن مکان ازنظر فرد
متمایز دانستن مکان
افتخار به مکان
مناسب و سازگار بودن مکان با سبک زندگی افراد
مناسب و سازگار بودن مکان با زمینه فرهنگی افراد
عالقه افراد مکان به هم
اجتماع و دیدار افراد محله
داشتن خاطرات قدیمی
لذت بردن از مکان
احساس امنیت
توانایی توصیف مکان
تعلق به مکان
درك معانی مکان
مناسب بودن مکان بهمنظور تأمین نیازها

منابع
اقبالی و همکاران ()1395

روشنی و همکاران ()1396
مقاره و همکاران ()2013

روشنی و همکاران ()1396
مقاره و همکاران ()2013

ضریب آلفا کرونباخ محاسبهشده نشاندهنده وضعیت پایایی پرسشنامه است .جدول  3ضریب آلفا کرونباخ برای ابعاد تعلق
احساسی ،تعلق مفهومی و تعلق کارکردی را نشان میدهد.
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جدول شماره  .4ضریب آلفا کرونباخ برای ابعاد سهگانه تعلق به مکان
ابعاد تعلق به مکان
تعلق احساسی
تعلق مفهومی
تعلق کارکردی

ضریب آلفا کرونباخ
0/79
0/86
0/81

محدوده موردمطالعه
منطقه  4تهران با گستره دید دامنههای البرز و سطوح سبز گسترده در درون و حریم منطقه همنـون درههـای سـد الر،
لتیان و درههای سرسبز قشم ،اوشان و میگون و مناطق ورزشی تفریحی دربند سر ،شمشک و آبعلی را در شرق کالنشهر
تهران واقعشده است .این منطقه دارای  9ناحیه شهری و  22محله میباشد .محله گلشن که در ناحیه  6شهرداری منطقه
 4قرار دارد دارای جمعیتی معادل  57312نفر است .مساحت این محله  1578962مترمربع اسـت .محلـه قنـات کـوثر بـا
مساحت  5197350مترمربع در ناحیه  6شهرداری منطقه  4واقعشده است و جمعیتی معادل  24138نفر دارد.

شکل شماره  .1محدوده موردمطالعه

بحث و یافتهها
در این بخش نتایج بهدستآمده از تحقیق موردبح و بررسی قرار میگیـرد و بـه تبیـین یافتـهها پرداختـه میشـود .در
پرسشنامهای که بین شهروندان دو محله توزیع شد در بخش اول مشخصات فردی شامل جنسیت ،سن ،وضـعیت تأهـل
آورده شده بود که پاسخدهندگان آن را تکمیل کردند .ازلحاظ جنسیت در محله گلشن  36درصد پاسـخدهندگان زن و 64
درصد مرد بودهاند که  18درصد ابتدایی 29 ،درصد سیکل؛  23درصد دیپلم 24 ،درصد آنها دارای تحصیالت لیسـانس و
 6درصد فوقلیسانس و باالتر بودهانـد .همننـین از ایـن پاسـخدهندگان  32درصـد مجـرد و  68درصـد متأهـل بودنـد.
پاسخدهندگان ازنظر رده سنی  23درصد زیر  24-15سال 41 ،درصد  25تـا  34سـال 24 ،درصـد  35تـا  44سـال و 12
درصد بیش از  45سال بودند .در محله قنات کوثر  41درصد پاسخدهندگان زن و  59درصد مـرد بودهانـد کـه  14درصـد
ابتدایی 25 ،درصد سیکل؛  20درصد دیپلم 32 ،درصد آنها دارای تحصیالت لیسانس و  9درصـد فوقلیسـانس و بـاالتر
بودهاند .همننین از این پاسخدهندگان  39درصد مجرد و  61درصد متأهـل بودنـد .پاسـخدهندگان ازنظـر رده سـنی 19
درصد زیر  24-15سال 35 ،درصد  25تا  34سال 37 ،درصد  35تا  44سال و  9درصد بیش از  45سال بودند.
در بخش دوم پرسشنامه از ساکنین محالت گلشن و قنات کوثر خواسته شد تا به هر یک از شاخصهای ابعـاد تعلـق بـه
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مکان در قالب طیف  5گزینهای (از  1تا  5که نمره باالتر به معنای اهمیت بیشتر است) نمره دهند .برای استفاده از رواب
آماری مناسب جهت تحلیل دادهها نیاز است تا چگونگی توزیع دادهها (نرمال و غیرنرمال بودن توزیع دادهها) تعیین شـود.
با استفاده از نتایج آزمون  KSکه در جدول  5آمده است مقدار احتمال در آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تمام ابعاد در
دو محله گلشن و قنات کوثر بزرگتر از  0/05است و نشان میدهد که توزیع دادهها از توزیع نرمال پیروی میکند.
جدول شماره  .5نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع دادهها
تعلق احساسی

تعلق مفهومی

تعلق کارکردی

ابعاد
محله گلشن

0/287

0/203

0/245

محله قنات کوثر

0/091

0/093

0/073

در جدول  6نتایج آزمون  tتک نمونهای نشان داده است که ابعاد تعلق احساسی ،تعلق مفهومی و تعلق کارکردی بر تعلـق
به مکان تأثیر معنیداری دارد.
جدول شماره  .6نتایج آزمون  tتک نمونهای برای شناسایی تأثیرگذاری ابعاد تعلق با توزیع نرمال
میانگین نظری

میانگین تجربی

مقدار t

سطح معنیداری

تعلق احساسی

3

3/352

14/101

0/001

تعلق مفهومی

3

3/510

14/514

0/001

تعلق کارکردی

3

3/654

17/801

0/001

تعلق احساسی

3

3/979

33/830

0/001

تعلق مفهومی

3

4/060

47/344

0/001

تعلق کارکردی

3

4/096

34/231

0/001

ابعاد تعلق
محله گلشن

محله قنات
کوثر

جدول شماره  .7نتایج آزمون رتبهای فریدمن
میانگین رتبه

ابعاد

احساسی

مفهومی

کاربردی

شاخصها

محله گلشن

محله قنات کوثر

احساس راحتی در مکان

4/14

4/96

مهم بودن مکان ازنظر فرد

4/03

4/60

متمایز دانستن مکان

3/81

3/55

افتخار به مکان

3/62

3/89

مناسب و سازگار بودن مکان با سبک زندگی افراد

4/27

4/83

مناسب و سازگار بودن مکان با زمینه فرهنگی افراد

4/06

4/62

عالقه افراد مکان به هم

3/55

3/75

اجتماع و دیدار افراد محله

3/85

3/32

داشتن خاطرات قدیمی

3/64

3/96

مناسب بودن مکان بهمنظور تأمین نیازها

3/06

4/84

احساس امنیت

2/80

4/63

تعلق به مکان

2/62

4/91

لذت بردن از مکان

2/72

4/83

درك معانی مکان

2/71

4/30

توانایی توصیف مکان

2/32

3/98

Chi-square

192/523

202/071

Sig

0/001

0/001
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نتایج آزمون فریدمن در جدول  7نشان داده است که در محله گلشن به ترتیـب احسـاس راحتـی در مکـان بـا میـانگین
رتبهای  ،4/14مهم بودن مکان ازنظر فرد با میانگین رتبهای  ،4/03متمایز دانسـتن مکـان بـا میـانگین رتبـهای  3/81و
افتخار به مکان با میانگین رتبهای  3/62از اهمیت باالتری برخوردار است .همننین به ترتیب احساس راحتی در مکان بـا
میانگین رتبهای  ،4/96مهم بودن مکان ازنظر فرد با میانگین رتبهای  ،4/60افتخار به مکان با میـانگین رتبـهای  3/89و
متمایز دانستن مکان با میانگین رتبهای  3/55در محله قنات کوثر از اهمیت باالتری برخوردار میباشد.
در محله گلشن با توجه به وزن رتبهای ،به ترتیب شاخصهای مناسب و سازگار بودن مکان با سبک زندگی افراد (،)4/27
مناسب و سازگار بودن مکان با زمینه فرهنگی افراد ( ،)4/06اجتماع و دیدار افراد محله ( ،)3/85داشتن خـاطرات قـدیمی
( )3/64و عالقه افراد مکان به هم ( )3/55از اهمیت باالتری برخوردار است .همننین با توجه به وزن رتبـهای ،در محلـه
قنات کوثر به ترتیب شاخصهای مناسب و سازگار بودن مکان با سبک زندگی افراد ( ،)4/83مناسب و سازگار بودن مکان
با زمینه فرهنگی افراد ( ،)4/62داشتن خاطرات قدیمی ( )3/96عالقه افراد مکان به هم ( )3/75و اجتمـاع و دیـدار افـراد
محله ( )3/32از اهمیت باالتری برخوردار است.
در مرحله گلشن با توجه وزن رتبهای به ترتیب مناسب بودن مکان بهمنظور تأمین نیازها ( ،)3/06احساس امنیت (،)2/80
لذت بردن از مکان ( ،)2/72درك معانی مکان ( ،)2/71تعلق به مکان ( ،)2/62توانایی توصـیف مکـان ( )2/32از اهمیـت
باالتری برخوردار است .همننین در محله قنات کوثر با توجه به وزن رتبهای تعلق به مکان ( ،)4/91لذت بـردن از مکـان
( ،)4/83مناسب بودن مکان بهمنظور تأمین نیازها ( ،)4/81احساس امنیت ( ،)4/63درك معانی مکـان ( )4/30و توانـایی
توصیف مکان ( )3/98از اولویت بیشتری برخوردار است.
میانگین پاسخ ساکنین به گویه های نشاندهنده وضعیت هریک از شاخصهای حس تعلق به مکان در دو محله گلشن و
محله قنات کوثر تهرانپارس در جدول  8نشان دادهشده است.
جدول شماره  .8میانگین پاسخ ساکنین به گویه های ابعاد حس تعلق به مکان به تفکیک محالت گلشن و قنات کوثر
-1کامالً مخالف؛  - 5کامالً موافق
محله گلشن
گویههای
تعلق
احساسی

شاخصهای
تعلق
مفهومی

شاخصهای
تعلق
کارکردی

محله قنات کوثر

من در اینجا بیش از هر جای دیگری احساس راحتی میکنم

2/7

4/3

پیشرفت و ارتقا این محل برای من مهم است

4/5

4/7

من به زندگی در اینجا افتخار میکنم

1/6

4/2

ترجیح میدهم زمانم را در اینجا بگذرانم

2/3

3/9

حضور در خیابانهای اینجا برایم رضایتبخش است

1/9

4/6

مناسب و سازگار بودن با سبک زندگی من

2/1

4/6

مناسب و سـازگار بـودن مکـان بـا زمینـه فرهنگـی مـن ،مـذهبی و

2/2

3/3

اعتقادی
عالقه افراد مکان به هم

1/3

3/5

اجتماع و دیدار افراد محله

3/9

2/7

داشتن خاطرات قدیمی

4/3

3/6

من بسیار به این محل دلبستهام

1/5

3/7

این محل برای من سرشار از معانی است

2/1

3/9

من از بودن در اینجا بیش از هر جا لذت میبرم

1/7

3/1

من در اینجا احساس امنیت میکنم

1/2

3/1

عقیده مثبت در مورد مناسب بودن مکان برای زندگی و تأمین نیازها

1/2

3/2

احساس ناراحتی در صورت انتقال بهجای دیگر

1/1

3/2
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همانطور که در جدول  8آمده است میزان احساس راحتی ساکنان در دو محله گلشن و قنات کوثر به ترتیـب  2/7و 4/3
میباشد .و سا کنین محله قنات کوثر نسبت به ساکنین محله گلشن احساس راحتی بیشتری در محله خود نسبت به سـایر
محالت احساس میکنند .همننین با توجه به مقادیر  4/5و  4/7که به ترتیب برای محالت گلشن و محلـه قنـات کـوثر
بهدستآمده است میتوان دریافت که پیشرفت و ارتقا محله برای ساکنین هردو محله اهمیت بـاالیی دارد .بـا توجـه بـه
مقدار  1/6برای شاخص افتخار به زندگی در محله گلشن ،ساکنین این منطقه به زندگی در این محله افتخـار نمیکننـد و
برایشان ارزش محسوب نمیشود درصورتیکه مقدار  4/2نشان میدهد که ساکنین این منطقه به سکونت در این منطقـه
افتخار میکنند .با مقایسه مقادیر  2/3و  3/9به ترتیب برای محالت گلشن و قنات کوثر میتـوان دریافـت کـه سـاکنین
محله قنات کوثر تمایل بیشتری برای گذراندن زمان در محله خودشان دارند .همننین مقایسه دو محله نشان میدهد که
برای بخش زیادی از ساکنین محله قنات کوثر حضور در خیابانهای این محله رضایتبخش است درحالیکه این موضوع
با توجه به مقدار  1/9برای ساکنین محله گلشن کمتر صدق میکند.
مقدار مناسب بودن محله با سبک زندگی ازنظر ساکنین محالت گلشن و قنات کوثر به ترتیب  2/1و  4/6اسـت و محلـه
قنات کوثر نسبت به محله گلشن نسبت به سبک زندگی ساکنین سـازگار و مناسـبتر اسـت .همننـین مقایسـه مقـادیر
بهدستآمده برای دو محله گلشن و قنات کوثر نشان میدهد کـه محلـه گلشـن تناسـب و سـازگاری کمتـری بـا زمینـه
فرهنگی ،مذهبی و اعتقادی ساکنین نسبت به محله قنات کوثر دارد .تفاوت بین عالقه ساکنین افراد دو محلـه بـه دیگـر
ساکنین بسیار فاحش است و در محله گلشن ساکنین به محلهای بودن با دیگر ساکنین تمایلی ندارند .مقایسه دو شاخص
اجتماع و دیدار افراد محله و داشتن خاطرات قدیمی در دو محله نشان میدهد که این دو شاخص در احسـاس تعلـق بـه
مکان ساکنین محله گلشن قویتر از محله قنات کوثر است.
بررسی شاخصهای تعلق کارکردی نشان میدهد که ساکنین محله قنات کوثر با مقـدار  3/7نسـبت بـه سـاکنین محلـه
گلشن با مقدار  1/5برای شاخص دلبستگی به محله ،به محله خود دلبستهتر میباشـند و برایشـان محلـه قنـات کـوثر
سرشار از معانی است .همننین مقایسه مقادیر محاسبهشده  1/7و  3/1به ترتیب برای ساکنین دو منطقه گلشـن و قنـات
کوثر نشان میدهد که ساکنین محله قنات کوثر از سکونت در این محل بیشتر لذت میبرند .تفاوت بین احسـاس امنیـت
بین ساکنین دو محله ملموس است و ساکنین محله قنات کوثر امنیت بیشتری احساس میکننـد .عمـده سـاکنین محلـه
گلشن معتقدند این محله برای سکونت مناسب نیست و در صورت مهاجرت از این محله متحمل ناراحتی و رنج نخواهنـد
شد.
نتیجهگیری
با توجه به مرور ادبیات نظری حس تعلق به مکان به مفهوم حس مکان در ادراك ذهنی مردم است که سـطح بـاالتری از
حس مکان است .با کمک این حسبین فرد با مکان پیوندی شکل میگیرد و انسان خـود را جزئـی از مکـان میانگـارد.
حس تعلق به مکان ،یک بعد از کلیت حس مکان و وابستگی مثبت است که بین فرد و مکان ایجاد میشود و برخاسته از
فعالیتها و تعامالت بین انسان -مکان و انسان – انسان در یک مکان خاص است .این حس طی فرآیندها و تعادلی کـه
بین انسان و محی زیست و زادگاه انسان پدید میآید و نیز چیزهای مثبت و منفی که بین انسان و محی ردوبدل میشود
ایجاد میگردد .چناننه حس تعلق به مکان بهخوبی شناخته و تقویت شود میتوان از آن بهعنوان یک عامل برای پیشبرد
اهداف توسعهای برنامهریزیها اس تفاده نمود .در این پژوهش با بررسی مقاالت و سایر منـابع ابعـاد و شـاخصهای حـس
تعلق به مکان شناسایی شد .سپس شاخصهای استفادهشـده در ایـن تحقیـق در سـه بعـد تعلـق احساسـی ،مفهـومی و
کارکردی استخراج شد .نتایج نشان داد که ابعاد تعلق احساسی ،تعلق مفهومی و تعلق کارکردی بر تعلق بـه مکـان مـؤثر
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است .نتایج اولویتبندی شاخص های تعلق به مکان نشان داده است که در محله گلشـن بـرای بعـد تعلـق احساسـی بـه
ترتیب شاخص های احساس راحتی در مکان ،مهم بودن مکان ازنظر فرد ،متمـایز دانسـتن مکـان و افتخـار بـه مکـان از
اهمیت باالتری برخوردار است .همننین این اولویتبندی در مرحله قنات کوثر به ترتیب احساس راحتی در مکـان ،مهـم
بودن مکان ازنظر فرد ،افتخار به مکان و متمایز دانستن مکان میباشد .برای بعد مفهومی در محله گلشن نیز بـه ترتیـب
شاخص های مناسب و سازگار بودن مکان با سبک زندگی افراد ،مناسب و سازگار بودن مکـان بـا زمینـه فرهنگـی افـراد،
اجتماع و دیدار افراد محله ،داشتن خاطرات قدیمی و عالقه افراد مکان به هم از اهمیـت بـاالتری برخـوردار اسـت .ایـن
اولویت بندی در محله قنات کوثر به ترتیب مناسب و سازگار بودن مکان با سبک زندگی افـراد ،مناسـب و سـازگار بـودن
مکان با زمینه فرهنگی افراد ،داشتن خاطرات قدیمی ،عالقه افراد مکان به هم و اجتمـاع و دیـدار افـراد محلـه اسـت .در
مرحله گلشن برای بعد کارکردی شاخصهای مناسب بودن مکان بهمنظور تأمین نیازها ،احساس امنیـت ،لـذت بـردن از
مکان ،درك معانی مکان ،تعلق به مکان ،توانایی توصیف مکان ،از اهمیت باالتری برخوردار اسـت .اولویـت شـاخصهای
کارکردی در محله قنات کوثر به ترتیب تعلق به مکان ،لذت بردن از مکان ،مناسب بودن مکان بـهمنظور تـأمین نیازهـا،
احساس امنیت ،درك معانی مکان و توانایی توصیف مکان است.
تحلیل نتایج نشان میدهد که ساکنین محله قنات کوثر نسبت به ساکنین محله گلشن احساس راحتی بیشتری در محلـه
خود نسبت به سایر محالت احساس میکنند .همننین پیشرفت و ارتقا محله برای ساکنین هردو محلـه اهمیـت بـاالیی
دارد .در محله گلشن ،ساکنین این منطقه به زندگی در این محله افتخار نمیکننـد و برایشـان ارزش محسـوب نمیشـود
درصورتیکه ساکنین محله قنات کوثر به سکونت در این محله افتخار میکنند .ساکنین محله قنات کوثر تمایل بیشـتری
برای گذراندن زمان در محله خودشان دارند .همننین مقایسه دو محله نشان میدهد که برای بخش زیـادی از سـاکنین
محله قنات کوثر حضور در خیابانهای این محله رضایتبخش است درحالیکه این موضوع برای سـاکنین محلـه گلشـن
کمتر صدق میکند.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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