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Extended Abstract 

Introduction 

In recent decades, the level of neighborhood attachment to residential areas in urban 

contemporary neighborhoods has been debilitated through the use of patterns and styles of 

urban planning and non-indigenous architecture in a way that focuses on purely physical 

components leading to settlements with the least social interactions and not attendance in 

collective spaces. However, in the past, it seems that one of the main features of any 

neighborhood has been the close connection between the environment components and the 

sense of place attachment and traditional neighborhoods have always had the highest level of 

residents' attachment to themselves. Shahrak-e- Daneshgah of Yazd is one of the new 

neighborhoods in the contemporary context of the city that seems to have not been successful in 

shaping the relationship between residents and the residential environment, also it is involved 

with some problems such as reduction of residents' communication, lack of formation of 

collective memories and events, diminishment of sense of belonging and dependence as well as 

the decline of residents' attachment to their living environment. Therefore, the main purpose of 

this study is to identify and evaluation the effective indicators on attachment to residential 

neighborhoods in the Shahrak-e- Daneshgah of Yazd. Also it seeks to answer two questions:  

1) What are the effective indicators on residents' attachment to contemporary residential areas? 

 2) How much is the extent and intensity of the impact of each of indicators on the residents' 

attachment to the Shahrak-e- Daneshgah of Yazd? 

 

Methodology 

This article has used three research methods including survey, descriptive and correlation. In 

addition, a questionnaire that according to the theoretical model of research was used to collect 

information from residents to assess their sense of neighborhood attachment, as well as library 

resources and field studies to complete the required data to conduct research. The apparent 

validity of the research instrument (questionnaire) was confirmed by Yazd university professors 

and its reliability was confirmed by using of Cronbach's alpha test. In order to measure the 

variables in the questionnaire, the five-point Likert scale and systematic sampling method were 

used. The volume of the statistical population includes all residents of the area (7581 people) 

and the sample size has been calculated using Cochran's formula at 95% confidence level with q 

= p = 0.5 and d = 0.05 with error. Finally, likely to distortion of some questionnaires, the sample 

size of 320 was considered. To test the obtained data through a questionnaire, SPSS software 
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was used. Also, multivariate regression was used to excavate the data and explain the effect of 

indicators on neighborhood attachment among the available analysis tests. 

 

Results and Discussion 

According to the theoretical model of the research, the variable of neighborhood attachment was 

considered as a dependent one and the variables of residential characteristics, social interactions, 

presence, individual feeling, collective feeling, physical, semantic and functional were 

considered as independent ones of this research. Due to the qualitatively variables, measurable 

indicators for each of the variables are included in the theoretical model of the research. 

Independent variables explain totally 70.9% of the variance of the dependent variable in the 

Shahrak-e- Daneshgah of Yazd. Based on the calculated regression coefficients, eight research 

variables have a direct and significant connection with the dependent variable and only the 

variable of personal characteristics with beta of )0.031(and a significance level of )0.271(has no 

significant connection with the dependent variable of the research. This means that indicators 

such as age, occupation, marital status, education, etc. do not have a significant connection with 

place attachment, and in other words, decreasing or increasing age and education or job changes 

do not have a considerable effect on people's attachment to their neighborhood. The results 

indicate that the residential characteristics variable with a beta of )0.463(has the highest 

significant relationship with the dependent variable and the semantic variable has the least 

significant relationship with the dependent variable by two items (index) called historical 

background and the existence of brilliant elements with a beta coefficient of (0.305). 

 

Conclusion 

As mentioned formerly, neighborhoods are considered as one of the main habitats in cities and 

play an important role in the physical and functional structure of each city. Conforming the 

importance of this role, attention to spatial qualities is vital to maintain the dynamism and 

continuity of flow and residence. With these explanations, finally, the results of this study 

express that the duration of living in neighborhoods are effective on shaping the sense of 

attachment to the residential environment, so that the more presence precedent in the 

neighborhood and personal ownership of housing, the less movement happen and the sense of 

responsibility of people toward environment will crystallize and as a result, their sense of 

attachment to the neighborhood will increase. Collective factors such as collective feeling, 

social interactions and presence are the next steps that confirm the collective nature of events at 

the neighborhood level and as this study showed, in urban contemporary contexts, there is a 

significant reduction in the incidence of group events. On the other hand, in the Shahrak-e- 

Daneshgah neighborhood, we see the low impact of individual variables such as personal 

feelings and characteristics on creating and promoting attachment to the neighborhood, to the 

extent that unlike many previous studies on residential scale, in this research personal 

characteristics are ineffective on shaping residents' attachment to their neighborhood. This 

indicates that the Shahrak-e-Daneshgah neighborhood, as a new residential neighborhood 

without antiquity and historical roots, lacks a collective spirit and suffers from the lack of social 

interactions and the presence of people in the neighborhood and needs to pay attention to factors 

that they lead to a collective spirit in the neighborhood. 

 

Keywords: Place, Place Attachment, Contemporary Neighborhood, City Yazd. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400، بهار 1، شمارۀ 4، دورۀ پایدار فصلنامه شهر

 51-69صص. 

 
http://dor.net/dor/20.1001.1.24766631.1400.4.1.4.6 

 

 معاصر یمسکون یهابستگی به محلهگذار بر دلریتأث یهاشاخص ارزیابی

 زدیشهرک دانشگاه شهر  موردی: مطالعه
 

 ایران یزد، یزد، نشگاهدا شهری، طراحی ارشد کارشناسی -دهکردی  ریاحی علی

 ایران یزد، یزد، دانشگاه شهرسازی، دانشیار - 1منتظرالحجه مهدی

 ایران یزد، یزد، دانشگاه ای،منطقه و شهری ریزیبرنامه مربی -نژاد  شریف مجتبی

 
 06/02/1400تاریخ پذیرش:                                                 02/11/1399تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 یهاواسـطه اسـتفاده از الگوهـا و سـبکبه یصر شـهربستگی به محل سکونت در محالت معاسطح دل فیتضع

ه بـمنجـر  یهای صرفاً کالبـدمتمرکز بر مؤلفه یهم به شکلآن ریاخ یهادهه یط یربومیر یو معمار یشهرساز
و  تعـامالت ،یجمعـ یضـاهایری در فاز حضـور پـذ یبرخـوردار زانیم نیبا کمتر ییها یها و محبروز سکونتگاه
د هـر محلـه وجـو یهایژگیو نیتریاز اصل یکیدرگذشته  رسدیآنکه به نظر مشده است. حال یمراودات اجتماع
 زدیـه بستگی به مکان بوده است. محله شهرك دانشگاو حس دل  یهای سازنده محمؤلفه انیم یارتبا  تنگاتنگ

و  نیسـاکن نی  بـدر شکل دادن به ارتبا رسدیکه به نظر م ستشهر ا نیدر بافت معاصر ا دیاز محالت جد یکی
و  یمعـشـکل نگـرفتن خـاطرات ج ن،یکـاهش ارتبـا  سـاکن ریـنظ یناکام مانده و بـا مشـکالت یمسکون  یمح
سـکونت   یبـه محـ نیبستگی ساکنافول حس دل نیو همچن یکاهش حس تعلق و وابستگ ،یگروه یدادهایرو

 یبستگی به محلـه مسـکونمؤثر بر دل یهاشاخص ارزیابیو  ییشناسا پژوهش نیا یاصلاست. هدف  ریخود درگ
 یآورت جمـعبوده و از پرسشـنامه جهـ یو همبستگ یشیمایاست. روش پژوهش از نوع پ زدیدر شهرك دانشگاه 
شـده ره گرفتهموردنیـاز بهـ یهادهدا لیمنظور تکمبه یدانیو مطالعات م یااز منابع کتابخانه نیاطالعات و همچن

بسـتگی بـه ها بـر دلثیر شاخصشدت تأ نییها و تبداده لیوتحلهیتجز یبرا رهیمتغ چند ونیاست. از روش رگرس
مطالعـه  یرهـایمتغ نین دارد که در بـاز آ تیپژوهش حکا یهاافتهیشده است. استفاده SPSSافزار محله در نرم

 ،یکالبـد ،یاحساس جمعـ ،یاحساس فرد ،یریحضور پذ ،یتعامالت اجتماع ،یسکونت یهایژگی)و ریمتغ 8شده، 
ند. در هسـت نیسـاکن یبستگی به محلـه از سـودل یبا ارتقا داریو معن میرابطه مستق ی( دارایو کارکرد ییمعنا
( به 402/0)بتا  یجمع ( و احساس431/0)بتا  ی(، تعامالت اجتماع463/0)بتا  یسکونت یهایژگیو ر،یمتغ نیا انیم
رابطـه  یدارا (031/0)بتـا  یشخصـ یهـایژگیو ریـبرخوردارنـد و تنهـا متغ یداریسطح معنـ نیشتریب از بیترت
 .باشدینم نیساکن یبستگی به محله از سودل یبا ارتقا یداریمعن
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 مقدمه
بـار  نیبستگی اولـدل هینظر(. Colley & Craig,2019:71اشاره دارد ) "هامردم با مکان وندیپ"به  یمکان بستگیدل

شـناختی افـراد در و عملکرد روان یبستگی بر تحول اجتماعدل ی( مطرح شد. به اعتقاد بالبیالدیم 1969) 1یوسیله بالببه

چندبعـدی و  یهـومعنوان مفبستگی به مکان بـهدل ندی(. فرآLeckman et al,2005:348گذارد )طول عمر تأثیر می

گیرد را در برمی یشناسی و ارتبا  شناسجامعه ،یطیشناسی محروان ،شناسیروان ،یهای مختلف طراححوزه ،ایرشتهبین

مشـابه  یریمس زین یبستگی مکانتفکر در مورد دل خیرسد که تاربه نظر میحال (. بااین47 :1394، یی و همکارانربابای)پ

 یعمـومریمرجـع ر نیاولـ (.Altman & Low,2012:1)طی نموده اسـت  یر علوم اجتماعد دیگر میمفاه یاریبا بس

 ییجابجـا شـناختیدر مـورد اثـرات روان( 1963) 2فرایـد شـدهشناخته اتمطالع دربا مکان  یعاطف مبح  پیوندهای یبرا

معتقد  فراید. گردد، برمیی قرار داشته استتوسعه مجدد شهر عیبرنامه وس کی دوره درکه حومه بوستون  ساکنین یاجبار

است و شامل از بین رفـتن  درپی افرادپی احساسات در اختاللدهنده نشان ساکنین از محل اقامت یاجبار انتقال است که

 نیاولـ (. از زمـانFried,1982:107-108شـود )می هویـت جمعـیو  ییفضـا تیـهو یعنـی ت،یـهو یجزء اساس دو

عنوان ترکیبـی از بازنمودهـای ، این مفهوم به3و استوکولز شوماخر توس  مکانیبستگی دل فیتعر یبرا رسمی هایتالش

مباحـ   یهـای مطالعـاتدر حوزه (.Trąbka,2019:3) شـودهـا، شـناخته میشناختی و پیوندهای عاطفی مردم با مکان

 بسـتگیدل ،یتگی مکانبسحس مکان، دلدر بیشتر این مطالعات اند. پرداخته  یفرد و مح انیارتبا  م فیبه توص ادییز

حـوزه  یبسـتگی مکـاندل انیـم نیـکـه در ا ،گیرنـدموردبح  قرار می عتیبستگی به محله و ارتبا  با طبجامعه، دل به

 یدر روانشناسـ یادیـتوجـه ز کهیدرحال (.130 :1395 و همکاران، ی)فتح بقال تری را به خود اختصاص داده استگسترده

نظر اتفاق چیه وجودبااینبستگی مکانی شده است، به مفهوم دل ی در دو دهه گذشتهمحیطزیست تیریمد زیست ومحی 

 (1974)4( و تـوان 1976رلـف ) (.,2019:3Khanian et al) وجـود نـدارد و صـحیح آن قیـدقتعریـف در مورد  یجمع

حقیقات خود بودند. کیوبا در ت مکان ایمنطقه  کیبه  یو جمع یفرد نیو نماد یبه دنبال داللت معنو دانیعنوان جغرافبه

بـر درك  یو سـع  یمح نینماد یبر معان خود را تمرکزشناسی ( از حیطه جامعه1994) 6( گریدر و گارکویچ1993) 5و هامن

 گذاشته بودند.تعامالت انسان  یبستر اجتماع یروبر   یمح نینماد یمعنا گی تأثیرچگونو  انسانی تعامالت برها تأثیر آن

از  ی( فرهنگـی)معنـا تیـبه دنبال فهـم اهم( با نگرشی انسان شناسانه 1997) 7دان فوق گوپتا و فرگوسنکنار اندیشمن در

 یالگوهـابـا در نظـر داشـتن  (2006) 8اسـتدمنادامه رفتارشناسانی نظیر یورگنسـن و  در بودند.روزمره  یزندگ یهامکان

 یبسـتگی مکـانمبحـ  دلمورد در   یمربو  به مح یو معنا یهای اجتماعمواجهه با منطقه، شبکه نیفقر، اول ن،یساکن

 نظریاتی را ارائه نمودند.

و  (Turton,2016:13) دانان و معمــاران بــوده اســتیــموردعالقــه جغراف یالدیمــ 1970 دهــه از نیــز مفهــوم مکــان

 9دگریـاتوان بـه همیها ترین آنشدهاز شناختهکه  انددر این زمینه عرضه نمودهمطالب خود را عرضه  یادیپردازان زنظریه

  یاز رابطـه افـراد بـا محـ یمفهوم مکان بر طبق گفته ارسطو، بعـد(. ,Khanian et al:712019) اشاره نمود 10رلف و
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افراد  رایهر فرد دارد، ز یخاص برا ایمعن کی( و Speller,2000:9احساس تعلق به آن است ) آمدنو به وجود  یکالبد

امـروزه شـهرها باوجوداینکه (. Davis & Mullen,2015:152در آن داشته باشند ) معنادار هاییتجربه دیهستند که با

هـای طلبیهایی بــرای عرضــه جاهعنوان آزمایشـگاهانـد و بـهها قرارگرفتهطور فزاینـدهای تحـت سـلطه سـاختمانبه

(، محـالت 130: 1399مکـاران، )تردست و ه است محسوس کامالً هاآنعدم تنوع زیستی در و  اندها تبـدیل گشتهانسان

از  ینـوع عنوانبـه بستگی به محالت،دلبین دراین توانند نقش حیاتی را در بهبود وضعیت شهرهای کنونی ایفا کنند.می

و  لـهدر توسـعه ثبـات محو با محله است  نیدهنده رواب  مثبت ساکننشان ی در طراحی محالت شهری،بستگی مکاندل

های ( ریشـهیگیهمسـا ی)واحـدها محلـهبستگی به موضوع دل (.Lu et al,2018:145) استمهم آن  تیبهبود وضع

بستگی نسبت به اجتمـاع دارد. در واقع توجه به دل یشناسی شهرمربو  به اجتماع و مباح  جامعه یدر سنت نظر قیعم

 در(. 198 :1393، کـزادین و ی)باسـتان شناسـی داردرشته جامعه یمرکز مسئلهبا  یکیارتبا  نزد یمحل لیتما ایو احساس 

 کیـعنوان ای بـهطور فزاینـده، بـهمسـکونی هایخصوص بـه محلـهبه یبستگی مکاندل ،ی نیزالدیم 19قرن  80دهه 

 جدیـدیهـای ، بح نیـز شناسـیجامعه نهیزم رگشت. د لیشناختی تبدروان اتمطالعه تأثیر یبرا یموضوع و مرجع اصل

 انیـب یشهر یزندگ ریناگز جهیعنوان نتبه کاگویخاص توس  جامعه شناسان مدرسه ش طور، بهیانحالل جوامع محل یرو

بافـت،  رییـتوسـعه و تغ ،گیریباالی شـکلبه جهت سـرعت یامروز یشهرها  یدر شرا(. Giuliani,2003:144شد )

فاقد احسـاس  ن،ین ساکندار میاو ریشه قیفقدان اشتراکات عم لیها به دلمحله یابد.امکان بروز نمی یاجتماع یهمبستگ

مـدت سـاکنان در محلـه وجـود نـدارد سکونت طوالنی یبرا ینیو تضم دهبو یبستگی مکانی و انسجام اجتماعدل ،تعلق

 ،شـانزندگی  یرو پژوهش درباره احساسات مردم نسبت به مکان تولد خود و محـازاین (.63 :1396 ،یالخوانسار ی)ررو

 یهای مسکونمحی  تیفیک اند کهاذعان داشته ( وTaylor,1996ظران بوده است )نصاحب موردتوجه ریهای اخدر سال

آن  نیسـاکن یهـای مکـانهای مختلف فعالیتو مشارکت در جنبه یاجتماع - یشخص تیهو ،بستگیدر دل ینقش مهم

رواج ، پیـدایش و شـهری الگوی سنتی توسعه برخالفدر شهر یزد نیز  (.Habib & Yaghmaeian,2019:17دارد )

فضایی این  -ها و الگوهای جدید که توأم با فرآیند ریراصولی عرضه زمین بوده، خصلت جدیدی به سازمان کالبدیروش

)محلـه( برقـرار نشـده و سکونتشان و بستر  نیساکن نیبمناسبی رابطه  آن ی(. در پ96 :1386،ییشهر بخشیده است )سرا

که خود منجر به کاهش حضور پذیری در فضاهای جمعی و افت  ندبستگی و عالقه نداربه محالت خود حس دل نیساکن

عنوان یک محله مسکونی معاصر، از جمله محالتی است که تعامالت اجتماعی شده است. شهرك دانشگاه در شهر یزد به

کرده شـاهد هایی روبرو شده است. علیررم موقعیت مناسب در شهر و سـکونت قشـرهای عمـدتاً تحصـیلبا چنین نقیصه

فضـاهای  بستگی به محله از سوی ساکنین و همچنین تعامالت و مـراودات اجتمـاعی کمـی هسـتیم.میزان پایینی از دل

روند در محله شهرك شخصیت و تمایز محالت با یکدیگر به شمار می دهندهعمومی محله که تجلی حضور افراد و شکل

توان از نقش نظام شهرسازی و معماری امروزی . البته که نمیانددانشگاه از حضور سکنه خالی بوده و به انزوا کشیده شده

کننـده محـالت مسـکونی و که در ایجاد و توسعه چنین محالتی کمترین توجه را به عوامل مؤثر بر اصول اساسی تعریف

 اند، چشـم پوشـید. همـین موضـوع موجـب انقطـاععنوان یک ضرورت نداشـتهبستگی ساکنین به محله را بهویژه دلبه

پیوستگی احساسی ساکنین محله شهرك دانشگاه با محل سکونتشان شده و روند فراموشی هویت و کـاهش ارتباطـات و 

های مـؤثر بـر شـاخص( 1تعامالت را سرعت بخشیده است. از همین رو پژوهش حاضر در پی پاسخ به دو سـؤال اسـت: 

 محلـه ها درشـاخص نیـاز ا کیـدت تـأثیر هـر و شـ زانیم( 2 اند؟کدام مسکونی معاصرمحالت  به ساکنین بستگیدل

 است؟ به چه میزان زدیشهرك دانشگاه در شهر 

اند از: امیـر ها اشاره کرد عبارتتوان به آنبستگی به محله مسکونی که میهای داخلی صورت گرفته در حوزه دلپژوهش

 یونـدهایپ یرهـایمتغکـه  "یمسـکون بستگی به محلـهعوامل مؤثر بر دل"با پژوهشی در زمینه  (1390) کافی و فتحی
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بستگی بـه محلـه گیری دلرا در شکل یو نظم اجتماع تیاحساس امن الت،یبه امکانات و تسه یدسترس ،یمحل یاجتماع

محله و  اسیدر مق بستگی به مکاندلی هامؤلفه "در تحقیقی با عنوان ( 1395) یباقرو  انیعیرف ،یمیرح دانند.مؤثر می

 ت،یجنس ،یسن یهاهمچون گروه یعوامل فردو بستگی به محله، شناخت محله ارتقاء دل منظوربه که در طی آن "شهر

در مقالـه خـود تحـت موضـوع ( 1396) رپـو یدانشپور و سـاالر اند.را تأثیرگذار دانسته التیتحص زانیتأهل و م تیوضع

 بـاها کودکان، ارتبا  آن یباز لیباع  تسه که ییراهبردها آن دسته از "بستگی کودکان به محلهارتقاء دل یراهبردها"

در پژوهشـی بـا  (1397) پـور یسـاالر اند.را مدنظر قرار داده شوندو خالقانه می یفرهنگ یدادهایو حضور در رو عتطبی

های از زمینـه کیـدر هـر  یو کالبـد یابعـاد اجتمـاع دارد کـهبیـان مـی "بستگی کودکان به محلـهدل ندیفرا "عنوان 

ای صورت گونهبه دیبا تدر محال یاقدامات شهرساز ن،ی. بنابراستندیتفکیک نآمیخته بوده و قابلبه هم ییعنام-یموضوع

عـالوه بـر  .نـدینما ریـدرون محلـه درگ یو هم با ابعاد اجتماع یزمان کودکان را هم با ابعاد کالبدصورت همکه به ردیپذ

در مقالـه  (1992) 1اند. ولوربستگی به محله را دنبال نمودهضوع دلتحقیقات داخلی که ذکر شد پژوهشگران خارجی نیز مو

 ،هـاافـراد بسـته بـه منـابع آن نیبسـتگی بـدل زانیـم ایکند که وجود استدالل می "بستگی به محلهدل"خود با عنوان

تـو، فورنـارا و بنی کننـد، متفـاوت اسـت.می زندگی آن درها که آن ییو جا یشخص یازهاین ،یمحل یارتباطات هایفرصت

بـا چهـار مؤلفـه  یمدل انیبه ب "بستگی به محلهو دل یمسکون  یمح تیفیک" ( در پژوهش خود در مبح 2003) 2بونس

 نـهیهـای زمو ویژگی یهـای ثابـت درون محلـویژگی ،یهای اجتمـاعویژگی ،یریزی شهرو برنامه یهای معمارویژگی

( در 2007) 3دکـر داننـد.بستگی بـه محلـه مهـم میرا در دل یاقتصاد -یاجتماع تیپردازند و طول مدت اقامت، وضعمی

کـه  یمشارکت افـراد "یپذیری در مناطق شهرو مشارکت یاجتماع هیبستگی به محله، سرمادل" تحقیقی تحت عنوان

 هیرمابسـتگی بـه محلـه و سـدل دانـد ومی شـتریبرا دارند، در محله  یشتریب یمحل یوستگیتر و پوسیع یرواب  اجتماع

( در مطالعـه خـود در 2010و همکاران ) 4اکند. موریتعنوان میمشارکت در محله  فیتوص یجفت کارا برا کرا ی یاجتماع

را در  یبستگی به محله حس بقـا و مانـدگاراحساس دل کنند کهذکر می "بستگی به محله در سالمندانحس دل" زمینه

بسـتگی بـه محلـه حـس دل شیدر محلـه، باعـ  افـزا تیـوستان، فعالرواب  با د نیکند. همچنمی تیسالمندان زن تقو

دارند بیان می "بستگی به محلهو دل یمحله مسکون ییایپو "( در مقاله خود در حوزه 2019و همکاران ) 5هانگ شوند.می

مشـارکت و  ها در محله است آشنایی بهتری از محله دارند و تمایل بیشتری بـرایکه افرادی که محل کار و سکونت آن

بستگی به محله مسکونی از نگـاه سـاکنین های ذکرشده خارجی و داخلی برای بررسی دلپژوهش حضور در محله دارند.

 انـد.گیری این حـس نپرداختههای مربو  به شکلاند و به تمام جنبههای محدودی را در نظر گرفتهاکثراً مؤلفه و شاخص

تر بـه ارزیـابی میـزان های بیشتر و با نگاهی عمیـقبا در نظر گرفتن شاخصهمین منظور پژوهش پیش رو قصد دارد  به

های مربو  بـه ها و شاخصبستگی به محله مسکونی ساکنین آن بپردازد و مؤلفهگیری حس دلها بر شکلتأثیر شاخص

مکـان بـو  بـه های مرها و شـاخصبستگی به محلـه و مؤلفـهگیری حس دلطرف از رابطه شکلعنوان یکها بهانسان

رو برای ثمر رساندن ارزیابی فـوق ینازا عنوان طیف دیگری از این رابطه را در کنار هم ارزیابی کند.وابسته به محی ( به)

 های متوالی پژوهش مشخص گردد.ها پس از طی شدن گامکند تا اثبات یا رد شدن آنفرضیات زیر را دنبال می

H1 :بستگی به محله مؤثر هستند.گیری دلدر شکل نیساکن یهای سکونتویژگی 

H2 :بستگی به محله مؤثر هستند.گیری دلدر شکل نیساکن یهای شخصویژگی 

                                                           
1 . Woolever 

2 . Bonaiuto & Fornara & Bonnes 

3 . Dekker 

4 . Morita 

5 . Huang 
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H3 :بستگی به محله مؤثر است.حس دل جادیحضور پذیری در ا تیفیک 

H4 :بستگی به محله مؤثر است.گیری حس دلدر شکل یتعامالت اجتماع یبرقرار 

H5 :د.بستگی به محله مؤثر هستندل جادیدر ا یاحساسات و عواطف فرد 

H6 :د.بستگی به محله مؤثر هستندل جادیدر ا یاحساسات و عواطف جمع 

H7 :بستگی به محله مؤثر هستند.گیری حس دلمکان در شکل یهای کالبدویژگی 

H8 :بستگی به محله مؤثر هستند.گیری حس دلمکان در شکل یهای کارکردویژگی 

H9 :بستگی به محله مؤثر هستند.گیری حس دلمکان در شکل ییعنام اتیخصوص 

 

 مبانی نظری
 1مکانیبستگی دل

عشق به مکـان  فیتوص یبرا 3ایلیکه از اصطالح توپوف (1974) 2توان توس  ایجغراف حوزهمکان، در  باانسان  وندیپ مفهوم 

. موردبحـ  قرارگرفتـه اسـت 1970خـر دهـه به مکـان در اوا بستگیدل یو اصول نظرپدیدار شده استفاده کرده است، 

)احساسـات،  ونـدهایاز پ یمختلفـ هایگونهتوانند ها( میفرهنگ ایها )افراد، گروه هانقشاز  ی، انواع مختلفنظریازلحاظ 

 (رکشـو ایـخانه، شهر  ؛کالبدی ای یاجتماع مکان) ها آشنا هستندهایی که با آنشناخت( را با انواع مکان ای دی، عقاعواطف

ازآنجاکـه  .(Hoang et al,2020:2) اسـت آنهای مکان تحت تأثیر ویژگی کیبه  بستگیدلقدرت ، که توسعه دهند

، مربو  به یـک مکـان اسـترفتارها و اعمال  ،و احساسات، دانش و اعتقاداتعواطف شامل اثر متقابل  یبستگی مکاندل

 ادچـرا افـر نکـهیدر مـورد ا ینشیب یطور انتزاعو مکان، بلکه به انسان وندیتنها نشانگر شدت پنه یبستگی مکاندلاندازه 

اصـطالح  کیـ تنهاییبـه مکان. مفهوم (Wynveen,2020:249) دهدارائه می راارزش قائل هستند مکان  کی یبرا

بـا  تیـبرگرفتـه از خـاطره، احساسـات، سـنت و هو ییهاهیـدر درون مفهـوم مکـان ال ،کردن است فیتعر یدشوار برا

ظـرف و "عنوان مفهـوم بـه کیـعنوان مکـان بـه .(Corcoran,2002:203) تاسـ شـدهترکیب ییهای فضایتموقع

اسـت  یمعنـ بدین نیافتد و ااتفاق می یو فرهنگ یاجتماع ،یشده است که در آن رواب  فردتعریف "درون آن اتیمحتو

د دار یبسـتگ زیـشـوند نمی بسـتهن دلکـه بـه آ یبلکـه بـه مردمـ ستیفق  به خاطر مکان ن ،یرواب  اجتماع نیکه، ا

(Altman & Low,2012:148 .) یک مفهوم رایج برای فهمیدن معنای مکان و توصیف چیستی آن، هنگـامی اسـت

، مکـان فرد و نیرواب  ب (.Murphy et al,2019:608)بستگی مکانی باشد زمان پایه و اساس دلطور همکه مکان به

و احساسـات را هـای کالبـدی از محی  یعیتواند گستره وسـست. ارتبا  فرد با مکان میا ایو پو رییدر حال تغ دهیپد کی

 یتواند طمی رای، زروان استو  ایوپ بستگی مکانی مفهومی. دلآگاه هستندخودهم ناخودآگاه و هم که هر دو شامل شود، 

و  محیطیزیسـت و روال قـدامات مـنظمبـا ا توانـدبستگی مکـانی میدل ن،یکند. عالوه بر ا دایو تحول پ رییتغ عمریک

 ایـ یصـر عـاطفاعن مفهوم نیا(. Allen,2019:57)شود، تقویت گردد منظور نگهداری از آن اعمال میبههایی که رویه

 ایعشق  ،مثبت یاحساس عاطفه به شکل نیموارد، ا شتریدر بکه گیرد را در نظر می هر شخص با مکان از رابطه احساسی

عنوان ابزاری مـؤثر در ایجـاد تواند بهچنین احساسی می (.Wu et al,2019:2)یابد بنیادی نمود می و ایریشه یاحساس

ازآنجاکـه  (.Montazerolhodjah et al,2018:37حس باالیی از آگاهی و شناخت نسبت بـه محلـه کمـک نمایـد )

کـاربرد  یاوقات فرارت و گردشگر ،ستیز یمح یروانشناس ا،یچون جغراف یمختلف یهادر حوزه یبستگی مکانمفهوم دل

 نهیزم نیمحققان در ا یبرا یاصل مشکلبستگی مکانی دلمختلف  فیتعار(، 96: 1400ریاحی دهکردی و همکاران،) دارد
                                                           
1 . Place Attachment 

2. Tuan  

3 . Topophilia  
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بستگی مکانی را شاید بتوان نتیجه ترکیبی پیچیـده بـین آگـاهی از دل (.Habib & Yaghmaeian,2019:18) است

در مـورد  مـردم را دگاهیتواند دهای جامعه میاز ویژگی یآگاهکه طوریی فردی دانست بههاهای جامعه و ویژگیویژگی

توان؛ ی را میبستگی مکانگیری دلشکل یایمزاترین از همین رو مهم (.Morita et al,2010:543) شکل دهد مکان

و  شیآسـا ت،یشناسی فعالزیبایی مثبت، احساسات جادیا ،یخستگ رفع ح،یتعلق، تفر احساس ،یآزاد گیری خاطرات،شکل

 جـهیدر نت یبسـتگی مکـاندل (. Allen,2019:58)دانسـت افـراد  یبرا یو رشد و نمو شخص عتیارتبا  با طب ت،یامن

ها، هـا، ماننـد: خانـهاز مکان یمتنوع فیو در ط( Smaldone,2007:47) آیدمدت با مکان به دست میارتبا  طوالنی

 یهـاو مکان محـالت ،یحـیتفر یفضـاها ر،یـها، جزا، شهرها، خیابانیهای مهم فرهنگسایت ایمقدس  ،یعیمناطق طب

هـایی در ترین مکاناز برجسـته یکـی (.Scannell & Gifford,2017:2) شـودمی دهیـتوجه هستند، دکه قابل گرید

توانـد در سـطوح کـه می اسـت، یطورمعمول محل زندگکنند،  بهمی جادیا بستگیدل یوندهایها پآن با که افراد یزندگ

 & Bonaiuto et al,2006:25; Bonaiutoتصـور گـردد )سطح شهر و ، محله یخانه، بلوك مسکون یعنیمختلف، 

Alves,2012:226:و هر یک مفهوم خاص خود را دارند ) 

 یگمسـتقل اسـت کـه در آن مـردم زنـد یخانه مکان( 1، مفهوم خانه در دو حالت یفرهنگ ررب در مقیاس خانه: الف(

 شده اسـت.، تعریفکنندمی یزندگ صورت جمعیی بهمکان ساختمان کیبا هم در  کهآپارتمان  کیعنوان به (2و  کنندمی

هایی با وضـعیت اقتصـادی در بین خانواده تری دارند و حالتکه وضعیت اقتصادی مطلوب هاییخانواده نیب دراول حالت 

خـانواده( واحـد  یخصوص یزندگ حیترج لیویژه در شرق )به دلخانه به (.Lewicka,2010:37) تر استمتداولتر پایین

در  .متمرکزشـده اسـت یبافت شهرشکل دادن به  ی برایجهان نمادیعنوان شده و بهدر نظر گرفته یشهر یزندگ یاصل

 ,Heidari et al)وجـود دارد  یشـهر نکامسعنوان الگو به ا یبا حهمراه و خانه مستقل  یآپارتمان یدو الگونیز  رانیا

محلـه  اسیـدر مق بستگیحوزه دلمطالعات در  شتریب، گفته شد زیطور که قبالً نهمان: محلهمقیاس  ب( (.35 :2016

مفهوم هنوز مـبهم اسـت.  نیشده است، اما ااستفاده ی معموالًگیهمساواحد از مفهوم  اتیمتمرکزشده است. اگرچه در ادب

کـه کودکـان بـدون  ایمنطقـهبلـوك ) اسیترین مقر منطقه است که از کوچکمحله شامل چها کی، 1ساتل هیطبق نظر

 ;Coulton et al,2010: 371شـود )را شامل میشهر  ی از یکقسمت کامل تا( پردازندمراقبتی به بازی میگونه هیچ

Lewicka,2010:37.)  ه بـ یشـهر ی، فضـایشناسی شـهرو جامعه  یمح ی، روانشناسایجغراف در :شهرج( مقیاس

 یشـهر یفضـا .دنوجود داشته باش یو اقتصاد ی، فرهنگیشود که در آن اقشار مختلف اجتماعاطالق می یکیزیف یمکان

هـای ها و پاركهـا، میـداندر آن اتفاق افتاده است. خیابان یشهر یزندگ یهای عموماست که فعالیت ی احساسیمفهوم

 دگاهیـکـرد. د یبررسـ یو فلسـف یعلمـ دگاهیتوان از در را میشه مقیاس .اندرا شکل داده مردمیهای شهر فعالیت کی

شـده قابل تفکر، مطرح یارهایبا مع یو عملکرد ی، مکانی، اقتصادیهای اجتماعدر زمینهکالبدی و  یاز منظر بصر یعلم

 نیـاگیری نمودار شکل ادامهبستگی به مکان در گیری حس دلهای متفاوت مطرح در شکلمقیاس یپس از بررس. است

 (.Heidari et al,2016:35ارائه گردیده است )حس 

 

                                                           
1 . Sattel 
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 Heidariet al,2016: 36))، منبع:به مکان بستگیدل یرهایمتغ. 1 شکل شماره

 

 یبـرا کالبـدی نـهیعنوان زمبه یمسکون  ی، محیانسان رفتارهای گیریی شکلبرا های موجودمحی از  یاریبس انیدر م

های محی  هایتجربهدهی به شکلدر  ترین سهم رابرجسته  یهای محاست. ویژگی زیمتما افراد ها و رواب  متنوعنقش

، تیمهم رضا نهیشیپ کیعنوان به یمسکون هایبستگی به محی دلراستا،  نیدر ا(. Fried,1982:107سکونتی دارند )

 & Amérigoگـردد )محسـوب میخـاص  مسـکونی انمکـ کیـدر  یاز زنـدگ یناشـ تیرضـا ایـتجربه لذت  یعنی

Aragonés,1997:51-52; Fleury-Bahi et al,2008:670; Bonaiuto et al,2015:3 .)نـهیزم نیدر همـ ،

 یزنـدگ تیفیکاهش ک لیاند. به دلشدهتبدیل پدیده مهم کیبه  زیها ناطراف آن فضاهایو  یامروز یمسکون هایمحی 

و شـده گرا تبدیلمصـرفای جامعـهکـامالً بـه  شـهریمحل، جامعـه  تیشخص ایرفتن عنصر محله  نیدر شهرها و از ب

همین  (.Firidin Ozg,2006:79)شود ای انجام نمیگیری و ارتقای هویت در چنین جامعهمتأسفانه تالشی برای شکل

منظور بـاال هم در محالت مسکونی بـهبستگی به مکان آنهای بیشتر در موضوع دلامر ضرورت انجام مطالعه و پژوهش

 نماید.زندگی در شهرها دوچندان می بردن کیفیت

 

 1بستگی به محلهدل

توان بـه خانـه ها میترین آناز مهمشده است که تشکیل یهای متفاوتمکان از مقیاسازاین بیان شد طور که پیشهمان

 ایـمحلـه  کیـای اسـت. های چند خـانوادهآپارتمان در ساختمان ایخانه مربو  به خانه تک خانواده و  سطحاشاره نمود. 

 ک(. یـLewicka,2011:211) بخش از شهرستان باشد کیبلوك کوچک تا  کیتواند از می ییفضا مشخصمحدوده 

گیری شـکل یبـرا دیـو مف یهای کـافبـا امکانـات و خـدمات و فرصـت تعامل ،یای از رواب  اجتماعتواند بازهمکان می

از  یخاصـ فرم (.Morita et al,2010:544) فراهم آورد یو اجتماع یکالبد در بسترهایرا  نیساکن یخاطرات در زندگ

 Bonaiuto etکنند، دارد )با افرادی که در آن زندگی می محله که اشاره بهبستگی به محله است بستگی مکانی، دلدل

al,2011:2 .)تأمین ،گانیمحله و همسا  یروزانه با مح یها و برخوردهارویارویی قیاز طر تواندمی بستگی به محلهدل 

 Zhu et) دهدرا ارتقاء می یو جمع یفرد تیداده و هو جیافراد را نسبت به خانه و محله ترو تو احساساشود که عواطف 

al,2012:2442.) این مفهوم بـه ارتبـا   گیری حس فضا است.بستگی به محله شکلیکی از تأثیرات مهم و مثبت دل

هـای در محی  (.Dekker,2007:362بـه آن مکـان اشـاره دارد )احساس افراد با منطقه سکونتی خود و حـس تعلـق 

                                                           
1 . Neighbourhood Attachment 
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بسـتگی احساس دل جادیبلکه ا ،باشد یینها تیتواند رااز مکان نمی یبه احساس دنیمانند آن رس یهایو محی  یمسکون

اسـت. بستگی بااحساس تجربه و معنا همراه تر است. احساس دلتر و ضروریمهم یبستگی نسبت به آن امردل جادیو ا

که  یفرد لیو تداوم استفاده از آن است. ابتدا به دل نیمندی فضا توس  ساکنبهره تأکید بر یبستگی برااحساس دل جادیا

سـاکنان بـه  یبرا یادیاجبار اشتراکات زکه به یطیدر مح یبهره برد و در ثان عتیباز و طب ینسازد و از فضا یاو را منزو

 و اریـ)رام دیـفزایسـاکنان ب تیرضا زانیاجبار باشد و بر م نیبر ا یتواند حسنجتماع میاز ا یبه احساس دنیرس .وجود آورد

چـون  یاسـت کـه مـوارد گسـتردهی مفهــوم یزنـدگ ـتیفیکها را باال ببرد. و کیفیت زندگی آن (42: 1396، یضررام

: 1397زاده و رحمـانی، ابـراهیم) گیـردشـاد را در برمی یبخش و زنـدگرضایت یبـاارزش، زنـدگ یخـوب، زنـدگ یزنـدگ

52.) 

  

 بستگی به محلهدل لابعاد و عوام

 اریبسـ «2کیسـتمیس یالگـو»بـا نـام  1تزیکاسـاردا و جـانو کیـتئور یاز الگـو محلـی، بستگی به اجتمـاعدل اتیدر ادب 

آیـد به وجود می یاجتماعبا تعامالت  یقو یوستگیواسطه پبستگی به اجتماع بهدل ،الگواین  دگاهیشده است. از داستفاده

بسـتگی بـه ، دلبر این اساس یابد.توسعه می یمحل یهای اجتماعو شبکه یان فردیهای مکه در طول زمان با وابستگی

و روابـ   وندیبه درجه پ ی( است. بعد فردی)عاطف یو بعد احساس یای(، بعد مشارکت)شبکه ای یاجتماع شامل سه بعد فرد

 یچگونگ ،یبعد مشارکت ؛اشاره دارد یرواب  در جامعه محل یو گستردگ یمتمرکز در اجتماع محل شاوندانیبا دوستان و خو

 ،یکنـد و بعـد عـاطفمی انیـرا ب یمحلـ یونـدهایبرداری از پو بهره یرسم یهای اجتماعدر سازمان شهروندان تمشارک

 .گیردبرمی را در یاحساسات مثبت نسبت به اجتماع محل

 «3یاجتمـاع دانیـم» دگاهیبستگی به اجتماع تأکید دارد، دبر دل یتعامالت اجتماع تیای بر اهمگونهکه به یگرید دگاهید

تری بـه قـوی یعـاطف وندیافراد پ ان،یبه آشنا یکیو نزد یگیهمسا یسطوح باال اساس آن در جوامع باتجربه است که بر

 تیـممکن اسـت اهم یاجتماع دانیم دگاهیدر د رانگیو ارتبا  با د یگیسادهند. تمرکز بر همنشان می یاجتماعات مکان

با تعامل  یتعامل عرصهبه علت گسترش و  بستگی جامعه را نشان دهددل یو تعامل یساختار یهای اجتماعشاخص ینسب

 کیـعنوان بـهو در نتیجه  (198: 1393، کزادیو ن یتر شود )باستانبستگی به اجتماع آسانشود دلبینی میپیش ،یاجتماع

 یبسـتگی مکـاندل (.Górny & Toruńczyk-Ruiz,2014:1001) محسـوب گـردد یخص ارزشـمند اجتمـاعشـا

هـای از دوسـتان و شـرکت در فعالیت یاریباشد؛ در سطح محله داشتن بس یهای اجتماعتواند شامل ویژگیمی نیهمچن

بسـتگی بـه جامعـه بـاره دل(. یک تصور و ایده دیگر درScannell & Gifford,2017:4) است تیحائز اهم یاجتماع

 یفـرد انیـمارتباطـات از  یاریحفـظ بسـ (1شده است و شامل سه فاکتور؛ ارائه (میالدی 1981) 4برگررناستمحلی توس  

هسـت  هاهای محلی از جمله مالکیت بر خانـه( داشتن مالکیت3( داشتن بستگان و فامیل در محله و 2ی با دوستان، محل

(2010:163Carson et al,.) انـد؛ مـدل پرداخته محلـهبه بستگی دل مدلمیالدی(، به مقایسه دو  1983) 5لی و گست

اول بر ایـن  لشود. مدفر  می اجتماع طبیعی کیعنوان محدود و به هایمسئولیتبا  اجتماع کیعنوان بهرا  محلهاول 

 ن،یبنـابرا ،اسـت شـدهدیگر گرفته یاجتماعاز نهادهای  شودها انجام میتوس  محله باور است که کارکردهای کلیدی که

 ،بـومیجامعـه  کی عنوانبهرا  مدل دوم محله. دنشدن باش یهای اجتماععرصهعنوان یکی از توانند بهمی اکنون هامحله

                                                           
1 . Kasarda & Janowitz 

2 . Systemic pattern 

3 . Community Field Perspective 

4 . Sternberger 

5 . Lee & Guest 
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ین رواب  صمیمی و سودمند خود را . ساکندهدرا نشان می ساکنان منطقه انیم دری ادرام و تعامل اجتماع باال از ایدرجه

 2003) و همکـاران 1بـراون (.,1992:99Woolever)دهنـد شود را گسـترش میها کاسته نمیطول زمان از آنکه در 

کـه در معـر   یهایاز زوال محلـه یریگذارانی کـه قصـد جلـوگسیاسـت یبـرا به محلـه بستگیدل معتقدند( میالدی

 تیـو جرم و جنا یاجتماع یرفتن همبستگ ، از دستیزوال کالبد این نوع از محالتدر  .قرار دارند، مهم است تیمحروم

مـرتب   و بـزه و مسائل مربو  به جرم تیکاهش انتقال جمع ،یحس جمع هب شتریب یبستگی مکان. دلدتهدید هستن کی

منظور بـه نیسـاکن یزنـدگ تیـفیبلکه بـه بهبـود ک ت،یبر کاهش جرم و جنا دیتنها باگذاران نهسیاست جهیاست و در نت

بستگی به شده در زمینه مفهوم دلهای ارائه( مدل1) ل(. در جدوTurton,2016:21) ، بپردازندیتماعانسجام اج شیافزا

 شده است.ها ارائههای آنمحله، ابعاد و مؤلفه

 

 بستگی به محلهشده در زمینه مفهوم دلهای ارائه. مدل1جدول شماره 

 شدههای ارائهها و مدلدیدگاه پردازنظریه

(Kasarda & 

Janowitz, 

1974) 

 کیستمیس یالگو نام مدل

ابعاد و 
 هامؤلفه

ان یهای مگیدر طول زمان با وابست یا تعامالت اجتماعب یقو یوستگیواسطه پبستگی به اجتماع بهدل
 یابد.توسعه می یمحل یهای اجتماعو شبکه یفرد

و  یحلع ممتمرکز در اجتما شاوندانیو خو دوستان با رواب  و وندیپ درجه ای()شبکه یبُعد فرد
 یرواب  در جامعه محل یگستردگ

برداری از و بهره یمرس یهای اجتماعدر سازمان انیمشارکت پاسخگو یچگونگ یبعد مشارکت
 یمحل یوندهایپ

 یاحساسات مثبت نسبت به اجتماع محل (ی)عاطف یبعد احساس

(Theodori & 

Luloff, 

2000) 

 یاجتماع دانیم دگاهید نام مدل

 هامؤلفه

 نیبه ا ترییقو یعاطف وندیافراد پ ان،یبه آشنا یکیو نزد یگیهمسا یدر جوامع باتجربه سطوح باال
 .دهندینشان م یاجتماعات مکان

 یو تعامل یرساختا یهای اجتماعشاخص - گرانیارتبا  با د -یگیتمرکز بر همسا

(Steinberger, 

1981) 

 بستگی به جامعه محلیدل نام مدل

 هامؤلفه
داشتن  -ه ن و فامیل در محلداشتن بستگا -ی و با دوستان محل یفرد انیمارتباطات از  یاریحفظ بس
 هاهای محلی از جمله مالکیت بر خانهمالکیت

(Guest & 

Lee, 1983) 

 بستگی به محلهدل نام مدل

 هامؤلفه

عنوان محله به مدل اول
اجتماع با  کی

های مسئولیت
 محدود

ی از نهادها شودها انجام میتوس  محله کارکردهای کلیدی که
 است شدهدیگر گرفته یاجتماع
 است.شدن  یهای اجتماععرصهعنوان یکی از به هامحلهکارکرد 

 عنوانبه محله مدل دوم
 بومیجامعه  کی

 منطقه ساکنان انیم دری ادرام و تعامل اجتماع باال از ایدرجه
 گسترش رواب  صمیمی و سودمند ساکنین در محالت

(Brown, 

Perkins, & 

Brown, 

2003) 

 بستگی به محلهدل نام مدل

 هامؤلفه
 قرار دارند تیکه در معر  محروم یهایمحله)کالبدی( از زوال  یریجلوگ

 تیتقال جمعکاهش ان -ی عس جمارتقاء ح - تیجرم و جناجلوگیری از وقوع  - یاجتماع یهمبستگ

 

 تیوضـع ریشناسانه نظو جامعه یاز عوامل سکونت یادیتعداد زتوان ، می(3در جدول ) ها و عوامل ذکرشدهعالوه بر مؤلفه
 تیطـول اقامـت و وضـع حضـور کودکـان، (،تی)جنسـ حضور زنـان و مـردان باالتر نسبت به محله، یتعهد مال ت،یمالک

 از هـایویژگی(. همچنـین از Zhu et al,2012:2442دانسـت ) لیبستگی به محله دخگیری دلدر شکلرا  یاقتصاد
و اخـتال   تیـ، گـردش جمعاقتصادی – یاجتماع تیوضع توان به، میگذارندبستگی اثر میدل یها که معموالً رومحله

                                                           
1 . Brown 
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تبع آن آورد و بهمحله را فراهم می یبرا شتریب تیتر، محرومپایین اقتصادی – یاجتماع تیوضع اشاره نمود، که یاجتماع
مرور ادبیات مربـو  بـه حـوزه  پس از (.Bailey et al,2012:211) داردرا به همراه  یبستگی کمترارتبا  و سطح دل

( ارائـه 2) شـکلهای مسکونی برای ادامه روند پـژوهش مـدل نظـری در قالـب بستگی به محلهبستگی مکانی و دلدل
شده تشکیل گردیده است. مدل نظری پژوهش از ابعاد فرد، مشارکت، عاطفه )وابسته به انسان( و مکان )وابسته به محی (

 شوند.ها مربو  به خود را شامل میها و شاخصاست که هر یک از این ابعاد مؤلفه
 

 
 پژوهش یمدل نظر .2شکل شماره 

 

 روش پژوهش
ـاربرد  یاز ح بوده و 1های چگونگیحاضر از نظر ماهیت در زمره پژوهش پژوهش ـاروشو از  اسـت یهدف ک ی، شـیمایپـژوهش پ یه

پرسشنامه، مصاحبه و مشاهدات  ،یااطالعات از اسناد و منابع کتابخانه یآورجهت جمع آن بهره برده شده است.ی در و همبستگی فیتوص

و  نهیشـیپ یاسـت. پـس از بررسـ شدهاستفاده SPSSافزار و نرم رهیمتغ چند ونیها از آزمون رگرسوتحلیل دادهمنظور تجزیهو به یدانیم

ای طبـق ایـن مـدل ازآن پرسشنامهپس شد. نیپژوهش تدو یآن مدل نظر یو در پ دیج گردهای مؤثر استخراپژوهش، شاخص اتیادب

ـتفاده از  ییایـدانشـگاه و پا دیابزار پژوهش )پرسشنامه( توس  اسات یظاهر ییروا طراحی گردید. برای استخراج نظرات ساکنین ـا اس آن ب

ـنجش  فیسشنامه از طدر پر رهایمنظور سنجش متغبه گردید.تائید  اخکرونب یآزمون آلفا گیری نمونـه وهیشـ و از کـرتیل ایمرحلـه 5س

ـتفاده از نفر(  7581ساکنین محدوده ) هیشامل کل یشده است. حجم جامعه آمارگیری استفادهجهت نمونه کیستماتیس و حجم نمونه با اس

است. درنهایت با احتمال مخدوش ده شمحاسبه d=05/0 یو با لحاظ خطا q=p=5/0و با لحاظ  %95 نانیفرمول کوکران در سطح اطم

  در نظر گرفته شد. سیستماتیک گیرینمونه وهیشبا استفاده از  320ها حجم نمونه بودن برخی از پرسشنامه

 

 محدوده موردمطالعه
شهر یزد )بافت جدید و نوساز شهر( معروف به شهرك دانشگاه  3در منطقه  2در این پژوهش محله چهارم از ناحیه  

مسکونی از شمال به بلوار فردوس و از جنوب به بلوار پروفسور حسابی، از شرق به بلوار امیرکبیر و از  ن محلهاست. ای
توس  مهندسین مشاور تجیر تهیه و  1366این محدوده در سال  سازیآماده. طرح شودمیررب به بلوار فلسطین محدود 

                                                           
پژوهش  ( مطرح گردد. در اینشاخص و مؤلفه در هر سطح )بعد، تواندمیکه  کندمیصحبت  هاآنو تغییر در  هانسبتپژوهش با ماهیت چگونگی در مورد .  1

جزوات کالسی ) است شدهارزیابیدیگر از منظر ساکنین محله شهرك دانشگاه  هایشاخصمطرح گردیده و مقادیر هر شاخص نسبت به  هاشاخصدر سطح 
 (.1398روش پژوهش پیشرفته، دکتر حسین نور محمدزاد، 
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 است )منتظرالحجه قرارگرفتهی و در مجاورت دانشگاه یزد نفر 17500است. این محدوده دارای جمعیت تقریبی  اجراشده

 ( موقعیت شهرك دانشگاه مشخص است.3شکل )(. در 48: 1395و همکاران، 
 

 
 . موقعیت شهرک دانشگاه در شهر یزد3شکل شماره 

 

 هاافتهبحث و ی
 اطالعات ه یزد توزیع گردید وشهرك دانشگا ای در بین ساکنینطور که بیان شد برای انجام این پژوهش پرسشنامههمان

ن زنا ،42دان %مردهندگان . در این پژوهش در بین پاسخاستخراج گشت دهندگانهای دموگرافیک پاسخویژگی به مربو 

 دهندگان بازههای سنی پاسخبازه در دهند.درصد را به خود اختصاص می 61 ینمتأهلدرصد و  39مجرد افراد  درصد، 58

و  درصـد 45/15 (51-65رصد، بـازه )د 21/33( 36-50درصد، بازه ) 68/32( 18-35) درصد، بازه 35/13( ترو پایین 18)

درصـد و  84ی ملکـباشند. ازلحاظ نوع مالکیت در بین پاسـخ دهنگـان مالکیـت درصد را دارا می 31/5 (و باالتر 65)بازه 

 46 سـانسیلرصـد، د 19 پلمیـددرصد،  9 پلمزیر دی افراد درصد است. در حوزه تحصیالت ساکنین 16ی جاریاستمالکیت 

دهندگان در محلـه شـهرك دانشـگاه شـهر یـزد باشند. سابقه سـکونت پاسـخدرصد می 26 لیسانس به باالفوقدرصد و 

 درصد است. 28( سال به باال 15) درصد و 30( سال 10-15درصد، ) 24( سال 5-10درصد، ) 18( سال 5 ریزصورت )به

بسـتگی بـه محلـه شده برای حس دلهای تعیینیابی شاخصارز دهندگان،ات توصیفی پاسخپس از مشخص شدن اطالع

 اینکـه بـه توجه با ابتدا طه بین متغیرها،راب بررسی جهت مناسب آماری آزمون تعیین منظورگیرد. بهمسکونی صورت می

بـرای بررسـی  اسـمیرنف -وگرافکولم آزمون از هستند، یافاصله مقیاس دارای و نوع پیوسته از و کمی صورتبه هاداده

 سـطح ( درsigتصمیم )سطح معناداری  معیار رگیریشده حکایت از قراانجام محاسبات شد. استفاده هادادهتوزیع نرمال 

شـده حکایـت از محاسبه 842/0ها نرمال هسـتند. همچنـین ضـریب همبسـتگی یع دادهتوز درنتیجه و 05/0 از تربزرگ

ور ضـریب )مجـذ %9/70ای مسـتقل و وابسـته دارد. ضـمن اینکـه متغیرهـای مسـتقل جمعـاً همبستگی باالی متغیرهـ

تـوان گفـت کننـد و از ایـن نظـر میبستگی بـه محلـه( را تبیـین میهمبستگی( از واریانس )تغییرات( متغیر وابسته )دل

 وابسته را تبیین نمایند.یر اند واریانس متغهای منتخب در مدل پژوهش تا حد باالیی توانستهدرمجموع حجم شاخص
 

 مربوط به برازش مدل رگرسیون پژوهش هایآماره .2 شماره جدول

 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0/842a 709/0 675/0 432/0 
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شـده حاسبهمیب کل آلفای کرونبـاخ رضاست.  دهیاستفاده گرد کرونباخ یپرسشنامه از آزمون آلفا ییایپا یمنظور بررسبه

 ییایـپا جـهیو در نت ادیز هایهگو نیب یدرون یتگهمبس ،باالتر است 7/0 ازآنجاکه این میزان ازآمده و دستبه 832/0 برابر

طور شده اسـت. همـاناستفاده Fداری مدل از آنالیز واریانس و آماره بعالوه برای تعیین معنی مطلوب است.پژوهش، ابزار 

دار است. و در برای مدل معنی Fاست. در نتیجه مقدار  05/0یانس کمتر از داری آنالیز وارشود سطح معنیه مالحظه میک

 توان گفت متغیرهای مستقل پژوهش ترکیب خطی و مستقلی به متغیر وابسته دارند.این صورت می
 

 آنالیز واریانس مدل رگرسیون پژوهش .3شماره جدول 
مجموع   مدل

 تمربعا

میانگین  درجه آزادی
 مربعات

F داریسطح معنی 

 شهرك دانشگاه

Regression 988/51 33 575/1 

848/9 000/0 Residual 612/19 56 350/0 

Total 600/71 89 - 

 
دول است که در ج شدهحاسبهممستقل بر متغیر وابسته  متغیرهایمدل ضرایب مؤثر رگرسیونی  داریمعنی تائیدپس از 

 .باشدمی مشاهدهقابل (9)
 

 رگرسیونی متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در شهرک دانشگاه تأثیرضرایب  .4 شماره جدول

 بیضرا ضرایب استاندارد نشده مدل ردیف
 استانداردشده

t  سطح
 داریمعنی

B بتا خطای استاندارد 

 000/0 412/3 - 013/0 473/3 عدد ثابت 1

 271/0 735/2 031/0 816/0 126/0 های شخصیویژگی 2

 003/0 184/4 305/0 027/0 391/0 معنایی 3

 003/0 465/2 354/0 116/0 439/0 حضور پذیری 4

 000/0 912/1 431/0 026/0 512/0 تعامالت اجتماعی 5

 002/0 872/4 378/0 239/0 456/0 های کالبدیویژگی 6

 000/0 395/2 402/0 124/0 483/0 احساس جمعی 7

 000/0 547/3 322/0 021/0 409/0 احساس فردی 8

 000/0 439/2 339/0 019/0 422/0 های کارکردیویژگی 9

 003/0 893/4 463/0 050/0 536/0 های سکونتیویژگی 10

 

بسـتگی بـه از واریانس )تغییرات( متغیر وابسته )دل %9/70ازاین بیان شد متغیرهای مستقل درمجموع طور که پیشهمان

متغیـر پـژوهش دارای رابطـه  8شـده کنند. با توجه به ضرایب رگرسـیون محاسبهدر شهرك دانشگاه را تبیین می محله(

 271/0داری و سـطح معنـی 031/0های شخصی با بتای داری با متغیر وابسته هستند و تنها متغیر ویژگیمستقیم و معنی

هایی نظیـر سـن، شـغل، وضـعیت تأهـل، معناست که شـاخصد. این بدان داری با متغیر وابسته پژوهش نداررابطه معنی

بستگی به مکان ندارند و به عبارتی کـاهش یـا افـزایش سـن و تحصـیالت و یـا داری با دلتحصیالت و ... رابطه معنی

شـده در خصـوص هـای انجامهـا نـدارد. مـرور پژوهشبسـتگی افـراد بـه محلـه آنتغییرات شغلی تأثیر معناداری بر دل

( ایـن شـاخص بـر 1395دهد تنها در پـژوهش رحیمـی و همکـاران )بستگی به مکان نشان میمؤثر بر دل هایشاخص

 ها نیز نتایج مشابه پژوهش حاضر بوده است.بستگی به مکان مؤثر بوده است و در سایر پژوهشدل

دار را بـا متغیـر طه معنیبیشترین شدت راب 463/0های سکونتی با بتای نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیر ویژگی

هایی نظیر ساعات حضور در محله، نحوه مالکیت، سابقه سکونت در محله و وجود اقوام دیگر شاخصعبارتوابسته دارد. به
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مثال مالکیت ملکـی سـاکنین و یـا عنوانبستگی ساکنین به محله دارند. بهو خویشاوندان در محله بیشترین تأثیر را بر دل

شان خواهد شد. از بستگی بیشتر به محل زندگیتبع آن دلسکونت در محله باع  افزایش وابستگی و به زمان بیشترمدت

کنـد دو عامـل بستگی به محله ذکر میعنوان عوامل اصلی مؤثر بر دلبه( یالدیم 1981استرنبرگر )میان سه عاملی که 

ای دارند و مالحظهاند اهمیت قابلسکونتی مستتر بوده هایوجود اقوام و خویشاوندان و نحوه مالکیت که در متغیر ویژگی

 مطابقت باالیی دارد. نبرگریاستهای در حقیقت نتایج این پژوهش با یافته

 305/0تـای های سابقه تاریخی و وجود عناصر شاخص با ضـریب بمتغیر معنایی با در برداشتن دو گویه )شاخص( به نام 

ها و عناصـر انهتـوان در عـدم وجـود نشـا وابسته متغیر داشته است. علت این امر را میدار را بکمترین میزان رابطه معنی

 شاخص در شهرك دانشگاه و از سوی دیگر قدمت کم و نداشتن سابقه تاریخی این محله دانست.

بـا متغیـر  داری رابیشترین رابطه معنی 431/0های سکونتی، متغیر تعامالت اجتماعی با ضریب بتای پس از متغیر ویژگی

مشارکت ی و های محلها و جشنوجود مراسم، افراد نیرواب  ب یامکان برقراروابسته دارد. این متغیر دربردارنده سه گویه 

هـای گیری روابـ  بـین افـراد در بافتباشد. نبود بستر مناسب جهت برقراری تعامالت و شکلمی در امور محله نیساکن

فـراد اگیری تعـامالت اجتمـاعی بـین است، لذا توجه به آن و در نظر گرفتن شکلجدید شهری یک مسئله بسیار اساسی 

  نسـبت بـه بستگی به محله در ساکنین امری انکارناپذیر است. البته در مورد شهرك دانشگاه شـرایبرای ایجاد حس دل

عنوان یک کـانون ده بهدان فرهنگ در این محدوای که وجود میگونهبه دیگر محالت جدید شهر یزد کمی متفاوت است.

تعـامالت  عملکردی و اجتماعی در مقیاس شهر سبب شده است تا بسیاری از ساکنین شـهرك دانشـگاه بسـتری جهـت

 .بوده است اجتماعی و گردهمایی داشته باشند. به این دلیل این شاخص دارای اهمیت باالیی از دید ساکنین

ر دو نقش هکه را شامل شود،  ریر کالبدیو های کالبدی محی  از یعیتواند گستره وسمی محل زندگی خودارتبا  فرد با 

های کالبدی محی  با تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی ساکنین عاملی مهم در بستگی به مکان دارند. کیفیتبسزایی در دل

 گویـه 4ا شـود. در ایـن پـژوهش متغیـر کالبـدی بـافزایش و کاهش وابستگی ساکنین به بستر سکونتشان محسوب می

بـه دسـت آورده اسـت.  378/0ی( ضـریب بتـایی برابـر بـا های معمارویژگیو  سبز یفضا، نوع مصالحی، مبلمان شهر)

افـزایش خواهـد  378/0بستگی بـه محلـه دیگر با ارتقای یک واحد سطح کیفی و کمی متغیر کالبدی میزان دلعبارتبه

 یافت.

یـزان های کارکردی و احسـاس فـردی کـه ماند از حضور پذیری، ویژگیمتغیرهای پنجم، ششم و هفتم به ترتیب عبارت

 آمده است.دستبه 322/0و  339/0، 354/0ها به ترتیب شده آنضریب بتای محاسبه

 یزمان تمامامکان استفاده همهای مختلف محله، استفاده از قسمتامکان های متغیر حضور پذیری با دربرداشتن شاخص

ن شـرای  ، تأکید زیادی بـه فـراهم کـردروزی افراد در محلهامکان حضور شبانهو  سال، مسن(بزرگ )زنان، کودك، افراد

تغیـر تمرکـز رد. ایـن ممکانی برای حضور همه ساکنین از حضور زنان گرفته تا حضور افراد مسن، کودکان و معلـولین، دا

های مختلف برای سـاکنین شـهرك ه در زمانها و فضاهای مختلف محلاصلی خود را بر روی عدالت در استفاده از بخش

هـای های سنی و جنسی مختلف و گروههای محی  برای استفاده از گروهدیگر هر قدر ویژگیعبارتگذارد. بهدانشگاه می

 بستگی به آن افزایش خواهد یافت.خاص اجتماعی نظیر معلولین مهیا باشد میزان دل

یی، در اوجـود تنـوع فضـو  های متنـوعسترسـید، و خـدمات التیجود تسهوهای های کارکردی با شاخصمتغیر ویژگی

دیگر آسایش و سهولت دسترسی به بیانبستگی ساکنین محالت شهرك دانشگاه مؤثر خواهد بود. بهگیری حس دلشکل

هـایی ر کاربریتوان به استقرامثال میعنوانبستگی به مکان خواهد داشت. بهخدمات روزمره ساکنین تأثیر بسزایی بر دل

 درسه و بوستان محله اشاره نمود.فروشی، مسجد، مهمچون نانوایی، قصابی، میوه

داشـتن حـس ی، باورهـای شخصـی، خاطرات شخص گیریامکان شکلعنوان متغیری با چهار گویه احساس فردی نیز به
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هـای کالبـدی و کـارکردی محـی ، یدیگر فارف از ویژگعبارتیباشد. بهی حائز اهمیت میاحساس آرامش و راحتو  تیامن

از مباحـ   پـس بستگی به محله هستند.گیری و ارتقای دلها و احساسات فردی نیز از جمله عوامل مؤثر بر شکلویژگی

بستگی به محله شهرك دانشگاه شهر یزد را بر اساس ضرایب های تأثیرگذار بر دلبندی شاخصتوان اولویتشده میگفته

 را طبق جدول زیر مشاهده نمود. هشدرگرسیون محاسبه
 

 هافرضیهشدت تأثیرگذاری متغیرها و نتایج آزمون  بندیاولویت .5 شماره جدول

 هانتایج آزمون فرضیه داریمعنی سطح بتا هایهگو تعداد ریمتغ کد

H1 تائید 003/0 463/0 5 یهای سکونتویژگی 

H4 تائید 000/0 431/0 3 یتعامالت اجتماع 

H6 تائید 000/0 402/0 3 یجمع احساس 

H7 تائید 002/0 378/0 4 کالبد مکان() یکالبد 

H3 تائید 003/0 354/0 3 یریحضور پذ 

H8 تائید 000/0 339/0 3 )کارکرد مکان( یکارکرد 

H5 تائید 000/0 322/0 4 یاحساس فرد 

H9 تائید 003/0 305/0 2 مکان( ی)معنایی معنا 

H2 عدم تائید 271/0 031/0 7 های شخصیویژگی 

 

 گیرینتیجه
شـوند و ترین بسترهای سـکونت در شـهرها محسـوب میعنوان یکی از اصلیبیان شد محالت به  ترگونه که پیشهمان

هـای یفیتکنند. با توجه به اهمیت ایـن نقـش، توجـه بـه کنقش بسزایی در ساختار کالبدی و کارکردی هر شهر ایفا می

حـس  شود. برای ایـن منظـور، بـرانگیختنتداوم جریان و سکونت امری حیاتی محسوب می فضایی برای حفظ پویایی و

های متفـاوت گیری تجربـهو شـکل منظور تسهیل در وقوعهای مسکونی معنادار بهت در قالب محی بستگی به محالدل

توانند بدل سازد که می« ییهامکان»ود را به های مسکونی موجشود تا محی توس  ساکنین، راهکاری مناسب قلمداد می

 پیوند عاطفی عمیقی بین ساکنین و محی  سکونتشان ایجاد کنند.

بستگی به محله شهرك دانشگاه در شهر یزد از سوی ساکنین مورد تحلیل قرار های مؤثر بر دلدر پژوهش حاضر شاخص

بسـتگی بـه دار و مستقیم با دلابطه معنیمتغیر ر 8گرفتند. نتایج پژوهش بر اساس دیدگاه ساکنین حکایت از آن دارد که 

هـای دهـد متغیـر ویژگیبستگی هسـت. ایـن بررسـی نشـان میفاقد رابطه معناداری با دل محله دارند و تنها یک متغیر

هایی نظیر نوع مالکیـت، مـدت سـکونت و وجـود بسـتگان در محلـه )بعـد فـردی( بیشـترین شـدت سکونتی با شاخص

توان ادعـایی بـر تـأثیر ا میی به محله مسکونی شهرك دانشگاه شهر یزد را دارند. این امر ربستگتأثیرگذاری بر حس دل

بستگی به محی  مسکونی دانست، بدین ترتیب که هر چه سابقه دهی به حس دلزمان سکونت در محالت بر شکلمدت

و احسـاس مسـئولیت در افـراد یافتـه ها کاهشجاییصورت شخصی باشد جابهو مالکیت مسکن به حضور در محله بیشتر

 یدا خواهد کرد.بستگی به محله افزایش پیابد و در نتیجه حس دلشان تبلور مینسبت به محی  زندگی

ی ر ذات جمعـبـفاکتورهای جمعی نظیر احساس جمعی، تعامالت اجتماعی و حضور پذیری، در مراتب بعدی هسـتند کـه 

هـا و محـالت گونه که در این پـژوهش مشـخص شـد در بافتهمانگذارند و بودن رویدادها در سطح محالت صحه می

ر هسـتیم. د شهری معاصر شاهد کاهش چشمگیر سطح بروز اتفاقات گروهی نظیر خاطرات متفاوت در محالت مسـکونی

گیرند و در نظـر های فضایی و تسهیالت مربو  به آن میهای مکانی نیز اهمیت خود را از تأثیر کیفیتاین رابطه شاخص

 انکار است.کونی برای تحقق رویدادهای جمعی ریرقابلها در محالت مسگرفتن آن

های شخصی از سوی دیگر در محله شهرك دانشگاه یزد شاهد تأثیر پایین متغیرهای فردی نظیر احساس فردی و ویژگی

ه درگذشـته در مقیـاس هـایی کـبستگی به محله هستیم، تا جایی که بر خالف بسـیاری از پژوهشبر ایجاد و ارتقای دل
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بسـتگی سـاکنین بـه محلـه دهی بـه دلهای شخصی در شـکلمحالت مسکونی صورت گرفته، در این پژوهش ویژگی

عنوان یک محلـه مسـکونی جدیـد و تأثیر هستند. این امر گویای این است که محله شهرك دانشگاه بهمسکونی خود بی

عی است و از نبود تعامالت اجتماعی و حضور مردم در سـطح محلـه بدون قدمت و ریشه تاریخی فاقد روح جمعی و اجتما

های شوند. در طی دههعی به محله میبرد و نیازمند توجه به عواملی است که منجر به دمیدن روح جمبیشترین رنج را می

گرفته و رشـد نوعی فارف از چنین موضوعاتی و با نگاه صـرفاً کالبـدی شـکلهای معاصر بهاخیر محالت شهری در بافت

چنینی در وجوه مختلف اجتماعی و فرهنگی شده است. لذا به نظر توجه به ایجـاد و اند، که منجر به بروز تبعاتی ایننموده

تبع آن ارتقای سطح حضور پذیری در همچنین توسعه بسترهای الزم برای بروز رفتارهای جمعی و تعامالت اجتماعی و به

منظور باال بردن کیفیت در محالت معاصـر هایت تالش گردیده است تا پیشنهادهایی بهدرن فضاهای عمومی الزامی است.

 ها به شرح ذیل ارائه شود:بستگی ساکنین به آندهی به دلشهری و شکل

 منظور تقویـت های جمعی و مشارکتی برای بهبود وضعیت محلـه بـهتشویق و ترریب ساکنین به شرکت در فعالیت

های زودهنگـام و افـزایش طـول مـدت سـکونت از طریـق برپـایی جلسـات، جاییجابـه حس تعلق و جلوگیری از

 ای؛های محلهگردهمایی و جشن

 منظور فراهم کـردن شـرای  بـرای حضـور سـاکنین در ها بهایجاد و توسعه مرکز محله، فضاهای عمومی و بوستان

 گیری خاطرات جمعی؛سطح محله و شکل

 ی در بین ساکنینامحلهگیری هویت منظور تسهیل در شکلو تاریخی یزد به استفاده از الگوهای معماری بومی 

 خصیت متمایز به محله؛منظور ایجاد شیاس محله بهکالبدی در مق-های بصرییابی عناصر شاخص و نشانهمکان 

 هـدف بـاال ویژه معلولین، سالمندان، زنان و کودکان با های مختلف بهایجاد بستر کالبدی مناسب جهت حضور گروه

 بردن حس مشارکت.
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