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Extended Abstract 
Introduction 
Today, due to the dramatic increase in urban population, urban spaces have encountered 

numerous economic, social, environmental and physical challenges. These challenges have led 

scientists in various sciences to agree on the importance that the current society going through a 

long period of instability. Urban instability in its various dimensions has caused the city and 

contemporary urbanism face new challenges such as diminishing identity and place attachment. 

However, one of the main bases for paying attention to the sustainability of living in urban 

spaces is the one's place attachment and activity in urban spaces. This attachment is the factor 

that turns a space into a place with special sensory and behavioral characteristics for certain 

individuals. Place attachment not only causes a sense of comfort from an environment, but also 

makes the achievement of identity for individuals. Place attachment with components such as 

natural elements and environmental comfort, spatial qualities, accessibility and permeability, 

functions and activities, furniture and equipment, identity, readability, beauty and symbolism, 

social interactions and time in urban spaces play an effective role in economic, social and 

environmental-physical sustainability.  Regarding the spatial differences between urban spaces 

and historical textures of different cities, investigating the situation of a place attachment in the 

historical and new textures of each city can play an important role in planning different urban 

textures. 
 
Methodology 
The present research is applied and quantitative in terms of purpose and methodology, 

respectively. Documentary and field methods have been used to collect the required data. The 

statistical sample size was estimated using Bartlett et al. (2001) table. In the historical texture 

which included 2046 households, 190 individuals were considered as a statistical sample and in 

the new texture with 6406 households, 209 individuals were considered as a statistical sample. 

The main research tool is a researcher-made questionnaire that has been extracted based on 

theoretical foundations and research records. The first part of the questionnaire is allocated to 

the individual characteristics of the respondents and the second and third parts are allocated to 

the dimensions, components, indicators and variables of place attachment in the historical 

texture and the new texture of Bandar Lengeh. The validity of the questionnaire was confirmed 

by the opinions of university professors and experts. Cronbach's alpha coefficient indicated the 

reliability of the tools used. 
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Results and discussion 
The average age of the historical texture’s residents was 44 years (the youngest and the eldest 

were 23 and 67 years, respectively). The average monthly income status was 2.5 million 

Tomans and the average residence period of the residents of the historical texture was 26 years. 

136 respondents were male and 54 female. 8% of the respondents were illiterate, 18% had 

primary education, 24% secondary education, 32% diploma and 18% had a university 

education. The average age of the new texture residents of Bandar Lengeh was 46 years and the 

youngest and eldest were 19 and 59 years, respectively. The average monthly income status was 

3 million Tomans and the average residence period of the new texture residents was 5 years. 

142 respondents were male and 67 were female. 5% of the respondents were illiterate, 14% had 

primary education, 21% secondary education, 28% diploma and 32% had a university 

education. 
 
Conclusion 
The results of the present study showed that the place attachment in the historical texture of 

Bandar Lengeh is in a proper condition. The result obtained is consistent with the findings of 

Montazer Al-Hijja et al. (2016) regarding the sense of place in the historical neighborhoods of 

Yazd, Ananhad et al. (2019) about the place attachment in the old neighborhood of 

Sagharisazan Rasht, and Yazdani et al (2019) on the place attachment in the outskirts of 

Ardabil. The results showed that in contrast to the historical texture of Bandar Lengeh, the 

general situation and most of its components in the new texture of this city are in an unfavorable 

situation. The results of the study are consistent with the studies of Bezi et al. (2014), Sarai et al. 

(2016), and Mohammad Moradi et al. (2019) who have pointed to the unfavorable situation of 

the place attachment. Regarding the comparison of the place attachment in the historical and 

new texture of Bandar Lengeh, the results showed that at the level of 95% confidence, the place 

attachment status in the historical texture is better than the new texture of this city which is 

consistent with the results of Montazer Al-Hijja et al. (2016) regarding the place attachment of 

historical and new neighborhoods of Yazd. According to the results of the proper condition of 

the historical texture of Bandar Lengeh in comparison with the new texture in terms of the place 

attachment and its components, preservation, and recreation of the historical texture of Bandar 

Lengeh is necessary and inevitable. It is suggested that in designing and developing the new 

texture of this city, more attention be paid to the components of the place attachment, especially 

natural elements and environmental comfort, etc., and the historical texture of Bandar Lengeh 

be used as a model for the planning and managing new urban texture. Limitations of the 

research include the prevalence of Covid19 and the reluctance of citizens to complete the 

questionnaire. In order to increase the coherence of the subject under study and fill the gap in 

this field, according to the results, the suggestions are the study of factors affecting the place 

attachment in the historical context of Bandar Lengeh in the form of a native model; Identifying 

the key drivers affecting the place attachment in the historical context of Bandar Lengeh with a 

future research approach. 
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 دهیچک
منیت و اسطح  ذهنی فرد،رفاه  ی ،مح فرد با میان ارتقاء دهنده تعامل و ارتباط عنوان عاملتعلق به مکان به حس

ناصـر کلیـدی یکـی از ع استرس و افسـردگی و در مؤثر در فرایند بازآفرینی شهری و کاهش مشارکت شهروندان
 زانیررنامهبو  گذاراناستیساخیر تاکنون، موردتوجه  هایدر دههتوسعه پایدار محلی در فضاهای شهری است که 

دیـد هـای تـاریخی و جتوسعه قرارگرفته است. در اکثر فضاهای شهری کنونی ایران، تقابل شـدیدی میـان بافت
عنوان فرصـتی بـرای د بـهاز تقابل موجو توانیمی یکپارچه و منسجم، زیربرنامهاست که در صورت  گرفتهشکل

د. هـدف تماعی ـ اقتصادی دو بافـت مـذکور بهـره بـری ـ فضایی و اجافزایی در راستای توسعه کالبدتعامل و هم
 تـاریخی مکان در بافت به علقت حس تطبیقی گرفته است، بررسیپژوهش کاربردی حاضر که با روش کمی انجام

گرفتـه اسـت. جامعـه آمـاری صورت مطالعه موردی، در بندرلنگـه انجامایران است که به بندری شهرهای و جدید
 333هـا که از میان آن دهدیمار ساکن در بافت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه تشکیل پژوهش را سرپرستان خانو

اند. نتـایج شـدهعنوان نمونـه آمـاری در نظـر گرفتهنفر در بافت جدیـد( بـه 513و نفر در بافت تاریخی  031نفر )
صـورت به 155/1 شده برای حس تعلق به مکان در بافـت تـاریخی بـا مقـدارپژوهش نشان داد میانگین محاسبه
شده حس تعلق مکانی عنوان مبنای آزمون( بوده است و میانگین محاسبهبه 3معناداری بیشتر از حد متوس  )عدد 

ان داد در بافـت تـاریخی از متوس  قرار داشته است. نتـایج نشـ ترنییپاسطح  در ،11/5برای بافت جدید با مقدار 
محیطـی و مبلمـان و  و آسـایش طبیعـی های عناصـربه مؤلفـه بیشترین و کمترین میانگین حس تعلق به مکان

ت و و تجهیزا های مبلمانیافته است و در بافت جدید مؤلفهاختصاص 17/3و  15/1با میانگین  بیترتتجهیزات به 
. انـدبودهمیـانگین  ی بیشترین و کمتریندارا 5 /05و  03/1محیطی به ترتیب با میانگین  و آسایش طبیعی عناصر
عدم برابری واریانس حس تعلق بـه مکـان در  دهندهنشان، 12/1تر از ج آزمون لون با سطح معناداری کوچکنتای

درصـد، حـس  32ن نشان داد در سـطح اطمینـا 32/51مستقل با مقدار  tبافت تاریخی وجدید بود و نتایج آزمون 
ابراین در دارد. بنـ ح بـاالتری قـرارتعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه نسبت به بافت جدید آن در سـط

ی حـس تعلـق بـه هاشاخصها و ی جدید شهری، باید ابعاد، مؤلفههابافتراستای تقویت حس تعلق به مکان در 
 عنوان الگوهای معماری بومی ـ سنتی، موردتوجه ویژه قرارداد.مکان در بافت تاریخی را به
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 مقدمه
محیطی و های اقتصادی، اجتماعی، زیستواسطه افزایش چشمگیر جمعیت شهرنشین، فضاهای شهری با چالشامروزه به

دانشـمندان  اندشـدهسـبب  هـاچالش(. این Bouwmeester & Hartmann, 2021: 1اند )کالبدی متعددی مواجه شده
کند، با هم توافق عمومی مدت ناپایداری را طی میارتباط با این مهم که، جامعه کنونی یک دوره طوالنی علوم مختلف در
 شهرسـازی و شـهر (. ناپایداری شهری در ابعاد مختلف آن سـبب شـده اسـتSteffen et al., 2004: 36داشته باشند )

: 0337شود )دانشپور و صفار سبزوار،  مواجه مکان به تعلق حس و هویت شدن رنگکم مانند ایتازه هایچالش با معاصر

 محـل حس تعلـق بـه فضاهای شهری، در سکونت پایداری به توجه اصلی هایپایه از (. این در حالی است که یکی051
 خصوصیات با مکانی به فضا یک تبدیل که موجب است عاملی حس، این. فضاهای شهری است در خود فعالیت زیست و
 یـک از راحتـی احساس موجب اینکه بر عالوه تعلق مکانی و مکان حس. شودمی خاص افراد برای ژهوی رفتاری و حسی

 در حاضـر، در شـرای  (.15: 0333شود )مشـکینی و همکـاران، می افراد برای هویت به یابیدست باع  گردد،می محی 
 نیازهـای تـوجهی بـه و باشـدمی کـاربران سـرپناه بـه نیاز پاسخگوی تنها بافت موجود در احداثی بناهای حالت، بهترین
ویژه در فضـاهای توسعه شهری بـه در مکان حس (. فقدان71: 0331است )عنانهاد و همکاران،  نشده هاآن شناختیروان
 در را ریشـگیبی احسـاس درازمـدت کـه است مشکالت پنهانی از هاآن به تعلق احساس عدم آن، تبعبه و شهرها جدید

پایـه کشاند )دانشمی تفاوتیبی به شانمحی  زندگی با و یکدیگر با را هاانسان رابطه و زندمی دامن هااین محی  ساکنان
زیست انسانی بایـد عنوان محی ریزی شهری، فضای شهر به(. این در حالی است که از دیدگاه برنامه01: 0331و حبیب، 

تعامالت اجتماعی ـ فرهنگی انسان با انسـان و محـی ( و درك بتواند شرای  و بسترهای الزم را برای تعامالت دوسویه )

خاطر نماید. درواقع بـدون گردد، مگر آنکه انسان نسبت به محی  احساس تعلقبهتر محی  فراهم نماید و این ممکن نمی
-12: 0331یافت )ولـدبیگی و حبیبیـان، شناختی دسـتتوان به احساس زیبایی و لذت زیباییاحساس تعلق به مکان نمی

 و محیطـی روانشناسـی شناسـی،)جامعه مختلف هایرشته محققین که است چندبعدی مکان مفهومی به تعلق (. حس11
 ,Trentelman, 2009: 191; Windsongاند )داده قرار ارزیابی مورد را مفهوم این گوناگون هایمحیطی( جنبه طراحان

 تعلق حس آنکه اول. اندکرده ارزیابی مثبت جهت چندین از را مکان به تعلق حس (. بعضی از محققان وجود209 :2010
 روانی و آسایش حریم، آزادی، امنیت، احساس )داشتن مانند انسان روحی نیازهای از بسیاری شدن برآورده مکان باع  به

افـراد شـده  الگوهای رفتاری ارتقاء باع  دیگر سوی از و (Scannell & Gifford, 2017: 256) گرددمی فیزیولوژیکی(
(Vaske & Kobrin, 2001: 16و با ) و مکـان هایبحران و مسائل حل به وادار را افراد پذیریمسئولیت احساس ایجاد 

هـای در ایران، میان بخش. (Comstock et al, 2010:1; Scannell & Gifford, 2010: 2نماید )می کالبدی فضای
هـای بـا ارزش هسـتند ی، تاریخی، سیاسی و اقتصـادی، جـزو بخشمختلف فضای شهری، بافت تاریخی، از نظر فرهنگ

 بـه را هویـت بـاخخص مردمـی، خالق نیز روح و زیبایی و ظرافت تاریخی، های(. بافت31: 0333)صدریان و همکاران، 

پور و انـد )دانشـآورده وجـود بـه خود نوع معیشت و فرهنگ سنن، طبق بر را هاآن دراز سالیان طی گذارند کهمی نمایش
 روند در ساززمینه و مؤثر های تاریخی، حس تعلق به مکان نقشی(. در میان عوامل اثرگذار بر بافت01-03: 0331شیری، 
وجود امـروزه بافـت (. بـااین01: 0331داشته است )یزدانـی و همکـاران،  جمعی صورتبه انجام امور و ساکنان مشارکتی

: 0335دارنـد )مسـعود و همکـاران،  قرار تهدید ها، موردو بیش از سایر بخشاند تاریخی با مشکالت متعددی مواجه شده

 شـدن هایی نظیـر گسسـتهنوعی بافت جدید شـهری، بـا مشخصـهامروزی و به شهرهای (. این در حالی است ساختار51
(، 01 :0331بـومی )یزدانـی و همکـاران،  بیگانـه بافرهنـگ معمـاری بـا شهری جدید فضاهای پیدایش مفهوم محالت،
 و هویـت، فقـدان پویـایی (، بحـران01-03: 0331)دانشپور و شیری،  اجتماعی تنوع جایبه خشک مقیدی حاکمیت نظم

رغم اثـر شـوند. علـی(، شـناخته می071: 0331)محمـدمرادی و همکـاران،  سـاکنان میـان عاطفی و احساسی ٔ رابطه
 بـه تعلـق وضـعیت حـس از دهد آگـاهیها نشان مییتوجه حس تعلق به مکان بر پایداری محالت مسکونی، بررسقابل
از  در حفاظـت متخصصـان و مـدیران کمـک بـه را در بسزایی های تاریخی و جدید شهری، نقشساکنان در بافت مکان
 از عنوان یکـیشهر بندرلنگه بـه (.300: 0331پرست و همکاران، داشت )حق ویژه بافت تاریخی خواهدبه معماری میراث
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های مختلف دستخوش تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبـدی نفر جمعیت، طی دوره 31132جهان، با  بندرها ترینقدیمی
توان بافت تاریخی و جدید شـهر وضوح میای است که بهگونهشده است. در حال حاضر فضای کالبدی و فیزیکی شهر به
فر در بافت تاریخی شهر سـکونت دارنـد. بـا توجـه بـه هزار ن 1را از هم تمایز داد. از کل جمعیت شهر بندرلنگه، بیش از 

اهمیت حس تعلق به مکان در پایدار محالت مختلف شهری و هم نین اهمیـت حفاظـت از بافـت تـاریخی ایـن شـهر، 
اند از: وضعیت حس تعلق به مکـان در های اساسی که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن هستند عبارتسؤال

فت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه به چه صورتی است؟ و آیا میان بافت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه بـه میان ساکنان با
 لحاظ حس تعلق به مکان تفاوت آماری معناداری وجود دارد؟

های جدید شهری، در این زمینـه های تاریخی و حتی بافتبا توجه به اهمیت مبح  تعلق حس به مکان در پایداری بافت
زی و شـده اسـت. نتـایج پـژوهش بـت مختلفی صورت گرفته است که در ادامه به نتایج چنـد مطالعـه مهـم اشارهمطالعا

 به تعلق آباد نشان داد وضعیت کلی حسخرم شهر محالت در مکان به تعلق حس ( در خصوص وضعیت0333همکاران )

 جـنس، سـن، مکـان، در یـک افراد سکونت هایدر محدوده مطالعاتی در سطح ضعیفی قرار دارد و متغیرهای سال مکان
مکـان،  در خدمات هب دسترسی مکان، وجهه مکان، فرهنگی، قدمت و تاریخی کالبدی، و فیزیکی هایتحصیالت، ویژگی

 بـر حـس مکان، در راغتف اوقات گذران و تفریحی اماکن نزدیکی یا و وجود مکان، بافت ها،خیابان نمای گیاهی، پوشش
 ( در خصـوص حـس0333های پژوهش مشکینی و همکاران )یافته .اندبوده تأثیرگذار آبادیخرم انشهروند مکان به تعلق

 رضـایت محل، رد ساکنان احساس امنیت سکونت، مدت متغیر چهار جدید هشتگرد نشان داد بین شهر در مکان به تعلق
بـه . دارد وجـود ناداریمع رابطه نیتعلق مکا حس با جمعی و اجتماعی هایفعالیت میزان و شهری خدمات به دسترسی از

 بیشـتر سـاکنان یجمع و اجتماعی هایو فعالیت محل امنیت شهری، خدمات میزان سکونت، مدت چه هر این صورت که

ای ( در مطالعـه0332اران )منتظرالحجه و همک یابد.افزایش می نیز، هشتگرد جدید شهر ساکنان مکانی تعلق حس گردد،
نشان داد حس  اند. نتایجدهتاریخی و جدید در شهر یزد را بررسی کر هایمحله مراکز در مکان سح ایجاد بر مؤثر عوامل

یعـی، عوامـل طب تعلق مکانی در بافت تاریخی نسبت به بافت جدیدی شهری در سـطح بـاالتری قـرار دارد و متغیرهـای
امالت نمـاد، تعـ ووانـایی، زیبـایی کیفیت فضایی، دسترسی و نفوذپذیری، عملکرد و فعالیت، مبلمـان شـهری، هویـت، خ

در پژوهشی  (0332های تاریخی هستند. سرایی و همکاران )اجتماعی و زمان از عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی در بافت
شده برای اند. نتایج پژوهش نشان میانگین محاسبهکاشان ارزیابی کرده شهر قدیم بافت ساکنان مکانی تعلق هایشاخص

شده اسـت کـه دلیـل اصـلی آن تغییـر و عـدم رعایـت تر از حد متوس  ارزیابی، پایین10/5ن با مقدار حس تعلق به مکا
یج پـژوهش های هویت بافت قدیم شهر کاشان مانند خوانایی، بافت، ابعاد زیباشـناختی، مقیـاس و ... اسـت. نتـامشخصه

 قـدیمی همحلـ در مسکونی واحدهای هویت و حفظ مکان به تعلق حس ( در خصوص سنجش0331عنانهاد و همکاران )
های یافتـه .ارندد قرار سکونتی در وضعیت مطلوبی مکان به تعلق حس رشت نشان داد پاسخگویان از نظر ساغری سازان

 شـهر حاشـیه گانهسـیزده در محـالت مکـان بـه تعلق حس و تحلیل ( باهدف بررسی0331پژوهش یزدانی و همکاران )

 و انسـجام متغیرهـای ن، باالتر از حد متوس  بوده است و بی01/3ق مکانی با میانگین تعل اردبیل نشان داد وضعیت حس
 پذیریمسئولیت جتماعی،ا مشارکت وجود دارد و متغیرهای مستقیم و مثبت دارمعنی ارتباط مکان حس با اجتماعی تعامل

 هایمؤلفـه و مکـان ای حـسالعه( در مط0331محمدمرادی و همکاران ) .ندارند مکان تأثیری حس بر دانش و آگاهی و
 مکـان حـس کـه داد نشـان اند. نتـایجیحیی( بررسی کرده امامزاده تاریخی )محله تهران بافت تاریخی را در آن بر مؤثر

 کالبـدی، عوامـل از سـاکنان ینارضـایت به توانمی آن دالیل از و دارد قرار پایینی سطح در یحیی امامزاده محله ساکنان
 و هاسـاختمان انداز، مصالحچشم و شهری داد منظر هم نین نتایج نشان. کرد اشاره محله در معنایی و یفعالیت اجتماعی،

 تعـامالت و هـاعالیتفمحلـه،  محله، زیبایی شادابی و محله، سرزندگی در آسایش و مکان، راحتی در زندگی بدنه، کیفیت

 هنگیآشـنایان و همـا به کینزدی و محله، خاطرات، پیوند در تفریحی هایبهداشتی، فعالیت اقدامات و اجتماعی، پاکیزگی
 بافرهنگ، از عوامل مؤثر بر القای حس تعلق به مکان در بافت تاریخی موردمطالعه هستند.
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 مبانی نظری
 وسازهایساخت توسعه ها،آن مرمت کافی برای بودجه اختصاص عدم و شهرها قدیمی مراکز و تاریخی بناهای فرسودگی

 و مناسب تسهیالت کمبود گردی طرف از و هاآن زمینه و هویت به توجه بدون تاریخی هایبافت و قدیمی اکزمر در جدید
و در  اسـت شـده شـهر هایقسمت سایر به رشد رو روند از شهرها قدیمی مراکز افتادن دور به منجر قبیل، این از عواملی
قلمـداد خواهنـد شـد  دیجـ تهدیـدی خواهند شـد و بـه بدیلناکارآمد ت هاییبافت به مناطق این روند، این ادامه صورت

 ، محالت قدیمی و ارتقایراستای پایداری بافت تاریخی در کلیدی مفاهیم از (. یکی051: 0337)دانشپور و صفار سبزوار، 
 ارتباطی هایپایه گیریشکل مهمی در که عامل حس این. است مکان به تعلق حس انسانی، و شهری هایمحی  کیفیت
هـد شـد )قشـقایی و همکـاران، شـهری خوا کیفیت با هایمحی  ایجاد به منجر درنهایت است، محی  و کنندگاناستفاده
 مـورد مختلـف پردازاننظریه مفهوم حس تعلق به مکان توس  (.73: 0331قصابی،  پور؛ میرزامحمدی و تقی515: 0332
ارد و کلمـه بـر احسـاس تأکیـد د« تعلـق»ن، کلمـه (. در حس تعلق بـه مکـاRelph,2007:19است ) شدهواقع کنکاش

پور و انـد، داللـت دارد )سـیاوشطور احساسی و فرهنگـی بـدان تعلـق یافتههای محیطی که مردم بهبر قرارگاه« مکان»
بـرای  معنی و العملعکس تجربه، ایجاد باع  که است محیطی موقعیت هر بر این اساس مکان (.011: 0332همکاران، 
 تفـاوت دارد و یدتأک وی توس  مکان آفرینش و فضا با انسان ارتباط چگونگی ( و برSeaman,2013:150شود )افراد می
 وعـاطفی  پیونـد مکـان، (. حـسCastello,2016:48ها است )انسان میان تفاوت از ناشی هامکان از مردم ارزیابی میان
دیـدگاه  از و شـودمی تعریـف مکـان بـه انسـان لـیک حـس و او محیطی ادراك نوع مکان، و انسان میان درونی ارتباط
ذکـری و  Chen & Sekar, 2018: 269;)گردد می سکونت محی  پایداری به منجر شهری ریزانبرنامه و دانانجغرافی

 بـه تعلـق عـدم احساس به مکانیبی است، حس مکانیبی حس مقابل نقطه مکان به تعلق (. حس531: 0337جمالزاده، 
از  پـس کـه اسـت یحس مکان به تعلق (. حس5: 0333دارد )بزی و همکاران،  اشاره است تنوع فقدان زناشی ا که مکان
عنوان ز آن بـه( و هم نـین اJiven & Larkham, 2003: 68شـود )می ایجاد فرد در محی  به نسبت قضاوت و ادراك

ها (. با این تفاسیر بررسیLewicka, 2008: 211است ) شده یاد کنندمی ها برقرارمکان و خود میان مردم که پیوندهایی
 کـم و کیـف و سـازوکار خصوص در ارزیابی و سنجیو امکان اندازچشم ترسیم نگرش، هرگونه گذاریدهد پایهنشان می
 و ریزیبرنامه بسترسازی، حالندرعی و ساکنان نظرازنقطه شهری، فضاهای در مکان حس تشخیص و گیری، احرازشکل

های تعلـق مکـانی شـاخص ومعیارهـا  به زمانتوجه هم در گرو حس تعلق مکان، ارتقای و تسریع هدایت، هزمین اقدام در
توان چنین عنوان کرد که حس تعلق برآینـد سـه (. بر اساس رویکردهای مختلف می57: 0331پایه و حبیب، است )دانش

کند. بر این اساس و در نظر گـرفتن یمایجاد  قطبی، حس تعلق راعامل فرد، دیگران و محی  است که در یک فرایند سه
دهنده حـس تعلـق شناسـی، عوامـل تشـکیلشناسی و هستیرویکردهای مختلف به حس تعلق مانند رویکردهای معرفت

 صورت زیر است:به
 عوامل ادراکی ـ شناختی فردی

هـای بـا ر محی بـه ایـن منظـوشناخت و ادراك فرد از یک مکان از شروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مکان اسـت. 
های مطلوب بوده و ادراك و شناخت بهتری از سوی افراد در آن کنندگان جزء محی خوانایی و تمایز کالبدی برای استفاده

تـرین عوامـل ادراك ها، از مهمگیرد. عوامل کالبدی مانند مشخص نمودن حرایم، حدود مالکیت و همسـایگیصورت می
پـردازد )مشـکینی و های خود به کنکاش و تجربـه از محـی  میاست که فرد بر اساس انگیزشمناسب انسانی از محی  

 (.Warzecha & Lime,2001:5; Kyle,2013:24؛ 11: 0331قصابی:  پور؛ میرزامحمدی و تقی17: 0333همکاران،
 فرهنگی -عوامل اجتماعی 

باشـند، عنوان گام اولیه در این مسـیر میعلق بهگیری حس تبه همان نسبت که عوامل ادراکی ـ شناختی فردی در شکل
های اجتماعی نیـز از اهمیـت بـاالیی برخوردارنـد. در اصـل همـه نقش متغیرهای اجتماعی نظیر فرهنگ، نمادها و نشانه

 باشـند. درها دارای نیاز اجتماعی هستند و در هرم نیازهای انسانی در جستجوی تعلق به خویشاوندان و دوستان میانسان
های اجتماعی و فرهنگی است که افراد، عناصر کالبدی را بر اسـاس عنوان بستر فعالیتاین مرتبه از حس تعلق، محی  به
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هـا کنند. در این دسته از عوامـل، عناصـر کالبـدی نظیـر فرمادراك و نظام ساختار شناختی خود کشف، تفسیر و تعبیر می
نمایند که هر یک کنندگان ایفا میجتماعی محی  نقش ارتباطی با استفادههای اشامل اشکال، بافت و رنگ منبع  از الیه

باشند )جوان فروزنـده آمده و حاوی معنا خاص خود میدستهای فرهنگی در طول تاریخ معماری محی ، بهبر اساس داده
 (21-21: 0337؛ قنبران و همکاران، 33: 0331و مطلبی، 

 عوامل محیطی ـ کالبدی

هم فعالیت و مبندی محی  به دو عامل وامل بر اساس نظریه مکان ـ رفتار در روانشناسی محیطی، به دستهاین دسته از ع
ها هـا و تعـامالت عمـومی انسـانهای حاکم در یک محی  را بر اساس عوامـل اجتمـاعی، کنشپردازند. فعالیتکالبد می
گیری حس تعلق ترین عوامل در شکلعنوان مهمجزاء، بهتغیرهای فرم و ساماندهی اکنند و کالبد را به همراه متعریف می

ه ایجـاد حـس نمایند. عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز محیطی، ارتباط درون و بیرون در فضـاها بـمحی  ارزیابی می
گیری حـس های فرم هر یک نقـش مـؤثر در شـکلعنوان ویژگیپردازند. شکل، اندازه، رنگ، بافت و مقیاس بهتعلق می

تغیرهای رنگ، مباشد. در طراحی هر یک از تعلق داشته و نوع ساماندهی و چیدمان اجزاء کالبدی نیز عامل مؤثر دیگر می
همیت خاصـی ضاها از افشکل، بافت، مقیاس و نوع ساماندهی بر اساس نیازهای انسانی و تأمین نوع فعالیت موردنظر در 

-31: 0331کند )جوان فروزنده و مطلبی، رد را شکوفا میکه فرم عملک شوند که بیانگر قابلیت محیطی استبرخوردار می
های اصـلی توان عناصـر ابعـاد و مؤلفـه(. درمجموع می;Bonaiuto & et al 2002:1 Eisenhauer, 2003: 421؛ 33

ها و صهای حس تعلق به مکان شـامل شـاخحس تعلق به مکان را در جدول زیر مشاهده نمود. الزم به ذکر است مؤلفه
 اند.شدهمتغیرهای متعددی هستند که در بخش روش تحقیق شرح داده

 

 مکان به تعلق حس دهندهتشکیل . عوامل1جدول شماره 
 منابع هامؤلفه ابعاد

کالبدی ـ 
 فضایی و طبیعی

 و آسایش طبیعی عناصر 
 محیطی

 های فضاییکیفیت 
 و نفوذپذیری دسترسی 
 هاو فعالیت کارکردها 
 اتو تجهیز مبلمان 

؛ 33: 0331جوان فروزنده و مطلبی، 
؛ 11-17: 0333مشکینی و همکاران، 
؛ 21-21: 0337قنبران و همکاران، 

قصابی:  پورمیرزامحمدی و تقی
 ؛11: 0331

 Warzecha & Lime 

 Bonaiuto & et؛ 2001:59

al 2002:1  وEisenhauer ؛

Kyle 2013:24 

 

ادراکی ـ 
 شناختی

 هویت 
 خوانایی 
 نماد و زیبایی 

اجتماعی ـ 
 فرهنگی

 تعامالت اجتماعی 
 زمان 

 

اریخی و دهد حس تعلق مکان از عناصر کلیدی مؤثر بر پایداری بافـت تـبررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش نشان می
رت بررسـی های متعددی است و عوامل متعددی نیز بر آن اثرگذارند. در صـومحالت شهری است که دارای ابعاد و مؤلفه

 تـوان ضـمن ارتقـای سـطحس تعلق به مکان در فضاهای شهری و شناسایی عناصر کلیدی مرتب  بـا آن، میوضعیت ح
های جدید شهری را فـراهم آورد. های پایداری محالت قدیمی و بافت تاریخی و هم نین بافتحس تعلق به مکان زمینه

های جدیـد ای تاریخی و مقایسه آن با بافتهبافت دهد در خصوص حس تعلق به مکان درها نشان میوجود بررسیبااین
علـق گرفته است. این در حالی است که در خصـوص حـس تشهری و هم نین عوامل مرتب  با آن مطالعات اندکی انجام

یی بر سایر تواند مبنامکانی به بافت تاریخی شهرهای ساحلی خأل مطالعاتی شدیدی وجود دارد و انجام پژوهش حاضر می
 در این زمینه باشد. های آتیپژوهش
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 پژوهش روش
 حـس تطبیقی رسیی کمی است و باهدف کلی برهاپژوهشپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع 

شـده آن انجام بـا رتب م اقتصادی و اجتماعی متغیرهای شهر بندرلنگه و شناسایی جدید و تاریخی بافت در مکان به تعلق
، هـاگزارش، مقـاالت، هـاکتابی اسـنادی )مطالعـه هـاروشی موردنیـاز از هـادادهاطالعـات و آوری است. بـرای جمـع

عنوان پژوهش، برای مقایسـه حـس تعلـق بـه شده است. با توجه بهها و..( و میدانی )تکمیل پرسشنامه( استفادهنامهیانپا
سرشـماری و  عدم امکـان وجود دارد و با توجهمکان در دو بافت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه، دو جامعه آماری متفاوت 

ی رایـج بـرآورد حجـم هـاروشکه یکی از  (Bartlett & et al 2001: 10) مشکالت مربوط به آن، با استفاده از جدول
خـانوار  5111 ه شـاملنمونه آماری است، حجم نمونه آماری برآورد گردید به این صورت که در بافت تاریخی این شهر ک

عنوان نمونه آمـاری در نفر به 513 خانوار، 1111عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و در بافت جدید با ر بهنف 031بود، 
اد به مبـانی ت که با استنی میدانی، پرسشنامه محقق ساخته اسهادادهنظر گرفته شد. ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری 

شـده اسـت. بخـش اول بـه طراحی کور در سـه بخـش اصـلیشده است. پرسشنامه مذنظری و سوابق پژوهش استخراج
و متغیرهای حس  هاشاخصها، های فردی پاسخگویان اختصاص دارد. بخش دوم و سوم پرسشنامه به ابعاد، مؤلفهیژگیو

( یافته اسـت. بـرای بررسـی روایـی )صـوریتعلق به مکان در بافت تاریخی و بافت جدیـدی شـهر بندرلنگـه اختصـاص
رت که پـس شده است. به این صوور از نظرات اساتید دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان مربوطه استفادهپرسشنامه مذک

ح، روایـی رحلـه اصـالاز طراحی پرسشنامه اولیه و ارجاع آن به اسـتاد راهنمـا و کارشناسـان مربوطـه و انجـام چنـدین م
 31ه تعـداد شده است. به این صورت کون استفادهآزمپرسشنامه تأییدشده است. هم نین برای بررسی پایایی آن، از پیش

ی مختلف هابخششده برای پرسشنامه در خارج از محدوده مطالعاتی توزیع و تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
ه رای توزیـع پرسشـنامه در محـدودبـ(. 5پایایی ابزار مورداستفاده بود )جـدول  دهندهنشانبود و  7/1پرسشنامه، باالتر از 

وتحلیل ی تجزیهشده است. براموردمطالعه در میان بافت تاریخی و بافت جدید شهر بندرلنگه شیوه کامالً تصادفی استفاده
 شده است.استفاده spss افزارنرمشده متناسب با سؤاالت پژوهش از ی گردآوریهاداده

 

 های مختلف پرسشنامه و بررسی پایایی آنهابخش. 2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد متغیرها هاشاخص هالفهمؤ ابعاد بخش

ق به مکان
س تعل

ح
 

 و آسایش طبیعی عناصر طبیعی
 محیطی

 1 طبیعی عناصر از استفاده میزان

711/1 

 3 اقلیمی آسایش تمهیدات وجود میزان

ی
ضای
ی ـ ف

کالبد
 

 

 های فضاییکیفیت

 1 بصری تنوع و تضاد میزان

 3 البدیک قلمرو و مرز وجود میزان

 1 انسانی مقیاس وجود میزان

 1 مطلوب و متنوع اندازهایچشم وجود میزان

 1 ورودی کنندهتعریف عناصر وجود میزان

 و نفوذپذیری دسترسی
 1 دسترسی میزان

 1 مسیرها کیفیت میزان

 هاو فعالیت کارکردها

 2 هاکاربری تنوع میزان

 2 مختلف هایالیتفع وقوع میزان

 1 اقشار همه حضور برای فضا قابلیت میزان

 و تجهیزات مبلمان

 1 شهری تجهیزات و مبلمان وجود میزان

 1 شهری مبلمان در جذابیت و تنوع میزان

 3 شب در مناسب نورپردازی میزان

ی
ادراکی ـ شناخت

 

 هویت 

 1 هویّتمند و شاخص عناصر وجود میزان

173/1 

 2 فرم ظاهری در نمادین مفاهیم وجود میزان

 1 کارکرد در نمادین مفاهیم وجود میزان

 3 فضا بودن یادماندنیبه میزان

 1 فضا بودن شناساییقابل میزان خوانایی



 93                                                            ..   . بندری شهرهای تاریخی بافت در مکان به تعلق حس تبیینو همکاران /  عطایی

 3 فضا دهیآدرس در سهولت میزان

 و عملکردهای فرم درك سهولت میزان
 شدهعرضه

3 

 بایی و نمادزی
 1 هانشانه و بومی نمادهای از استفاده میزان

 3 فضا نظم و زیبایی میزان
ی
ی ـ فرهنگ

اجتماع
 

 تعامالت اجتماعی

 3 فضا در مردم حضور میزان

710/1 

 3 اجتماعی هایفعالیت انجام امکان میزان

 3 امنیت وجود میزان

 3 مشارکت به تمایل میزان

 1 مختلف مراسم برگزاری بسترسازی میزان زمان

: 0331قصابی:  پور؛ میرزامحمدی و تقی21-21: 0337همکاران،  ؛ قنبران و11-17: 0333؛ مشکینی و همکاران، 33: 0331)جوان فروزنده و مطلبی،  منبع:

 (;Warzecha & Lime 2001:59 Bonaiuto & et al 2002:1; Kyle 2013:24؛ 11

 

 طالعهمحدوده موردم

ان، ای اسـتان هرمزگـیکـی از شـهره عنوانبهبر اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن، جمعیت شهر بندرلنگه، 
درصـد  7/51عـادل نفـر )م 1031(. از کل جمعیت شـهر بندرلنگـه، 0خانوار بوده است )شکل  1125نفر در قالب  31132

واسطه موقعیت . بهنفر در بافت جدید شهر سکونت دارند 55533جمعیت کل شهر( در بافت تاریخی شهر سکونت دارند و 
 دوران ر درن، این شـهآاستراتژیک تجاری ـ بندری، ساحلی و مرزی شهر بندرلنگه و معماری کهن و آثار و بافت تاریخی 

 متعـدد یتـاریخ آثار ه وجودهم نین با توجه ب .است شده معروف فارسخلیج مروارید و ایران بندرهای عروس به قاجاریه
تـوان بـه یملنگـه اند. از دیگر آثار تاریخی شـهر بندریدهنام (انبارآب) هابُرکه و مساجد در شهر بندرلنگه، این شهر را شهر

بافـت  یخی،شـ مسـجد عبـاس، بـن ملـک کشور، مسجد جنوب معماری اصیل الگوهای از یکی عنوانبه فکری عمارت
 مجموعه آن هستند، اشاره کرد.ای و ... زیر بههم اکنون محالت بلوکی، مساء، سعتاریخی آن

 

 
 . موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه در کشور و استان1شکل 

 

 هابحث و یافته
سال بـوده  11میانگین سنی،  دهدیمشده در میان ساکنان بافت تاریخی نشان ی تکمیلهاپرسشنامهی حاصل از هاافتهی

. در خصوص وضـعیت درآمـد باشدیمسال  17و  53پاسخگو، به ترتیب  نیترمسنو ترین است و در این میان سن جوان
 51میلیون تومـان و  2/5میانگین این دو متغیر به ترتیب  دهدیمماهیانه و مدت اقامت ساکنان بافت تاریخی نتایج نشان 
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. در انـدبودهنفـر زن  21نفـر از پاسـخگویان مـرد و  031 دهـدیمسال است. بررسی وضعیت جنسی پاسخگویان نشـان 
درصـد دارای تحصـیالت در حـد  01، سـوادیبدرصـد پاسـخگویان  1نشان داد  هاافتهها یخصوص وضعیت تحصیلی آن

درصـد دارای تحصـیالت دانشـگاهی  01درصـد در سـطح دیـپلم و متوسـطه و  35درصد در حد راهنمایی،  51ابتدایی، 
شده در میان سـاکنان ی تکمیلهاپرسشنامهی حاصل از هاافته. هم نین یاندبوده)کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد( 

 نیترمسـنترین و سال بـوده اسـت و در ایـن میـان سـن جـوان 11بافت جدید شهر بندرلنگه نشان داد میانگین سنی، 
 دهـدیمشان . در خصوص وضعیت درآمد ماهیانه و مدت اقامت ساکنان نتایج نباشدیمسال  23و  03پاسخگو، به ترتیب 

 015 دهـدیمسال است. بررسی وضعیت جنسی پاسخگویان نشـان  2میلیون تومان و  3میانگین این دو متغیر به ترتیب 
درصـد پاسـخگویان  2نشان داد  هاافتهها ی. در خصوص وضعیت تحصیلی آناندبودهنفر زن  17نفر از پاسخگویان مرد و 

 35درصد در سطح دیپلم و متوسطه و  51درصد در حد راهنمایی،  50تدایی، درصد دارای تحصیالت در حد اب 01، سوادیب
 .اندبودهدرصد دارای تحصیالت دانشگاهی )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری( 

 درلنگههای آن در بافت تاریخی شهر بنبررسی وضعیت حس تعلق به مکان و مؤلفه

رکیـب های هر مؤلفـه بـا هـم تتعلق به مکان در محدوده موردمطالعه متغیرحس  گانهدههای برای بررسی وضعیت مؤلفه
شـده اسـت. در ایـن ها بررسیی( وضعیت ایـن مؤلفـهانمونهشدند و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین )آزمون تی تک 

بـه مکـان در بافـت  های حس تعلـق( میانگین همه مؤلفه3)جدول  دهدیماست. نتایج نشان  3آزمون میانگین مبنا عدد 
یانگین به ترتیب صورت معناداری بیشتر از میانگین مبنا است. در این میان بیشترین و کمترین متاریخی شهر بندرلنگه به

هـا بـه ترتیـب یافته است که میـانگین آنمحیطی و مبلمان و تجهیزات اختصاص و آسایش طبیعی های عناصربه مؤلفه
های فـهنگه به لحـاظ مؤلگویای این مطلب است که ساکنان بافت تاریخی شهر بندرل هاهافتاست. درواقع ی 17/3و  15/1

  حس تعلق به مکان، در وضعیت مناسبی قرار دارند.
 

 افت تاریخی شهر بندرلنگههای حس تعلق به مکان در ب. بررسی وضعیت شاخص3جدول شماره 

 مؤلفه

 3مبنای آزمون = 

t 
درجه 
 آزادی

 نمیانگی داریمعنی
اختالف از 
 میانگین

 فاصله اطمینان
 درصد 32در سطح 

 حد باال حد پایین

 23/0 3/0 101/0 15/1 111/1 013 117/53 و آسایش محیطی طبیعی عناصر

 73/1 22/1 111/1 17/3 111/1 013 573/00 های فضاییکیفیت
 03/0 35/1 151/0 13/1 111/1 013 312/03 و نفوذپذیری دسترسی
 71/1 20/1 117/1 12/3 111/1 013 307/3 هاو فعالیت دهاکارکر

 21/1 32/1 111/1 17/3 111/1 013 331/7 و تجهیزات مبلمان
 31/0 01/0 523/0 52/1 111/1 013 511/55 هویت
 13/0 02/0 513/0 53/1 111/1 013 313/01 خوانایی

 3/0 13/0 011/0 07/1 111/1 013 021/07 زیبایی و نماد
 32/1 17/1 100/1 10/3 111/1 013 100/00 الت اجتماعیتعام
 52/0 0 051/0 03/1 111/1 013 012/01 زمان

 

ی وضعیت کلی حس تعلق به مکـان در بافـت تـاریخی انمونهتکدر ادامه با استفاده از جدول توزیع فراوانی و آزمون تی 
درصـد سـاکنان دارای حـس تعلـق بسـیار ضـعیف و  5/2( 1)جدول  دهدیمشده است. نتایج نشان شهر بندرلنگه بررسی

. نتـایج انـدبودهدرصد دارای حس تعلق در سطوح زیاد و بسـیار زیـاد  73درصد حس تعلق متوس  و حدود  0/55ضعیف، 
شده برای حس تعلق به مکان در بافـت تـاریخی شـهر بندرلنگـه بـا ( میانگین محاسبه2)جدول  دهدیمآزمون تی نشان 

ی هاافتهصورت معناداری بیشتر از حد مبنا بوده و باالتر از سطح متوس  قرار دارد. درمجموع با توجه به یبه، 155/1مقدار 
های آن در بافت تاریخی شهر بندرلنگه در چنین عنوان کرده که وضعیت حس تعلق به مکان و مؤلفه توانیمشده حاصل

ی بافت تاریخی در نگهداشت جمعیت و برخورداری این بافـت از وضعیت مناسبی قرار دارد. این مهم نشانگر پتانسیل باال
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 کارگیری عناصر طبیعی و آسایش محیطی و ... در بافت تاریخی شهر بندرلنگه است.های مانند هویت، خوانایی، بهمؤلفه
 

 بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه .4 شماره جدول

ان
مک
ه 
ق ب
تعل
س 
ح

 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی سطح

 1/5 1/5 2 بسیار ضعیف

 5/2 1/5 2 ضعیف
 1/57 0/55 15 متوس 
 2/71 5/13 15 زیاد

 011 2/53 21 بسیار زیاد
 - 011 031 کل

 

 بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه .5 شماره جدول

 3مبنای آزمون =  -

t  درجه
 آزادی

اختالف از  میانگین داریمعنی
 میانگین

فاصله اطمینان در سطح 
 درصد 32

 حد باال حد پایین

 111/0 323/1 155/0 155/1 111/1 013 113/30 حس تعلق به مکان

 
 ی آن در بافت جدید شهر بندرلنگههاشاخصبررسی وضعیت حس تعلق به مکان و 

)جـدول  دهدیمنشان  هاافتهعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگه، یی حس تهاشاخصدر خصوص بررسی وضعیت 
ر از حد متوس  ، بیشت07/3و  03/1ات و زمان به ترتیب با مقدار و تجهیز های مبلمانشده برای مؤلفه( میانگین محاسبه1

 هایی ماننـد عناصـربه مؤلفه هانینگایم نیترنییپاوده است. در این میان بها کمتر از حد مبنا است و میانگین سایر مؤلفه
یافته اسـت. تصـاص، اخ03/5و  01/5، 05/5محیطی، هویت و تعامالت اجتماعی به ترتیب بـا میـانگین  و آسایش طبیعی

درلنگـه های حس تعلق به مکان در بافت جدید شـهر بنگویای این مطلب است که وضعیت اکثر مؤلفه هاافتهدرمجموع ی
 ر ندارند.در وضعیت مناسبی قرا

 

 ت جدید شهر بندرلنگههای حس تعلق به مکان در بافبررسی وضعیت شاخص .6 شماره جدول

 3مبنای آزمون =  مؤلفه

t  درجه
 آزادی

اختالف از  میانگین داریمعنی
 میانگین

فاصله اطمینان در سطح 
 درصد 32

 حد باال حد پایین

 -72/1 -0 -173/1 05/5 111/1 511 -111/03 محیطی و آسایش طبیعی عناصر
 -35/1 -21/1 -111/1 22/5 111/1 511 -115/1 های فضاییکیفیت

 25/1 50/1 313/1 37/3 111/1 511 70/1 و نفوذپذیری دسترسی

 -23/1 -15/1 -173/1 35/5 111/1 511 -551/3 هاو فعالیت کارکردها
 53/0 15/0 057/0 03/1 111/1 511 117/51 و تجهیزات مبلمان
 -75/1 -0 -113/1 01/5 111/1 511 -113/05 هویت

 -13/1 -70/1 -1/1 1/5 111/1 511 -311/01 خوانایی
 -25/1 -15/1 -113/1 33/5 111/1 511 -712/1 زیبایی و نماد

 -11/1 -32/1 -111/1 03/5 111/1 511 -31/01 تعامالت اجتماعی

 30/1 13/1 013/1 07/3 151/1 511 312/5 زمان

 

درصـد از  0/23( 7)جـدول  دهـدیمیج بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگـه نشـان نتا
 0/51درصد در سـطح متوسـ  و  1/51و  اندکردهساکنان وضعیت تعلق مکانی را در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف عنوان 

حس تعلق به مکان در بافت جدید محدوده مطالعـاتی  اند. نتایج وضعیت کلیدرصد در سطوح زیاد و بسیار زیاد قرارگرفته
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. منفـی شـدن باشـدیمصورت معناداری کمتر از حد مبنا ، به11/5شده با مقدار ( میانگین محاسبه1)جدول  دهدیمنشان 
از حـد  ترنییپـاشـده میانگین و حد باال و پایین نیز نشانگر این مطلب است که میـانگین محاسبه از ، اختالفtی هاآماره

های آن در بافت جدیـد شـهر همانند مؤلفه مکانچنین عنوان کرد که حس تعلق به  توانیم. درمجموع باشدیممتوس  
 بندرلنگه در وضعیت ضعیفی قرار دارد.

 

 بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگه .7 شماره جدول

ان
مک
ه 
ق ب
تعل
س 
ح

 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی سطح

 55 55 11 بسیار ضعیف
 0/23 0/30 12 ضعیف
 3/73 1/51 21 متوس 

 1/35 3/05 57 زیاد
 011 5/7 02 بسیار زیاد
 - 011 513 کل

 

 بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگه .8 شماره جدول

 3مبنای آزمون =  -

t  درجه
 آزادی

اختالف از  میانگین داریمعنی
 میانگین

فاصله اطمینان در سطح 
 درصد 32

 حد باال حد پایین

 -511/1 -117/1 -35/1 11/5 111/1 511 -021/1 حس تعلق به مکان

 
 مقایسه تطبیقی حس تعلق به مکان در بافت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه

دو نمونـه مسـتقل  بـا tجدید محدوده مطالعـاتی، از آزمـون  برای مقایسه وضعیت حس تعلق به مکان در بافت تاریخی و
تـر اسـت بنـابراین بزرگ 12/1ی آزمـون لـون از داریمعنـسـطح  دهدیم( نتایج نشان 01و  3شده است )جدول استفاده

سـاس د( در خصـوص احبرای دو گروه )بافت تاریخی و جدیـ هاانسیوارچنین عنوان کرد که فرض عدم برابری  توانیم
میـانگین  دهدیم، نشان 111/1و سطح معناداری  32/51با مقدار  t. هم نین نتایج آزمون شودیمق به مکان پذیرفته تعل

درصد بـا یکـدیگر  32ن ، در سطح اطمینا11/5و بافت جدید با مقدار  15/1حس تعلق به مکان در بافت تاریخی با مقدار 
طلـوبی ر وضـعیت مدیخی شهر بندرلنگه نسبت به بافت جدید آن تفاوت دارند و وضعیت حس تعلق به مکان در بافت تار

 قرار دارد.
 

 با دو نمونه مستقل tی آماری در خصوص آزمون هاگروه .9 شماره جدول

 خطای معیار معیار انحراف میانگین تعداد - 

 احساس تعلق به مکان
 135/1 115/1 155/1 031 بافت تاریخی

 115/1 107/1 11/5 513 بافت جدید

 

 لنگهبا دو نمونه مستقل در خصوص حس تعلق به مکان در بافت تاریخی و جدیدی شهر بندر tنتایج آزمون  .10 شماره جدول
تست لون برای برابری  

 هایانسوار
 هایانگینمبرای برابری  tآزمون 

F دارییمعن t  درجه
 آزادی

 یمعن
 داری

اختالف 
 میانگین

 انحراف
 معیار

 32فاصله اطمینان 
 رصدد

 حد باال حد پایین

احساس 
 تعلق مکانی

 11/0 55/0 121/1 33/0 111/1 337 27/51 111/1 217/32 هایانسوارفرض برابری 

 13/0 55/0 123/1 33/0 111/1 13/371 32/51   هایانسوارفرض عدم برابری 
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 گیرینتیجه
و  هـای فضـایی، دسترسـیطـی، کیفیتمحی و آسایش طبیعی هایی مانند عناصرحس تعلق به مکان با در برگرفتن مؤلفه

زمـان در  ومـاد، تعـامالت اجتمـاعی نو تجهیزات، هویت، خوانـایی، زیبـایی و  ها، مبلمانو فعالیت نفوذپذیری، کارکردها
نمایـد. امـروزه در محیطی ـ کالبـدی ایفـا میفضاهای شهری، نقش مؤثری را در پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیسـت

هری، شهای جدیدی شهری و هم نین حفاظت و نگهداری از میراث کهن تاریخی و فرهنگی استای توسعه پایدار بافتر
انـد، در ودههای تاریخی و قدیمی که نماد و سمبل آسایش و رفـاه بـرای سـاکنان بالگوبرداری از معماری و طراحی بافت

هـای تـاریخی ه تفـاوت مکـانی بـین فضـاهای شـهری و بافتبـریزان شهری قرارگرفته است. با توجه دستور کار برنامه
تواند نقـش مهمـی را های تاریخی و جدید هر شهری، میشهرهای مختلف، بررسی وضعیت حس تعلق به مکان در بافت

های مختلف شهری ایفا نماید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد وضعیت حس تعلق بـه های مربوطه به بافتریزیدر برنامه
های پژوهش منتظرالحجه و شده با یافتهدر بافت تاریخی شهر بندرلنگه در وضعیت مناسبی قرار دارد. نتیجه حاصلمکان 

 ( در ارتباط بـا حـس0331تاریخی شهر یزد، عنانهاد و همکاران ) هایمحله در مکان ( در خصوص حس0332همکاران )
 در حاشـیه مکـان بـه تعلق ( در مورد حس0331مکاران )رشت و یزدانی و ه ساغریسازان قدیمی محله در مکان به تعلق
های مؤلفه باشد. نتایج پژوهش نشان داد برعکس بافت تاریخی شهر بندرلنگه، وضعیت کلی و اکثراردبیل، همسو می شهر

 شـهر محـالت ( در0333کـه بـزی و همکـاران )آن در بافت جدید این شهری در وضعیت نامناسبی قـرار دارد. ازآنجایی
محلـه  ر بافت تاریخی( د0331کاشان و محمدمرادی و همکاران ) شهر قدیم ( در بافت0332آباد، سرایی و همکاران )خرم

اند، لذا نتایج این بخش از پژوهش بـا کردهیحیی، در مطالعات خود به وضعیت نامناسب حس تعلق به مکان اشاره امامزاده
تـایج تعلق به مکان در بافت تـاریخی و جدیـد شـهر بندرلنگـه ن باشد. در خصوص مقایسه حسها همسو میمطالعات آن

ت. یدی این شهر اسدرصد اطمینان، وضعیت حس تعلق به مکان در بافت تاریخی بهتر از بافت جد 32نشان داد در سطح 
 هایحلـهم در مکـان ( در خصـوص حـس0332نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعـه منتظرالحجـه و همکـاران )

 خی و جدید شهر یزد، تطابق دارد.تاری
خصـوص  شده و وضعیت مناسب بافت تاریخی شهر بندرلنگه در مقایسه بـا بافـت جدیـدی آن دربا توجه به نتایج حاصل

انکار حس تعلق به مکان در توسـعه شـهرهای های آن و هم نین با عنایت به نقش غیرقابلحس تعلق به مکان و مؤلفه
رسـد. ر میناپـذیر بـه نظـت و بازآفرینی بافت تاریخی شهر بندرلنگه امـری ضـروری و اجتنابامروزی، در گام اول حفاظ

 ویژه عناصـرهای حس تعلق به مکان بهشود در طراحی و توسعه بافت جدید این شهر، باید به مؤلفههم نین پیشنهاد می
رلنگـه یخی شـهر بنددد و از بافت تارمحیطی، هویت و تعامالت اجتماعی و..، توجه بیشتری معطوف گر و آسایش طبیعی

ویژه در ابعاد طراحی و معماری استفاده به عمـل ریزی و مدیریت بافت جدید شهری بهعنوان مبنا و الگویی برای برنامهبه
 آورد.
 

 تقدیر و تشکر
 .است داشتهنحامی مالی  باشدکه برگرفته از رساله دکتری می بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله
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