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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.
Keywords: Urban Sustainable Development, Historical Texture, Modern Texture, Place
Attachment, Bandar Lengeh.
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چکیده
حس تعلق به مکان بهعنوان عامل ارتقاء دهنده تعامل و ارتباط میان فرد با محی  ،رفاه ذهنی فرد ،سطح امنیت و
مشارکت شهروندان و در مؤثر در فرایند بازآفرینی شهری و کاهش استرس و افسـردگی یکـی از عناصـر کلیـدی
توسعه پایدار محلی در فضاهای شهری است که در دهههای اخیر تاکنون ،موردتوجه سیاستگذاران و برنامهریزان
توسعه قرارگرفته است .در اکثر فضاهای شهری کنونی ایران ،تقابل شـدیدی میـان بافتهـای تـاریخی و جدیـد
شکلگرفته است که در صورت برنامهریزی یکپارچه و منسجم ،میتوان از تقابل موجود بـهعنوان فرصـتی بـرای
تعامل و همافزایی در راستای توسعه کالبدی ـ فضایی و اجتماعی ـ اقتصادی دو بافـت مـذکور بهـره بـرد .هـدف
پژوهش کاربردی حاضر که با روش کمی انجامگرفته است ،بررسی تطبیقی حس تعلق به مکان در بافت تـاریخی
و جدید شهرهای بندری ایران است که بهصورت مطالعه موردی ،در بندرلنگـه انجامگرفتـه اسـت .جامعـه آمـاری
پژوهش را سرپرستان خانوار ساکن در بافت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه تشکیل میدهد که از میان آنهـا 333
نفر ( 031نفر در بافت تاریخی و  513نفر در بافت جدیـد) بـهعنوان نمونـه آمـاری در نظـر گرفتهشـدهاند .نتـایج
پژوهش نشان داد میانگین محاسبهشده برای حس تعلق به مکان در بافـت تـاریخی بـا مقـدار  1/155بهصـورت
معناداری بیشتر از حد متوس (عدد  3بهعنوان مبنای آزمون) بوده است و میانگین محاسبهشده حس تعلق مکانی
برای بافت جدید با مقدار  ،5/11در سطح پایینتر از متوس قرار داشته است .نتـایج نشـان داد در بافـت تـاریخی
بیشترین و کمترین میانگین حس تعلق به مکان به مؤلفـههای عناصـر طبیعـی و آسـایش محیطـی و مبلمـان و
تجهیزات به ترتیب با میانگین  1/15و  3/17اختصاصیافته است و در بافت جدید مؤلفههای مبلمان و تجهیزات و
عناصر طبیعی و آسایش محیطی به ترتیب با میانگین  1/03و  5 /05دارای بیشترین و کمترین میـانگین بودهانـد.
نتایج آزمون لون با سطح معناداری کوچکتر از  ،1/12نشاندهنده عدم برابری واریانس حس تعلق بـه مکـان در
بافت تاریخی وجدید بود و نتایج آزمون  tمستقل با مقدار  51/32نشان داد در سـطح اطمینـان  32درصـد ،حـس
تعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه نسبت به بافت جدید آن در سـطح بـاالتری قـرار دارد .بنـابراین در
راستای تقویت حس تعلق به مکان در بافتهای جدید شهری ،باید ابعاد ،مؤلفهها و شاخصهای حـس تعلـق بـه
مکان در بافت تاریخی را بهعنوان الگوهای معماری بومی ـ سنتی ،موردتوجه ویژه قرارداد.
واژگان کلیدی :توسعه پایدار شهری ،بافت تاریخی ،بافت جدید ،حس تعلق به مکان ،بندرلنگه.
 .این مقاله برگرفته از رساله دکتری آقای امید عطایی در رشته معماری به راهنمـایی نویـسنده دوم و مـشاوره نویـسنده سـوم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
قشم میباشد.
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مقدمه
امروزه بهواسطه افزایش چشمگیر جمعیت شهرنشین ،فضاهای شهری با چالشهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و
کالبدی متعددی مواجه شدهاند ( .)Bouwmeester & Hartmann, 2021: 1این چالشهـا سـبب شـدهاند دانشـمندان
علوم مختلف در ارتباط با این مهم که ،جامعه کنونی یک دوره طوالنیمدت ناپایداری را طی میکند ،با هم توافق عمومی
داشته باشند ( .)Steffen et al., 2004: 36ناپایداری شهری در ابعاد مختلف آن سـبب شـده اسـت شـهر و شهرسـازی
معاصر با چالشهای تازهای مانند کمرنگ شدن هویت و حس تعلق به مکان مواجه شود (دانشپور و صفار سبزوار:0337 ،
 .)051این در حالی است که یکی از پایههای اصلی توجه به پایداری سکونت در فضاهای شهری ،حس تعلـق بـه محـل
زیست و فعالیت خود در فضاهای شهری است .این حس ،عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات
حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص میشود .حس مکان و تعلق مکانی عالوه بر اینکه موجب احساس راحتـی از یـک
محی میگردد ،باع دستیابی به هویت برای افراد میشود (مشـکینی و همکـاران .)15 :0333 ،در شـرای حاضـر ،در
بهترین حالت ،بناهای احداثی در بافت موجود تنها پاسخگوی نیاز بـه سـرپناه کـاربران میباشـد و تـوجهی بـه نیازهـای
روانشناختی آنها نشده است (عنانهاد و همکاران .)71 :0331 ،فقدان حس مکان در توسعه شهری بـهویژه در فضـاهای
جدید شهرها و بهتبع آن ،عدم احساس تعلق به آنها از مشکالت پنهانی است کـه درازمـدت احسـاس بیریشـگی را در
ساکنان این محی ها دامن میزند و رابطه انسانها را با یکدیگر و با محی زندگیشان به بیتفاوتی میکشاند (دانشپایـه
و حبیب .)01 :0331 ،این در حالی است که از دیدگاه برنامهریزی شهری ،فضای شهر بهعنوان محی زیست انسانی بایـد
بتواند شرای و بسترهای الزم را برای تعامالت دوسویه (تعامالت اجتماعی ـ فرهنگی انسان با انسـان و محـی ) و درك
بهتر محی فراهم نماید و این ممکن نمیگردد ،مگر آنکه انسان نسبت به محی احساس تعلقخاطر نماید .درواقع بـدون
احساس تعلق به مکان نمیتوان به احساس زیبایی و لذت زیباییشناختی دسـتیافت (ولـدبیگی و حبیبیـان-12 :0331 ،
 .)11حس تعلق به مکان مفهومی چندبعدی است که محققین رشتههای مختلف (جامعهشناسـی ،روانشناسـی محیطـی و
طراحان محیطی) جنبههای گوناگون این مفهوم را مورد ارزیابی قرار دادهاند ( Trentelman, 2009: 191; Windsong,
 .)2010: 209بعضی از محققان وجود حس تعلق به مکان را از چندین جهت مثبت ارزیابی کردهاند .اول آنکه حس تعلق
به مکان باع برآورده شدن بسیاری از نیازهای روحی انسان مانند (داشتن احساس امنیت ،آزادی ،حریم ،آسایش روانی و
فیزیولوژیکی) میگردد ( )Scannell & Gifford, 2017: 256و از سوی دیگر باع ارتقاء الگوهای رفتاری افـراد شـده
( )Vaske & Kobrin, 2001: 16و با ایجاد احساس مسئولیتپذیری افراد را وادار به حل مسائل و بحرانهای مکـان و
فضای کالبدی مینماید ( .)Comstock et al, 2010:1; Scannell & Gifford, 2010: 2در ایران ،میان بخشهـای
مختلف فضای شهری ،بافت تاریخی ،از نظر فرهنگی ،تاریخی ،سیاسی و اقتصـادی ،جـزو بخشهـای بـا ارزش هسـتند
(صدریان و همکاران .)31 :0333 ،بافتهای تاریخی ،ظرافت و زیبایی و نیز روح خالق مردمـی ،بـاخخص هویـت را بـه
نمایش میگذارند که طی سالیان دراز آنها را بر طبق سنن ،فرهنگ و نوع معیشت خود بـه وجـود آوردهانـد (دانشـپور و
شیری .)01-03 :0331 ،در میان عوامل اثرگذار بر بافتهای تاریخی ،حس تعلق به مکان نقشی مؤثر و زمینهساز در روند
مشارکتی ساکنان و انجام امور بهصورت جمعی داشته است (یزدانـی و همکـاران .)01 :0331 ،بـااینوجود امـروزه بافـت
تاریخی با مشکالت متعددی مواجه شدهاند و بیش از سایر بخشها ،مورد تهدید قرار دارنـد (مسـعود و همکـاران:0335 ،
 .)51این در حالی است ساختار شهرهای امروزی و بهنوعی بافت جدید شـهری ،بـا مشخصـههایی نظیـر گسسـته شـدن
مفهوم محالت ،پیدایش فضاهای جدید شهری بـا معمـاری بیگانـه بافرهنـگ بـومی (یزدانـی و همکـاران،)01 :0331 ،
حاکمیت نظم خشک مقیدی بهجای تنوع اجتماعی (دانشپور و شیری ،)01-03 :0331 ،بحـران هویـت ،فقـدان پویـایی و
رابطهٔ احساسی و عاطفی میـان سـاکنان (محمـدمرادی و همکـاران ،)071 :0331 ،شـناخته میشـوند .علـیرغم اثـر
قابلتوجه حس تعلق به مکان بر پایداری محالت مسکونی ،بررسیها نشان میدهد آگـاهی از وضـعیت حـس تعلـق بـه
مکان ساکنان در بافتهای تاریخی و جدید شهری ،نقش بسزایی را در کمـک بـه مـدیران و متخصصـان در حفاظـت از
میراث معماری بهویژه بافت تاریخی خواهد داشت (حقپرست و همکاران .)300 :0331 ،شهر بندرلنگه بـهعنوان یکـی از
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قدیمیترین بندرها جهان ،با  31132نفر جمعیت ،طی دورههای مختلف دستخوش تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و کالبـدی
شده است .در حال حاضر فضای کالبدی و فیزیکی شهر بهگونهای است که بهوضوح میتوان بافت تاریخی و جدید شـهر
را از هم تمایز داد .از کل جمعیت شهر بندرلنگه ،بیش از  1هزار نفر در بافت تاریخی شهر سـکونت دارنـد .بـا توجـه بـه
اهمیت حس تعلق به مکان در پایدار محالت مختلف شهری و هم نین اهمیـت حفاظـت از بافـت تـاریخی ایـن شـهر،
سؤالهای اساسی که محققان در پژوهش حاضر به دنبال بررسی آن هستند عبارتاند از :وضعیت حس تعلق به مکـان در
میان ساکنان با فت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه به چه صورتی است؟ و آیا میان بافت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه بـه
لحاظ حس تعلق به مکان تفاوت آماری معناداری وجود دارد؟
با توجه به اهمیت مبح تعلق حس به مکان در پایداری بافتهای تاریخی و حتی بافتهای جدید شهری ،در این زمینـه
مطالعا ت مختلفی صورت گرفته است که در ادامه به نتایج چنـد مطالعـه مهـم اشارهشـده اسـت .نتـایج پـژوهش بـزی و
همکاران ( )0333در خصوص وضعیت حس تعلق به مکان در محالت شهر خرمآباد نشان داد وضعیت کلی حس تعلق به
مکان در محدوده مطالعاتی در سطح ضعیفی قرار دارد و متغیرهای سالهای سکونت افراد در یـک مکـان ،سـن ،جـنس،
تحصیالت ،ویژگیهای فیزیکی و کالبدی ،تاریخی و فرهنگی ،قدمت مکان ،وجهه مکان ،دسترسی به خدمات در مکـان،
پوشش گیاهی ،نمای خیابانها ،بافت مکان ،وجود و یا نزدیکی اماکن تفریحی و گذران اوقات فراغت در مکان ،بـر حـس
تعلق به مکان شهروندان خرمآبادی تأثیرگذار بودهاند .یافتههای پژوهش مشکینی و همکاران ( )0333در خصـوص حـس
تعلق به مکان در شهر جدید هشتگرد نشان داد بین چهار متغیر مدت سکونت ،احساس امنیت ساکنان در محل ،رضـایت
از دسترسی به خدمات شهری و میزان فعالیتهای اجتماعی و جمعی با حس تعلق مکانی رابطه معناداری وجـود دارد .بـه
این صورت که هر چه مدت سکونت ،میزان خدمات شهری ،امنیت محل و فعالیتهای اجتماعی و جمعی سـاکنان بیشـتر
گردد ،حس تعلق مکانی ساکنان شهر جدید هشتگرد نیز ،افزایش مییابد .منتظرالحجه و همکاران ( )0332در مطالعـهای
عوامل مؤثر بر ایجاد حس مکان در مراکز محلههای تاریخی و جدید در شهر یزد را بررسی کردهاند .نتایج نشان داد حس
تعلق مکانی در بافت تاریخی نسبت به بافت جدیدی شهری در سـطح بـاالتری قـرار دارد و متغیرهـای عوامـل طبیعـی،
کیفیت فضایی ،دسترسی و نفوذپذیری ،عملکرد و فعالیت ،مبلمـان شـهری ،هویـت ،خوانـایی ،زیبـایی و نمـاد ،تعـامالت
اجتماعی و زمان از عوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی در بافتهای تاریخی هستند .سرایی و همکاران ( )0332در پژوهشی
شاخصهای تعلق مکانی ساکنان بافت قدیم شهر کاشان ارزیابی کردهاند .نتایج پژوهش نشان میانگین محاسبهشده برای
حس تعلق به مکان با مقدار  ،5/10پایینتر از حد متوس ارزیابیشده اسـت کـه دلیـل اصـلی آن تغییـر و عـدم رعایـت
مشخصه های هویت بافت قدیم شهر کاشان مانند خوانایی ،بافت ،ابعاد زیباشـناختی ،مقیـاس و  ...اسـت .نتـایج پـژوهش
عنانهاد و همکاران ( )0331در خصوص سنجش حس تعلق به مکان و حفظ هویت واحدهای مسکونی در محلـه قـدیمی
ساغری سازان رشت نشان داد پاسخگویان از نظر حس تعلق به مکان سکونتی در وضعیت مطلوبی قرار دارند .یافتـههای
پژوهش یزدانی و همکاران ( )0331باهدف بررسی و تحلیل حس تعلق بـه مکـان در محـالت سـیزدهگانه حاشـیه شـهر
اردبیل نشان داد وضعیت حس تعلق مکانی با میانگین  ،3/01باالتر از حد متوس بوده است و بین متغیرهـای انسـجام و
تعامل اجتماعی با حس مکان ارتباط معنیدار مثبت و مستقیم وجود دارد و متغیرهای مشارکت اجتماعی ،مسئولیتپذیری
و آگاهی و دانش بر حس مکان تأثیری ندارند .محمدمرادی و همکاران ( )0331در مطالعهای حـس مکـان و مؤلفـههای
مؤثر بر آن را در بافت تاریخی تهران (محله تاریخی امامزاده یحیی) بررسی کردهاند .نتـایج نشـان داد کـه حـس مکـان
ساکنان محله امامزاده یحیی در سطح پایینی قرار دارد و از دالیل آن میتوان به نارضـایتی سـاکنان از عوامـل کالبـدی،
اجتماعی ،فعالیتی و معنایی در محله اشاره کرد .هم نین نتایج نشان داد منظر شهری و چشمانداز ،مصالح سـاختمانها و
بدنه ،کیفیت زندگی در مکان ،راحتی و آسایش در محله ،سرزندگی و شادابی محله ،زیبایی محلـه ،فعالیتهـا و تعـامالت
اجتماعی ،پاکیزگی و اقدامات بهداشتی ،فعالیتهای تفریحی در محله ،خاطرات ،پیوند و نزدیکی به آشـنایان و همـاهنگی
بافرهنگ ،از عوامل مؤثر بر القای حس تعلق به مکان در بافت تاریخی موردمطالعه هستند.
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مبانی نظری
فرسودگی بناهای تاریخی و مراکز قدیمی شهرها و عدم اختصاص بودجه کافی برای مرمت آنها ،توسعه ساختوسازهای
جدید در مراکز قدیمی و بافتهای تاریخی بدون توجه به هویت و زمینه آنها و از طرف دیگر کمبود تسهیالت مناسب و
عواملی از این قبیل ،منجر به دور افتادن مراکز قدیمی شهرها از روند رو به رشد سایر قسمتهای شـهر شـده اسـت و در
صورت ادامه این روند ،این مناطق به بافتهایی ناکارآمد تبدیل خواهند شـد و بـه تهدیـدی جـدی قلمـداد خواهنـد شـد
(دانشپور و صفار سبزوار .)051 :0337 ،یکی از مفاهیم کلیدی در راستای پایداری بافت تاریخی ،محالت قدیمی و ارتقای
کیفیت محی های شهری و انسانی ،حس تعلق به مکان است .این حس که عامل مهمی در شکلگیری پایههای ارتباطی
استفادهکنندگان و محی است ،درنهایت منجر به ایجاد محی های با کیفیت شـهری خواهـد شـد (قشـقایی و همکـاران،
515 :0332؛ میرزامحمدی و تقیپور قصابی .)73 :0331 ،مفهوم حس تعلق به مکان توس نظریهپردازان مختلـف مـورد
کنکاش واقعشده است ( .)Relph,2007:19در حس تعلق بـه مکـان ،کلمـه «تعلـق» بـر احسـاس تأکیـد دارد و کلمـه
«مکان» بر قرارگاههای محیطی که مردم بهطور احساسی و فرهنگـی بـدان تعلـق یافتهانـد ،داللـت دارد (سـیاوشپور و
همکاران .)011 :0332 ،بر این اساس مکان هر موقعیت محیطی است که باع ایجاد تجربه ،عکسالعمل و معنی بـرای
افراد میشود ( )Seaman,2013:150و بر چگونگی ارتباط انسان با فضا و آفرینش مکان توس وی تأکید دارد و تفـاوت
میان ارزیابی مردم از مکانها ناشی از تفاوت میان انسانها است ( .)Castello,2016:48حـس مکـان ،پیونـد عـاطفی و
ارتباط درونی میان انسان و مکان ،نوع ادراك محیطی او و حـس کلـی انسـان بـه مکـان تعریـف میشـود و از دیـدگاه
جغرافیدانان و برنامهریزان شهری منجر به پایداری محی سکونت میگردد ( ;Chen & Sekar, 2018: 269ذکـری و
جمالزاده .)531 :0337 ،حس تعلق به مکان نقطه مقابل حس بیمکانی است ،حس بیمکانی به احساس عـدم تعلـق بـه
مکان که ناشی از فقدان تنوع است اشاره دارد (بزی و همکاران .)5 :0333 ،حس تعلق به مکان حسی اسـت کـه پـس از
ادراك و قضاوت نسبت به محی در فرد ایجاد میشـود ( )Jiven & Larkham, 2003: 68و هم نـین از آن بـهعنوان
پیوندهایی که مردم میان خود و مکانها برقرار میکنند یاد شده است ( .)Lewicka, 2008: 211با این تفاسیر بررسیها
نشان میدهد پایهگذاری هرگونه نگرش ،ترسیم چشمانداز و امکانسنجی و ارزیابی در خصوص سـازوکار و کـم و کیـف
شکلگیری ،احراز و تشخیص حس مکان در فضاهای شهری ،ازنقطهنظر ساکنان و درعینحال بسترسازی ،برنامهریزی و
اقدام در زمینه هدایت ،تسریع و ارتقای حس تعلق مکان ،در گرو توجه همزمان به معیارهـا و شـاخصهای تعلـق مکـانی
است (دانشپایه و حبیب .)57 :0331 ،بر اساس رویکردهای مختلف میتوان چنین عنوان کرد که حس تعلق برآینـد سـه
عامل فرد ،دیگران و محی است که در یک فرایند سهقطبی ،حس تعلق را ایجاد میکند .بر این اساس و در نظر گـرفتن
رویکردهای مختلف به حس تعلق مانند رویکردهای معرفتشناسی و هستیشناسـی ،عوامـل تشـکیلدهنده حـس تعلـق
بهصورت زیر است:
عوامل ادراکی ـ شناختی فردی

شناخت و ادراك فرد از یک مکان از شروط اولیه برای ایجاد حس تعلق به مکان اسـت .بـه ایـن منظـور محی هـای بـا
خوانایی و تمایز کالبدی برای استفادهکنندگان جزء محی های مطلوب بوده و ادراك و شناخت بهتری از سوی افراد در آن
صورت میگیرد .عوامل کالبدی مانند مشخص نمودن حرایم ،حدود مالکیت و همسـایگیها ،از مهمتـرین عوامـل ادراك
مناسب انسانی از محی است که فرد بر اساس انگیزشهای خود به کنکاش و تجربـه از محـی میپـردازد (مشـکینی و
همکاران17 :0333،؛ میرزامحمدی و تقیپور قصابی11 :0331 :؛ .)Warzecha & Lime,2001:5; Kyle,2013:24
عوامل اجتماعی  -فرهنگی

به همان نسبت که عوامل ادراکی ـ شناختی فردی در شکلگیری حس تعلق بهعنوان گام اولیه در این مسـیر میباشـند،
نقش متغیرهای اجتماعی نظیر فرهنگ ،نمادها و نشانههای اجتماعی نیـز از اهمیـت بـاالیی برخوردارنـد .در اصـل همـه
انسانها دارای نیاز اجتماعی هستند و در هرم نیازهای انسانی در جستجوی تعلق به خویشاوندان و دوستان میباشـند .در
این مرتبه از حس تعلق ،محی بهعنوان بستر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی است که افراد ،عناصر کالبدی را بر اسـاس
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ادراك و نظام ساختار شناختی خود کشف ،تفسیر و تعبیر میکنند .در این دسته از عوامـل ،عناصـر کالبـدی نظیـر فرمهـا
شامل اشکال ،بافت و رنگ منبع از الیههای اجتماعی محی نقش ارتباطی با استفادهکنندگان ایفا مینمایند که هر یک
بر اساس دادههای فرهنگی در طول تاریخ معماری محی  ،بهدستآمده و حاوی معنا خاص خود میباشند (جوان فروزنـده
و مطلبی33 :0331 ،؛ قنبران و همکاران)21-21 :0337 ،
عوامل محیطی ـ کالبدی

این دسته از ع وامل بر اساس نظریه مکان ـ رفتار در روانشناسی محیطی ،به دستهبندی محی به دو عامل مهم فعالیت و
کالبد میپردازند .فعالیتهای حاکم در یک محی را بر اساس عوامـل اجتمـاعی ،کنشهـا و تعـامالت عمـومی انسـانها
تعریف میکنند و کالبد را به همراه متغیرهای فرم و ساماندهی اجزاء ،بهعنوان مهمترین عوامل در شکلگیری حس تعلق
محی ارزیابی مینمایند .عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز محیطی ،ارتباط درون و بیرون در فضـاها بـه ایجـاد حـس
تعلق میپردازند .شکل ،اندازه ،رنگ ،بافت و مقیاس بهعنوان ویژگیهای فرم هر یک نقـش مـؤثر در شـکلگیری حـس
تعلق داشته و نوع ساماندهی و چیدمان اجزاء کالبدی نیز عامل مؤثر دیگر میباشد .در طراحی هر یک از متغیرهای رنگ،
شکل ،بافت ،مقیاس و نوع ساماندهی بر اساس نیازهای انسانی و تأمین نوع فعالیت موردنظر در فضاها از اهمیت خاصـی
برخوردار میشوند که بیانگر قابلیت محیطی است که فرم عملکرد را شکوفا میکند (جوان فروزنده و مطلبی-31 :0331 ،
33؛  .)Eisenhauer, 2003: 421; Bonaiuto & et al 2002:1درمجموع میتوان عناصـر ابعـاد و مؤلفـههای اصـلی
حس تعلق به مکان را در جدول زیر مشاهده نمود .الزم به ذکر است مؤلفههای حس تعلق به مکان شـامل شـاخصها و
متغیرهای متعددی هستند که در بخش روش تحقیق شرح دادهشدهاند.
جدول شماره  .1عوامل تشکیلدهنده حس تعلق به مکان
منابع
مؤلفهها
ابعاد
جوان فروزنده و مطلبی33 :0331 ،؛
 عناصر طبیعی و آسایش
مشکینی و همکاران11-17 :0333 ،؛
محیطی
قنبران و همکاران21-21 :0337 ،؛
 کیفیتهای فضایی
کالبدی ـ
میرزامحمدی و تقیپور قصابی:
 دسترسی و نفوذپذیری
فضایی و طبیعی
11 :0331؛
 کارکردها و فعالیتها
 مبلمان و تجهیزات
Warzecha & Lime
 هویت
Bonaiuto & et 2001:59
؛
ادراکی ـ
خوانایی

 al 2002:1و Eisenhauer؛
شناختی
Kyle 2013:24
 زیبایی و نماد
 تعامالت اجتماعی
اجتماعی ـ
 زمان
فرهنگی

بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش نشان میدهد حس تعلق مکان از عناصر کلیدی مؤثر بر پایداری بافـت تـاریخی و
محالت شهری است که دارای ابعاد و مؤلفههای متعددی است و عوامل متعددی نیز بر آن اثرگذارند .در صـورت بررسـی
وضعیت حس تعلق به مکان در فضاهای شهری و شناسایی عناصر کلیدی مرتب بـا آن ،میتـوان ضـمن ارتقـای سـطح
حس تعلق به مکان زمینههای پایداری محالت قدیمی و بافت تاریخی و هم نین بافتهای جدید شهری را فـراهم آورد.
بااینوجود بررسیها نشان میدهد در خصوص حس تعلق به مکان در بافتهای تاریخی و مقایسه آن با بافتهای جدیـد
شهری و هم نین عوامل مرتب با آن مطالعات اندکی انجامگرفته است .این در حالی است که در خصـوص حـس تعلـق
مکانی به بافت تاریخی شهرهای ساحلی خأل مطالعاتی شدیدی وجود دارد و انجام پژوهش حاضر میتواند مبنایی بر سایر
پژوهشهای آتی در این زمینه باشد.
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش از نوع پژوهشهای کمی است و باهدف کلی بررسی تطبیقی حـس
تعلق به مکان در بافت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه و شناسایی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتب بـا آن انجامشـده
است .بـرای جمـعآوری اطالعـات و دادههـای موردنیـاز از روشهـای اسـنادی (مطالعـه کتابهـا ،مقـاالت ،گزارشهـا،
پایاننامهها و )..و میدانی (تکمیل پرسشنامه) استفادهشده است .با توجه بهعنوان پژوهش ،برای مقایسـه حـس تعلـق بـه
مکان در دو بافت تاریخی و جدید شهر بندرلنگه ،دو جامعه آماری متفاوت وجود دارد و با توجه عدم امکـان سرشـماری و
مشکالت مربوط به آن ،با استفاده از جدول ( )Bartlett & et al 2001: 10که یکی از روشهـای رایـج بـرآورد حجـم
نمونه آماری است ،حجم نمونه آماری برآورد گردید به این صورت که در بافت تاریخی این شهر که شـامل  5111خـانوار
بود 031 ،نفر بهعنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد و در بافت جدید با  1111خانوار 513 ،نفر بهعنوان نمونه آمـاری در
نظر گرفته شد .ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری دادههای میدانی ،پرسشنامه محقق ساخته است که با استناد به مبـانی
نظری و سوابق پژوهش استخراجشده است .پرسشنامه مذکور در سـه بخـش اصـلی طراحیشـده اسـت .بخـش اول بـه
ویژگیهای فردی پاسخگویان اختصاص دارد .بخش دوم و سوم پرسشنامه به ابعاد ،مؤلفهها ،شاخصها و متغیرهای حس
تعلق به مکان در بافت تاریخی و بافت جدیـدی شـهر بندرلنگـه اختصـاصیافته اسـت .بـرای بررسـی روایـی (صـوری)
پرسشنامه مذکور از نظرات اساتید دانشگاهی ،کارشناسان و متخصصان مربوطه استفادهشده است .به این صورت که پـس
از طراحی پرسشنامه اولیه و ارجاع آن به اسـتاد راهنمـا و کارشناسـان مربوطـه و انجـام چنـدین مرحلـه اصـالح ،روایـی
پرسشنامه تأییدشده است .هم نین برای بررسی پایایی آن ،از پیشآزمون استفادهشده است .به این صورت که تعـداد 31
پرسشنامه در خارج از محدوده مطالعاتی توزیع و تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده برای بخشهای مختلف
پرسشنامه ،باالتر از  1/7بود و نشاندهنده پایایی ابزار مورداستفاده بود (جـدول  .)5بـرای توزیـع پرسشـنامه در محـدوده
موردمطالعه در میان بافت تاریخی و بافت جدید شهر بندرلنگه شیوه کامالً تصادفی استفادهشده است .برای تجزیهوتحلیل
دادههای گردآوریشده متناسب با سؤاالت پژوهش از نرمافزار  spssاستفادهشده است.

ادراکی ـ شناختی

حس تعلق به مکان

کالبدی ـ فضایی

بخش

ابعاد
طبیعی

جدول  .2بخشهای مختلف پرسشنامه و بررسی پایایی آنها
تعداد متغیرها
شاخصها
مؤلفهها
1
عناصر طبیعی و آسایش میزان استفاده از عناصر طبیعی
محیطی
3
میزان وجود تمهیدات آسایش اقلیمی
1
میزان تضاد و تنوع بصری
3
میزان وجود مرز و قلمرو کالبدی
1
میزان وجود مقیاس انسانی
کیفیتهای فضایی
1
میزان وجود چشماندازهای متنوع و مطلوب
1
میزان وجود عناصر تعریفکننده ورودی
1
میزان دسترسی
دسترسی و نفوذپذیری
1
میزان کیفیت مسیرها
2
میزان تنوع کاربریها
2
میزان وقوع فعالیتهای مختلف
کارکردها و فعالیتها
1
میزان قابلیت فضا برای حضور همه اقشار
1
میزان وجود مبلمان و تجهیزات شهری
1
میزان تنوع و جذابیت در مبلمان شهری
مبلمان و تجهیزات
3
میزان نورپردازی مناسب در شب
1
میزان وجود عناصر شاخص و هویّتمند
2
میزان وجود مفاهیم نمادین در فرم ظاهری
هویت
1
میزان وجود مفاهیم نمادین در کارکرد
3
میزان بهیادماندنی بودن فضا
1
میزان قابلشناسایی بودن فضا
خوانایی

آلفای کرونباخ

1/711

1/173
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اجتماعی ـ فرهنگی

زیبایی و نماد

تعامالت اجتماعی
زمان

میزان سهولت در آدرسدهی فضا
میزان سهولت درك فرم و عملکردهای
عرضهشده
میزان استفاده از نمادهای بومی و نشانهها
میزان زیبایی و نظم فضا
میزان حضور مردم در فضا
میزان امکان انجام فعالیتهای اجتماعی
میزان وجود امنیت
میزان تمایل به مشارکت
میزان بسترسازی برگزاری مراسم مختلف
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3
3
1
3
3
3
3
3
1

1/710

منبع( :جوان فروزنده و مطلبی33 :0331 ،؛ مشکینی و همکاران11-17 :0333 ،؛ قنبران و همکاران21-21 :0337 ،؛ میرزامحمدی و تقیپور قصابی:0331 :
11؛ )Kyle 2013:24; Bonaiuto & et al 2002:1; Warzecha & Lime 2001:59

محدوده موردمطالعه
بر اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن ،جمعیت شهر بندرلنگه ،بهعنوان یکـی از شـهرهای اسـتان هرمزگـان،
 31132نفر در قالب  1125خانوار بوده است (شکل  .)0از کل جمعیت شـهر بندرلنگـه 1031 ،نفـر (معـادل  51/7درصـد
جمعیت کل شهر) در بافت تاریخی شهر سکونت دارند و  55533نفر در بافت جدید شهر سکونت دارند .بهواسطه موقعیت
استراتژیک تجاری ـ بندری ،ساحلی و مرزی شهر بندرلنگه و معماری کهن و آثار و بافت تاریخی آن ،این شـهر در دوران
قاجاریه به عروس بندرهای ایران و مروارید خلیجفارس معروف شده است .هم نین با توجه به وجود آثار تـاریخی متعـدد
در شهر بندرلنگه ،این شهر را شهر مساجد و بُرکهها (آبانبار) نامیدهاند .از دیگر آثار تاریخی شـهر بندرلنگـه میتـوان بـه
عمارت فکری بهعنوان یکی از الگوهای اصیل معماری جنوب کشور ،مسجد ملـک بـن عبـاس ،مسـجد شـیخی ،بافـت
تاریخی آنهم اکنون محالت بلوکی ،مساء ،سعبه ای و  ...زیرمجموعه آن هستند ،اشاره کرد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه در کشور و استان

بحث و یافتهها
یافتههای حاصل از پرسشنامههای تکمیلشده در میان ساکنان بافت تاریخی نشان میدهد میانگین سنی 11 ،سال بـوده
است و در این میان سن جوانترین و مسنترین پاسخگو ،به ترتیب  53و  17سال میباشد .در خصوص وضـعیت درآمـد
ماهیانه و مدت اقامت ساکنان بافت تاریخی نتایج نشان میدهد میانگین این دو متغیر به ترتیب  5/2میلیون تومـان و 51
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سال است .بررسی وضعیت جنسی پاسخگویان نشـان میدهـد  031نفـر از پاسـخگویان مـرد و  21نفـر زن بودهانـد .در
خصوص وضعیت تحصیلی آنها یافتهها نشان داد  1درصـد پاسـخگویان بیسـواد 01 ،درصـد دارای تحصـیالت در حـد
ابتدایی 51 ،درصد در حد راهنمایی 35 ،درصـد در سـطح دیـپلم و متوسـطه و  01درصـد دارای تحصـیالت دانشـگاهی
(کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد) بودهاند .هم نین یافتههای حاصل از پرسشنامههای تکمیلشده در میان سـاکنان
بافت جدید شهر بندرلنگه نشان داد میانگین سنی 11 ،سال بـوده اسـت و در ایـن میـان سـن جـوانترین و مسـنترین
پاسخگو ،به ترتیب  03و  23سال میباشد .در خصوص وضعیت درآمد ماهیانه و مدت اقامت ساکنان نتایج نشان میدهـد
میانگین این دو متغیر به ترتیب  3میلیون تومان و  2سال است .بررسی وضعیت جنسی پاسخگویان نشـان میدهـد 015
نفر از پاسخگویان مرد و  17نفر زن بودهاند .در خصوص وضعیت تحصیلی آنها یافتهها نشان داد  2درصـد پاسـخگویان
بیسواد 01 ،درصد دارای تحصیالت در حد ابتدایی 50 ،درصد در حد راهنمایی 51 ،درصد در سطح دیپلم و متوسطه و 35
درصد دارای تحصیالت دانشگاهی (کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) بودهاند.
بررسی وضعیت حس تعلق به مکان و مؤلفههای آن در بافت تاریخی شهر بندرلنگه

برای بررسی وضعیت مؤلفههای دهگانه حس تعلق به مکان در محدوده موردمطالعه متغیرهای هر مؤلفـه بـا هـم ترکیـب
شدند و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین (آزمون تی تک نمونهای) وضعیت ایـن مؤلفـهها بررسیشـده اسـت .در ایـن
آزمون میانگین مبنا عدد  3است .نتایج نشان میدهد (جدول  )3میانگین همه مؤلفههای حس تعلـق بـه مکـان در بافـت
تاریخی شهر بندرلنگه بهصورت معناداری بیشتر از میانگین مبنا است .در این میان بیشترین و کمترین میانگین به ترتیب
به مؤلفههای عناصر طبیعی و آسایش محیطی و مبلمان و تجهیزات اختصاصیافته است که میـانگین آنهـا بـه ترتیـب
 1/15و  3/17است .درواقع یافتهها گویای این مطلب است که ساکنان بافت تاریخی شهر بندرلنگه به لحـاظ مؤلفـههای
حس تعلق به مکان ،در وضعیت مناسبی قرار دارند.
جدول شماره  .3بررسی وضعیت شاخصهای حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه
مبنای آزمون = 3
فاصله اطمینان
اختالف از
درجه
مؤلفه
در سطح  32درصد
معنیداری میانگین
t
میانگین
آزادی
حد باال
حد پایین
0/23
0/3
0/101
1/15
1/111
عناصر طبیعی و آسایش محیطی 013 53/117
1/73
1/22
1/111
3/17
1/111
013 00/573
کیفیتهای فضایی
0/03
1/35
0/151
1/13
1/111
013 03/312
دسترسی و نفوذپذیری
1/71
1/20
1/117
3/12
1/111
013 3/307
کارکردها و فعالیتها
1/21
1/32
1/111
3/17
1/111
013 7/331
مبلمان و تجهیزات
0/31
0/01
0/523
1/52
1/111
013 55/511
هویت
0/13
0/02
0/513
1/53
1/111
013 01/313
خوانایی
0/3
0/13
0/011
1/07
1/111
013 07/021
زیبایی و نماد
1/32
1/17
1/100
3/10
1/111
013 00/100
تعامالت اجتماعی
0/52
0
0/051
1/03
1/111
013 01/012
زمان

در ادامه با استفاده از جدول توزیع فراوانی و آزمون تی تکنمونهای وضعیت کلی حس تعلق به مکـان در بافـت تـاریخی
شهر بندرلنگه بررسیشده است .نتایج نشان میدهد (جدول  2/5 )1درصـد سـاکنان دارای حـس تعلـق بسـیار ضـعیف و
ضعیف 55/0 ،درصد حس تعلق متوس و حدود  73درصد دارای حس تعلق در سطوح زیاد و بسـیار زیـاد بودهانـد .نتـایج
آزمون تی نشان میدهد (جدول  )2میانگین محاسبهشده برای حس تعلق به مکان در بافـت تـاریخی شـهر بندرلنگـه بـا
مقدار  ،1/155به صورت معناداری بیشتر از حد مبنا بوده و باالتر از سطح متوس قرار دارد .درمجموع با توجه به یافتههای
حاصلشده میتوان چنین عنوان کرده که وضعیت حس تعلق به مکان و مؤلفههای آن در بافت تاریخی شهر بندرلنگه در
وضعیت مناسبی قرار دارد .این مهم نشانگر پتانسیل باالی بافت تاریخی در نگهداشت جمعیت و برخورداری این بافـت از
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مؤلفههای مانند هویت ،خوانایی ،بهکارگیری عناصر طبیعی و آسایش محیطی و  ...در بافت تاریخی شهر بندرلنگه است.

حس تعلق به مکان

جدول شماره  .4بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه
درصد فراوانی تجمعی
درصد
فراوانی
سطح
5/1
5/1
2
بسیار ضعیف
2/5
5/1
2
ضعیف
57/1
55/0
15
متوس
71/2
13/5
15
زیاد
011
53/2
21
بسیار زیاد
011
031
کل
جدول شماره  .5بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه
مبنای آزمون = 3
t
فاصله اطمینان در سطح
میانگین اختالف از
معنیداری
درجه
 32درصد
میانگین
آزادی
حد باال
حد پایین
0/111
1/323
0/155
1/155
1/111
013
30/113
حس تعلق به مکان

بررسی وضعیت حس تعلق به مکان و شاخصهای آن در بافت جدید شهر بندرلنگه

در خصوص بررسی وضعیت شاخصهای حس تعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگه ،یافتهها نشان میدهد (جـدول
 )1میانگین محاسبهشده برای مؤلفههای مبلمان و تجهیزات و زمان به ترتیب با مقدار  1/03و  ،3/07بیشتر از حد متوس
است و میانگین سایر مؤلفهها کمتر از حد مبنا بوده است .در این میان پایینترین میانگینها به مؤلفههایی ماننـد عناصـر
طبیعی و آسایش محیطی ،هویت و تعامالت اجتماعی به ترتیب بـا میـانگین  5/01 ،5/05و  ،5/03اختصـاصیافته اسـت.
درمجموع یافتهها گویای این مطلب است که وضعیت اکثر مؤلفههای حس تعلق به مکان در بافت جدید شـهر بندرلنگـه
در وضعیت مناسبی قرار ندارند.
جدول شماره  .6بررسی وضعیت شاخصهای حس تعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگه
مبنای آزمون = 3
مؤلفه
t
درجه معنیداری میانگین اختالف از فاصله اطمینان در سطح
 32درصد
میانگین
آزادی
حد باال
حد پایین
-1/72
-0
-1/173
5/05
1/111
عناصر طبیعی و آسایش محیطی 511 -03/111
-1/35
-1/21
-1/111
5/22
1/111
511 -1/115
کیفیتهای فضایی
1/25
1/50
1/313
3/37
1/111
511
1/70
دسترسی و نفوذپذیری
-1/23
-1/15
-1/173
5/35
1/111
511 -3/551
کارکردها و فعالیتها
0/53
0/15
0/057
1/03
1/111
511 51/117
مبلمان و تجهیزات
-1/75
-0
-1/113
5/01
1/111
511 -05/113
هویت
-1/13
-1/70
-1/1
5/1
1/111
511 -01/311
خوانایی
-1/25
-1/15
-1/113
5/33
1/111
511 -1/712
زیبایی و نماد
-1/11
-1/32
-1/111
5/03
1/111
511 -01/31
تعامالت اجتماعی
1/30
1/13
1/013
3/07
1/151
511
5/312
زمان

نتایج بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگـه نشـان میدهـد (جـدول  23/0 )7درصـد از
ساکنان وضعیت تعلق مکانی را در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف عنوان کردهاند و  51/1درصد در سـطح متوسـ و 51/0
درصد در سطوح زیاد و بسیار زیاد قرارگرفتهاند .نتایج وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت جدید محدوده مطالعـاتی
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نشان میدهد (جدول  )1میانگین محاسبهشده با مقدار  ،5/11بهصورت معناداری کمتر از حد مبنا میباشـد .منفـی شـدن
آمارههای  ،tاختالف از میانگین و حد باال و پایین نیز نشانگر این مطلب است که میـانگین محاسبهشـده پـایینتر از حـد
متوس میباشد .درمجموع میتوان چنین عنوان کرد که حس تعلق به مکان همانند مؤلفههای آن در بافت جدیـد شـهر
بندرلنگه در وضعیت ضعیفی قرار دارد.

حس تعلق به مکان

جدول شماره  .7بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگه
درصد فراوانی تجمعی
درصد
فراوانی
سطح
55
55
11
بسیار ضعیف
23/0
30/0
12
ضعیف
73/3
51/1
21
متوس
35/1
05/3
57
زیاد
011
7/5
02
بسیار زیاد
011
513
کل
جدول شماره  .8بررسی وضعیت کلی حس تعلق به مکان در بافت جدید شهر بندرلنگه
مبنای آزمون = 3
t
فاصله اطمینان در سطح
درجه معنیداری میانگین اختالف از
 32درصد
میانگین
آزادی
حد باال
حد پایین
-1/511
-1/117
-1/35
5/11
1/111
حس تعلق به مکان 511 -1/021

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

برای مقایسه وضعیت حس تعلق به مکان در بافت تاریخی و جدید محدوده مطالعـاتی ،از آزمـون  tبـا دو نمونـه مسـتقل
استفادهشده است (جدول  3و  )01نتایج نشان میدهد سـطح معنـیداری آزمـون لـون از  1/12بزرگتـر اسـت بنـابراین
میتوان چنین عنوان کرد که فرض عدم برابری واریانسها برای دو گروه (بافت تاریخی و جدیـد) در خصـوص احسـاس
تعلق به مکان پذیرفته میشود .هم نین نتایج آزمون  tبا مقدار  51/32و سطح معناداری  ،1/111نشان میدهد میـانگین
حس تعلق به مکان در بافت تاریخی با مقدار  1/15و بافت جدید با مقدار  ،5/11در سطح اطمینان  32درصد بـا یکـدیگر
تفاوت دارند و وضعیت حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه نسبت به بافت جدید آن در وضـعیت مطلـوبی
قرار دارد.
جدول شماره  .9گروههای آماری در خصوص آزمون  tبا دو نمونه مستقل
خطای معیار
انحراف معیار
میانگین
تعداد
1/135
1/115
1/155
031
بافت تاریخی
احساس تعلق به مکان
1/115
1/107
5/11
513
بافت جدید
جدول شماره  .10نتایج آزمون  tبا دو نمونه مستقل در خصوص حس تعلق به مکان در بافت تاریخی و جدیدی شهر بندرلنگه
آزمون  tبرای برابری میانگینها
تست لون برای برابری
واریانسها
t
F
فاصله اطمینان 32
انحراف
اختالف
معنی
درجه
معنیداری
درصد
معیار
داری میانگین
آزادی
حد باال
حد پایین
0/11
0/55
1/121
0/33
1/111
337
51/27
1/111
32/217
فرض برابری واریانسها
احساس
0/13
0/55
1/123
0/33
1/111 371/13 51/32
تعلق مکانی فرض عدم برابری واریانسها
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نتیجهگیری
حس تعلق به مکان با در برگرفتن مؤلفههایی مانند عناصر طبیعی و آسایش محیطـی ،کیفیتهـای فضـایی ،دسترسـی و
نفوذپذیری ،کارکردها و فعالیتها ،مبلمان و تجهیزات ،هویت ،خوانـایی ،زیبـایی و نمـاد ،تعـامالت اجتمـاعی و زمـان در
فضاهای شهری ،نقش مؤثری را در پایداری اقتصادی ،اجتماعی و زیسـتمحیطی ـ کالبـدی ایفـا مینمایـد .امـروزه در
راستای توسعه پایدار بافتهای جدیدی شهری و هم نین حفاظت و نگهداری از میراث کهن تاریخی و فرهنگی شهری،
الگوبرداری از معماری و طراحی بافتهای تاریخی و قدیمی که نماد و سمبل آسایش و رفـاه بـرای سـاکنان بودهانـد ،در
دستور کار برنامهریزان شهری قرارگرفته است .با توجه بـه تفـاوت مکـانی بـین فضـاهای شـهری و بافتهـای تـاریخی
شهرهای مختلف ،بررسی وضعیت حس تعلق به مکان در بافتهای تاریخی و جدید هر شهری ،میتواند نقـش مهمـی را
در برنامهریزیهای مربوطه به بافتهای مختلف شهری ایفا نماید .نتایج پژوهش حاضر نشان داد وضعیت حس تعلق بـه
مکان در بافت تاریخی شهر بندرلنگه در وضعیت مناسبی قرار دارد .نتیجه حاصلشده با یافتههای پژوهش منتظرالحجه و
همکاران ( )0332در خصوص حس مکان در محلههای تاریخی شهر یزد ،عنانهاد و همکاران ( )0331در ارتباط بـا حـس
تعلق به مکان در محله قدیمی ساغریسازان رشت و یزدانی و همکاران ( )0331در مورد حس تعلق بـه مکـان در حاشـیه
شهر اردبیل ،همسو میباشد .نتایج پژوهش نشان داد برعکس بافت تاریخی شهر بندرلنگه ،وضعیت کلی و اکثر مؤلفههای
آن در بافت جدید این شهری در وضعیت نامناسبی قـرار دارد .ازآنجاییکـه بـزی و همکـاران ( )0333در محـالت شـهر
خرمآباد ،سرایی و همکاران ( )0332در بافت قدیم شهر کاشان و محمدمرادی و همکاران ( )0331در بافت تاریخی محلـه
امامزاده یحیی ،در مطالعات خود به وضعیت نامناسب حس تعلق به مکان اشارهکردهاند ،لذا نتایج این بخش از پژوهش بـا
مطالعات آنها همسو میباشد .در خصوص مقایسه حس تعلق به مکان در بافت تـاریخی و جدیـد شـهر بندرلنگـه نتـایج
نشان داد در سطح  32درصد اطمینان ،وضعیت حس تعلق به مکان در بافت تاریخی بهتر از بافت جدیدی این شهر است.
نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعـه منتظرالحجـه و همکـاران ( )0332در خصـوص حـس مکـان در محلـههای
تاریخی و جدید شهر یزد ،تطابق دارد.
با توجه به نتایج حاصلشده و وضعیت مناسب بافت تاریخی شهر بندرلنگه در مقایسه بـا بافـت جدیـدی آن در خصـوص
حس تعلق به مکان و مؤلفههای آن و هم نین با عنایت به نقش غیرقابلانکار حس تعلق به مکان در توسـعه شـهرهای
امروزی ،در گام اول حفاظت و بازآفرینی بافت تاریخی شهر بندرلنگه امـری ضـروری و اجتنابناپـذیر بـه نظـر میرسـد.
هم نین پیشنهاد میشود در طراحی و توسعه بافت جدید این شهر ،باید به مؤلفههای حس تعلق به مکان بهویژه عناصـر
طبیعی و آسایش محیطی ،هویت و تعامالت اجتماعی و ،..توجه بیشتری معطوف گردد و از بافت تاریخی شـهر بندرلنگـه
بهعنوان مبنا و الگویی برای برنامهریزی و مدیریت بافت جدید شهری بهویژه در ابعاد طراحی و معماری استفاده به عمـل
آورد.
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله که برگرفته از رساله دکتری میباشد حامی مالی نداشته است.
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