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Extended Abstract 

Introduction 

In urban environments, several factors cause urban decline and migration of residents. One of 

these factors is the diminishing identity and Sense of place. One of the most important 

characteristics that affect collective life and social relations is belonging to a certain place. 

People spend the most and most important hours of their lives in their place of residence and 

organize their major social relationships based on it. Man integrates with his living environment 

and place becomes one of the identifying components of his life. Citizens' sense of belonging to 

their place and living place is one of the important dimensions in improving the quality of urban 

environments. And it becomes an important factor in shaping the communication bases of 

citizens in the urban environment. The present study seeks to investigate and recognize the 

Sense of place among the citizens of Kowsar and Golshan aqueducts located in District 4 of 

Tehran Municipality and the factors influencing the design of programs and policies to 

strengthen the Sense of place. 

 

Methodology  
The present research is descriptive-survey in terms of applied purpose and its method. To 

conduct this research, relevant and field resources were collected in two methods: library 

(documentary) using a questionnaire of relevant data. The statistical population of this study is 

all citizens over 18 years of age in Golshan and Kowsar aqueducts in Tehran's 4th metropolitan 

area. According to the 2016 census, the population is 58,819 people. The sample size was 

determined using the Cochran's formula of 382 people. The sampling method was simple 

random. The validity of the questionnaire was assessed in terms of content (content validity) 

through the views of experts. Cronbach's alpha coefficient calculated by SPSS software was 

used to assess the reliability of the questionnaire. The questionnaires were adjusted based on a 

range of 5 Likert options (very low, low, medium, high and very high) with an emotional 

attachment factor of 5 items, a conceptual belonging agent with 5 items, and a functional 

belonging agent with 6 items. 

 

Results and discussion 

The analysis of the results shows that the residents of Qanat Kosar neighborhood feel more 

comfortable in their neighborhood than other neighborhoods than Golshan neighborhood. Also, 

the development and promotion of the neighborhood is of great importance for the residents of 

both neighborhoods. In Golshan neighborhood, the residents of this area are not proud of living 

in this neighborhood and it is not considered valuable for them, while the residents of Qanat 
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Kosar neighborhood are proud to live in this neighborhood. Residents of Qanat Kowsar 

neighborhood are more inclined to spend time in their neighborhood. Also, the comparison of 

the two neighborhoods shows that for a large part of the residents of Qanat Kowsar 

neighborhood, being on the streets of this neighborhood is satisfactory, while this is less true for 

the residents of Golshan neighborhood. 

 

Conclusions 

The analysis of the results shows that the residents of Qanat Kosar neighborhood feel more 

comfortable in their neighborhood than other neighborhoods than Golshan neighborhood. Also, 

the development and promotion of the neighborhood is of great importance for the residents of 

both neighborhoods. In Golshan neighborhood, the residents of this area are not proud of living 

in this neighborhood and it is not considered valuable for them, while the residents of Qanat 

Kosar neighborhood are proud to live in this neighborhood. Residents of Qanat Kowsar 

neighborhood are more inclined to spend time in their neighborhood. Also, the comparison of 

the two neighborhoods shows that for a large part of the residents of Qanat Kowsar 

neighborhood, being on the streets of this neighborhood is satisfactory, while this is less true for 

the residents of Golshan neighborhood. 
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 شهرداری تهران 4ای حس تعلق به مکان در محالت گلشن و قنات کوثر منطقه بررسی مقایسه

 
 ایران رودهن، اسالمی، آزاد دانشگاه ،رودهن واحد معماری، استادیار - 1ندا ضیابخش

 
 05/11/1399تاریخ پذیرش:                                                 10/07/1399تاریخ دریافت:   

 
 چکیده

. و های شهری استحس تعلق شهروندان به مکان و محل زندگی خود یکی از ابعاد مهم در ارتقای کیفیت محی 

بررسـی و  یپ در حاضر شود. تحقیقر محی  شهری میهای ارتباطی شهروندان دگیری پایهعامل مهمی در شکل

و  تهـران اریشهرد 4شناخت حس تعلق به مکان در میان شهروندان محالت قنات کوثر و گلشن واقع در منطقه 

ه مکـان اسـت. ها در جهت تقویـت حـس تعلـق بـها و سیاستساز طراحی برنامهکه زمینهعوامل تأثیرگذار بر آن

ایـن پـژوهش کلیـه  جامعـه آمـاری پیمایشی اسـت.-ف کاربردی و روش آن توصیفیپژوهش حاضر به لحاظ هد

شهر تهـران اسـت. کـه جمعیـت برحسـب کالن 4سال محالت گلشن و قنات کوثر منطقه  18شهروندان باالی 

نفر تعیین شد. نحـوه  382باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران نفر می 58819برابر  1395سرشماری سال 

دهد که ساکنین محله قنات کوثر نسبت بـه ان میتحلیل نتایج نش صورت تصادفی ساده بوده است.گیری بهنمونه

کننـد. همننـین ساکنین محله گلشن احساس راحتی بیشتری در محله خود نسبت به سایر محـالت احسـاس می

ه زندگی بین منطقه اساکنین پیشرفت و ارتقا محله برای ساکنین هردو محله اهمیت باالیی دارد. در محله گلشن، 

که سـاکنین محلـه قنـات کـوثر بـه شـود درصـورتیکنند و برایشان ارزش محسوب نمیدر این محله افتخار نمی

حلـه مکنند. ساکنین محله قنات کوثر تمایـل بیشـتری بـرای گذرانـدن زمـان در سکونت در این محله افتخار می

حضور  دهد که برای بخش زیادی از ساکنین محله قنات کوثریخودشان دارند. همننین مقایسه دو محله نشان م

رای سـاکنین محلـه گلشـن کمتـر صـدق بـکه این موضـوع بخش است درحالیهای این محله رضایتدر خیابان

 کند.می

 

 .تهران 4 منطقه شهری، محی  شهری، محالت مکان، تعلق حس واژگان کلیدی:
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 مقدمه
رنـگ شود. یکی از این عوامل کمعددی سبب زوال شهری و مهاجرت ساکنین منطقه میهای شهری عوامل متدر محی 

 و جمعـی حیـات بر هایی کهویژگی ترینمهم (. از126: 1397پور و صفار،شدن هویت و حس تعلق به مکان است )دانش

 مکـان در را خـود زنـدگی ساعات ترینمهم و بیشترین آدمی است. خاصی مکان به تعلق گذارد،می تأثیر اجتماعی رواب 

 خـود محـی  زنـدگی بـا انسـان بخشـد.می سـامان آن اساس بر را خود اجتماعی رواب  عمده و گذارندمی خود سکونت

(. حس تعلق به مکـان 18: 1399شود )اسدی و همکاران،می او زندگی بخشهویت هایمؤلفه از یکی مکان و آمیزددرمی

 دارد اشـاره است تنوع فقدان ناشی از که مکان به تعلق عدم احساس به مکانیاست، حس بی مکانیبی حس مقابل نقطه

 شـناختی محـی ، بـه نسـبت که هایی دانستمحی  از افراد درك توانمی را مکان (. حس43: 1382تبریزی، و )شکویی

هـای محیطـی کـه اه(. تعلق بر احساس تأکیـد دارد و مکـان بـر قرارگ70: 1395میرغالمی و آیشم،) دارند کافی یا نسبی

اند. حس تعلق به مکان یکی از معانی مهم و مـؤثر در ارتقـا کیفیـت طور احساسی و فرهنگی به آن تعلق یافتهساکنان به

دهنده رابطه عاطفی شخص به مناطق جغرافیایی اسـت ( تعلق مکانی نشان184: 1397بهزادپور،) های انسانی استمحی 

(Lee & Shen,2013:78که حسی عا .)کنـد )طفی میان شخص و محل زندگی ایجـاد میYuksel et al,2010: 

بستگی به مکان رابطه نمادین ایجادشده توس  افراد به مکان است که معـانی احساسـی، عـاطفی و فرهنگـی (. دل275

دهنده تعلـق بـه مکـان در افـراد (. احساسات شکل76: 1393حیدری و همکاران،) دهدمشترکی به یک فضای خاص می

 .های معنادار بازگردد یا نزدیک آن بـاقی بمانـدای باشد تا فرد از محی  زندگی خود مراقبت کند، به مکانتواند انگیزهیم

بذرافشـان و ) گیری در جوامع داشته باشـدتواند آثار چشمبستگی هر شخص به زادگاه و محل زندگی خود میاحساس دل

کنندگان و محی  بوده و منجـر بـه های ارتباطی استفادهگیری پایهکل(. این حس، عامل مهم در ش792 :1397همکاران،

آور، انگیـزه، کسـالت(. وجود فضاهای شهری بی441: 1393مشکینی و همکاران،) های باکیفیت خواهد گردیدایجاد محی 

 حس و مکان (. همننین مفهوم90: 1396است )روشنی و همکاران، حاضر شهرهای هایمشخصه از معنیبی کیفیت وبی

 شهری اسـت. توسـعه متخصصان از بسیاری چالش و بوده شهری فضاهای رو در پیشِ مسائل ترینمهم از امروزه مکان

مکـان، ایجـاد  از مـردم تصـور و احسـاس در تغییـر آن موجـب بسـتگی بـهدل و مکان حس تضعیف و شهری نامناسب

گی و مشارکت اجتماعی و کـاهش انگیـزه سـاکنان های مصنوعی و تهی از هویت انسانی، کاهش احساس همبستمحی 

 رضـایت محـی ، از بهتر برداریبهره محی ، فرد و هماهنگی در مهمی عامل مکان، به شود. تعلقبرای ادامه سکونت می

چناننـه شـهروندان بـه  (.18: 1399حـاتمی خانقـاهی و همکـاران،) است آن در حضور تداوم و درنهایت کنندگاناستفاده

 شـود. ایـن احسـاس درمند شوند زمینه حفظ و نگهداری مکان و تقویت هویت مکانی فـراهم میان عالقهسرنوشت مک

 و ازنظـر معنـایی چـه و فعـالیتی و کالبـدی لحاظ به چه آن، پایداری و برای دوام عامل ترینمهم همواره قدیم، محالت

 ساکنان رضایتمندی کاهش حالت، سببم در تعلق احساس شدن (. کمرنگCanter,1977:173) است بوده ایخاطره

داشت. در محله گلشن بر اساس مطالعه کشـاورز  خواهد دنبال به را هویتی و اجتماعی آن مشکالت تبعبه و شده مکان از

درصد از امـالك دارای سـند هسـتند و  13زمان سکونت نیمی از جمعیت کمتر از ده سال است. ( مدت1396) و همکاران

ای در اختیار دارند. نیمی از پاسخگویان میزان امنیت در محله را متوس  صورت قولنامهالك خود را بهدرصد ام 50بیش از 

 با توجه به پیشینه محله و وجود غربت در درون این محله وضعیت امنیت پایین امری عادی است. ارزیابی کردند که

ه واقع در منطق دان محالت قنات کوثر و گلشنبررسی و شناخت حس تعلق به مکان در میان شهرون پی در حاضر تحقیق

بـه  ها در جهـت تقویـت حـس تعلـقها و سیاستساز طراحی برنامهکه زمینهو عوامل تأثیرگذار بر آن تهران شهرداری 4

 مـذکور محلـه ود در شـهروندان تعلـق حس ایارزیابی مقایسه پژوهش این اصلی توجه و مکان است، خواهد بود. هدف

 که: است این از حاکی پژوهش االتسؤ و باشدمی



 3                                                               ...کوثر قنات و گلشن محالت در مکان به تعلق حس ایمقایسه بررسی /ضیابخش

 هاست؟حس تعلق مکانی بیشتر متأثر از کدام شاخص 

 از اهمیـت بیشـتری  وندانشـهر میـان در تعلـق یک از ابعـاد حـسکـدام هریک از محالت گلشن و قنات کوثر در

 برخوردار است؟

 مقایسه حس تعلق به مکان در محالت گلشن و قنات کوثر چگونه است؟ 

 قـدیمی مرکز در مکان به تعلق حس بر مؤثر کالبدی عوامل بر ( در پژوهشی به تحلیلی1397ر سبزوار )دانش پور و صفا

 فرد، دیـدمنحصربه کالبدی جذابیت، شخصیت و هنجار )تنوع سه دهدمی نشان بررسی اند. نتایج اینسبزوار پرداخته شهر

 پـذیری ازدارنـد و انعطاف موردمطالعـه مکان به تعلق حس با بیشتری همبستگی کالبدی عوامل و منظر( نسبت به سایر

( در پژوهشـی بـا عنـوان 1397اسـت. قنبـران و همکـاران ) برخـوردار عوامل به سایر نسبت تریپایین همبستگی میزان

 حـس ایجـاد بـر مؤثر عوامل تهران، به بررسی شهر دانشگاهی فضاهای در مکان به تعلق حس بر مؤثر عوامل شناسایی

مقطعی استفاده  پیمایشی روش از آن هایداده گردآوری دانشگاهی با استفاده از روش توصیفی که برای ایفضاه به تعلق

سؤالی محقـق سـاخته کـه توسـ   61ای تصادفی و توزیع پرسشنامه گیری خوشهها با استفاده از نمونهشد، پرداختند. آن

 شـهید )دانشگاه دانشگاه پنج از معماری ارشد رشناسیکا دو سال و سال سوم و چهارم کارشناسی دانشجویان نفر از 168

تحقیقات( تکمیل  علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه و رجایی شهید دانشگاه صنعت، و علم تهران، دانشگاه دانشگاه بهشتی،

 هـایکالس کیفیـت و کمیـت محوطـه دانشـگاه، و سـایت فضایی، )ساماندهی محیطی طراحی شد، دریافتند که عوامل

 )شرکت فردی عوامل و دانشجویان( با و کارکنان اساتید )رفتار انسانی عوامل محوطه(، مبلمان کیفیت و کمیت و یآموزش

 بـه تعلـق حس با همبستگی بیشترین ترتیب به تکالیف دانشگاهی( به اهمیت و اجتماعی فرهنگی، علمی، هایفعالیت در

 قـرار موردتوجـه دانشـجویان و کارکنـان اسـاتید، آموزشی هایو برنامه محی  طراحی در الزم است و داشتند را دانشگاه

 تـاریخی بافـت محـالت مکانی تعلق حس بندیرتبه و در پژوهشی با عنوان سنجش( 1396روشنی و همکاران ) .گیرند

گرگان پرداختند. وی و همکاران پس  تاریخی بافت محالت جایگاه و تعلق حس دهندهتشکیل گرگان به شناسایی عوامل

ای، با تکنیک سلسله مراتبی فـازی هـر یـک از هنجارهـا را وزن وسیله مطالعات کتابخانهاستخراج هنجارهای مؤثر به از

 TOPSISهای موردسنجش را از طریـق پرسشـنامه در محـالت ارزیـابی و نتـایج را بـا روش دهی کردند. سپس گویه

را بـه  اهمیـت بیشـترین مکـانی، تعلـق بـه نسبت شدهبررسی هنجارهای با رابطه ها دریافتند که دربندی نمودند. آنرتبه

 سـنجش انـد. درکسـب کرده جمعـی خاطرات و مکان از مندیرضایت مکان، به بستگیدل سرزندگی، معیارهای ترتیب؛

 بیشترین سرزندگی(، و مندی)رضایت فعالیتی و مکان( به وابستگی و بستگیدل جمعی، خاطرات) ابعاد ذهنی مکانی، تعلق

 تعلـق های( شـاخص1395) گرگان دارند. سرایی و همکاران تاریخی بافت محالت مکانی تعلق حس در سنجش را أثیرت

تحلیل و پیمایشی با  -ها با استفاده از روش پژوهش توصیفیکاشان را ارزیابی نمودند. آن شهر قدیم بافت ساکنان مکانی

خاطر ساکنان بافت قدیم شهر کاشان را اسـتخراج کردنـد. حجـم ابزار پرسشنامه خودساخته عوامل مؤثر در احساس تعلق

هـای آمـاری تـی و آزمون و SPSSافزار ها از نرمنفر نموده و برای تحلیل پرسشنامه 384ها نمونه موردمطالعه توس  آن

شـده و تصـویر عریفها دریافتند که بافت قدیم شهر کاشان بیانگر هویتی که از ابتدا برای آن تپیرسون استفاده کردند. آن

ذهنی و سیمایی که از این بافت در ذهن ساکنان این بافت نقش بسته نیست. بافت نه در عمل و نه در ذهن افراد، هویت 

ای ( در مقاله1394همانی را با افراد برقرار کند. اقبالی و همکاران )خاطر و اینای ندارد و نتوانسته است حس تعلقشایسته

 هویـت بررسـی بـا تهـران آبادحسن میدان ارومیه و ایالت میدان به شهروندان تعلق حس ایمقایسه تحت عنوان ارزیابی

 طریـق از ای ومقایسـه صـورتبه ایپرسشـنامه و نظرسـنجی مشـاهده بر مبتنی میدانی هایبررسی از استفاده مکانی با

 ارتبـا  کـه داد نشان نامهپرسش از حاصل نتایج تفسیر و هاداده تحلیل نمودند. نتایج، حس تعلق مکان را ارزیابی تحلیل

میـدان  بـه تعلـق حـس و مکـانی هویت ها دریافتند کهآن دارد. وجود مکان به تعلق حس مکانی و هویت میان معناداری
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 ای با عنـوان( در مقاله2013) زاده و همکارانشود. هاشماحساس می بیشتر آباد تهران،حسن میدان به نسبت ارومیه ایالت

حس مکان و تعلق به مکان در یک مطالعه تطبیقی، مفاهیم مربو  به حس مکان و تعلق مکان را تعریف کرده و عوامـل 

ها ضمن دست یافتن به یک تعریف جامع از مفاهیم حس مکان و تعلق به مکان، این دو ها را توضیح دادند. آنمؤثر بر آن

هـا نشـان داد کـه تعلـق بـه مکـان یکـی از کردند. نتـایج پـژوهش آنمفهوم را باهم مقایسه و رابطه بین آن را بررسی 

های حس مکان است. و در مواجهه مردم و مکان چناننه احساس عمومی به مکان را دریافت شود، تعلق بـه زیرمجموعه

 ( در رساله دکتـری خـود بـا عنـوان2014) 1مکان احساس مثبتی است که نسبت به مکان خواهند داشت. کولودزیجیسکی

 هـایمکان در مـردم رفتـار و مکـان حـس بـین رابطـه ارتبا  افراد و مکان، حس مکان و اقدام محلی به دنبال بررسـی

های ملی ای مانند پاركویژه هاییازنظر وی اکثر مردم در مکان .کنندمی زندگی آن در مردم که است ایروزمره "عادی"

کنند. در این پـژوهش زیر( شهری زندگی می) هایمعمولی در بافت هایکنند بلکه در مکانو مناظر چشمگیر زندگی نمی

 هایمحلـه بـرای آینـده در پایـدار انـداز چشـمیک ایجاد های تعاملی باهدفگروهی از افراد بیش از یک سال در کارگاه

Breightmet و Tonge ــاس در همننــین و ــربزرگ مقی ــه در ت ــون منطق ــه بولت ــادگیری و  یــک عنوانب ــه ی کــل، ب

 بـارزتر توانـدمی مکـان احسـاس آن وسیلهبه که را بررسی کرد هاییمکانیسم های خود پرداختند. ویگذاری ایدهتراكاش

 .بگذارد تأثیر هامکان افراد درباره نگرانی و رفتار بر تواندمی مداخالتی چنین و دریافت شود

 

 مبانی نظری
 مکان

ن، بـزی و همکـارا) اسـت شـیو دارای بار معنایی و ارز شدهغالاششخص یا چیزی  وسیلهبهبخشی از فضاست که  مکان

 فیزیکی محی  روی بر کیدتأدر  توازن عدم جبران برای را فرصتی مکان (. مفهوم32: 1379،پورمدنیبه نقل از  3: 1393

 ارائـه روانشناسی( )مثل هاوزهح سایر در جغرافیا( و و معماری )مثل مربوطه هایحوزه برخی در هاانسان تجارب و رفتار و

 مکـان و یـک شخص یک بین طوالنی یا موقتی قوی عاطفی رابطه یک مستلزم فضا مقابل در مکان اصطالح .دهدمی

 تیاز شخصـ ی. بخشـ(147: 1395،گهرصرافیقیاسی و ) داردفیزیکی  محی  بیشتری به توجهبذل و است خاص فیزیکی

 زیـن و شناسـاندمیگـران ید بـه و شناسـدمی آن بـا را خـود هکـ سـتا یانک، مسازدمی را او یفرد تیهو هک انسان هر

 .شـماردبرمی خـود از یخشـب را انکـم آن و دانـدمی انکـم آن بـه متصل را ، خودکندمی رکف خود به راجع کههنگامی

ی و )بـز انکـم آن ردنکـ هتجربـ و بـودن صـرف از ترعمیـق دارد، وجـود قیعم ایرابطهان کم آن و فرد انیم عالوهبه

 (.4- 3: 1393همکاران،

 

 حس مکان

را  شـخص کـه اسـت خود محی  از هاآن آگاهانه وبیشکم احساسات و محی  از مردم ذهنی ادراك به معنای مکان حس

 یکپارچـهو  پیونـد خـورده محی  معنایی زمینه با فرد احساس و فهم کهطوریبه ،دهدمی قرار محی  با درونی ارتباطی در

 خاص افراد برای ویژه رفتاری و خصوصیات حسی با مکانی به فضا یک تبدیل موجب است که عاملی حس . اینشودمی

 بـه چناننـه دارد، اشـاره مکـان و شـخص بـین فاصله نوعیبه مکان . حس(147: 1395،گهرصرافی)قیاسی و  گرددمی

 کهاین عالوه بر مکان (. حس126: 1384توآن،) کند درك را اصالت آن و ببرد پی مکان ارزش به دهدمی شخص امکان

یک  در جامعه فرهنگی و اجتماعی رواب  مردم، موردنظر فرهنگی مفاهیم از ،شودمیمحی   یک راحتی از احساس موجب

. این حـس موجـب شودمی افراد برای هویت به یابیدست و تجارب گذشته یادآوری باع  و کرده حمایت مشخص مکان

                                                           
1 . Kolodziejski 
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 عنوانبـه تـاریخی هایمکان گاهاً در و مذهبی هایمکان در انکم حس .گرددمیغم  و ناراحتی، شعف، و شوق احساس

 بـر نیـز مکـان حـس و گـذاردمی تـأثیر مکـانحس  چگونگی بر جمعی و فردی هایارزش. شودمی شناخته مکان روح

 اجتمـاعی هایفعالیت در موالًمع افراد و گذاردمی تأثیر مکاندر  افراد اجتماعی و فردی رفتار ویژهبه و هانگرش، هاارزش

 عاطفی افـراد ادراك و لذت امنیت، احساس برای عاملی مکان حس ؛کنندمیشرکت  مکانشان حس چگونگی به توجه با

(. 156: 1395،گهرصـرافیقیاسـی و ) کنـدمی کمـک مکـان به هاآن و احساس تعلق افراد مندی هویت به و باشدمی نیز

 به تعهد و مکان به بستگیدل ،مکان به تعلق اصلی مرحله سه شامل مکان حس لفمخت سطوح شامل هایبررسی طبق

 از آگـاهی ،مکـان بـه تفـاوتیبی :از انـدعبارت که کندبندی میطبقه سطح هفت در را حس این همننین او .است مکان

 بـرای فداکاری ،مکان رد حضور ،مکان اهداف با شدن یکی ،مکان به بستگیدل ،مکان به تعلق ،مکان یک در قرارگیری

 بـه نسـبت فرد شناختی و ادراکی سطوح به بیشتر آن، اولیه سطح دو که گفت توانمی سطح هفت این به توجه با مکان.

 صـورتبه مکان به رلف گیرند.می قرارموردتوجه  مکان به نسبت فرد احساس ابعاد بعد، به سه سطح از پردازند.می محی 

 و فرد جدایی یا فقدان که دهدمی نشان را خود زمانی تعلق، حس بودن ناآگاهانه ؛کندمی اعالم و نمایدمی اشاره ناخودآگاه

)یزدانـی و  گـردد مکان با شدید پنداری ذات هم و تعلق تا مکانیبی از وسیعی طیف دارای تعلق حس و بیفتد اتفاق مکان

 (.17: 1398همکاران،
 

 انمک با ارتباط متفاوت . انواع1 جدول شماره

 فرآیند  پیوند نوع مکان با رابطه

 خانوادگی و تاریخی بیوگرافیکی
از  هایمشخص به را مکان مکان، یک در کردن زندگی و شدن متولد

 .یابدمی گسترش مرورزمانبه و کندمی تبدیل فرد شخصی تاریخنه

 ناملموس هیجانی، روانی - روحی
 آن شود توصیفمی اساحس سادگیبه شود، ایجاد اینکه جایبه تعلق حس

 است غیرمنتظره اغلب و دشوار

 ناملموس هیجانی، ایدئولوژیکی
 غیر و مذهبی تواندمی که اخالقی، رهنمودهای اساس بر زندگی

 مکان به نسبت انسان مسئولیت مورد در باشد، مذهبی

 ایافسانه روایی
 ،هااسطوره شامل ها،داستان طریق از مکان یک مورد در اطالعات کسب

 ایسانهاف و سیاسی وقایع شرح خانوادگی، هاینامهشجره

 مطلوبیت( و )بر اساس انتخاب شناختی انطباقی
 ترجیحات و مطلوب هایویژگی از فهرستی مبنای بر مکان یک انتخاب

 ه آلاید مکان با واقعی هایمکان مقایسه زندگی، سبک در مورد

 مادی وابسته
 دیگر یا صشخ به وابستگی و نتخابا وجود عدم واسطهبه شدن محدود

 اقتصادی فرصت

 (17 :1398منبع: )یزدانی و همکاران،

 

 حس تعلق به مکان

 ،یملـ سـطوح از یزنـدگ هایمحی  در ویژهبه را مردم شدهتجربه هایبستگیدل و یعاطف پیوندهای ،یانکم تعلق حس

 ای زاتیتما حیتشر و فیتوص یبرا نیهمنن مفهوم نیا .ردیگ یدربرم خانه و محله در یفرد اسیمق تا یشهر ای ایمنطقه

 منطقـه یطـیمح تیوضـع ایـ ژهیو خیتار از برگرفته هک شودمی استفاده خاص ینواح و هافرد محلمنحصربه اتیخصوص

 فیـتعر انـدکرده رشـد و آمـده ایدن به آن در هک یانکم واسطهبه را خودشان مردم هک معناست نیا به یانکم است. تعلق

 شناسـیروان در و کننـدمی جـادیا فرد یبرا هامکان هک است هاییبستگیدل و معناها شامل یانکم تعلق حسکنند. می

 ،یانسـان علـوم در اغلـب امـا دارد یهمگـان جنبـه هکـ است یمفهوم یانکم تعلق حس اند.شدهخوبی شناختهبه یطیمح

شـود می فیـتعر هـامکان و مـردم انیـم ارتبـا  چارچوب رد و است متفاوت یآموزش گفتمان و ییایجغراف ،شناسیجامعه
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)روشـنی و  اسـت مکـان، سـطح بـاالتری از حـس مکـانبـه  بسـتگیدلحس تعلق و (. 833: 1393)احمدی و مهدوی،

 انکـم از جزئـی را خـود انسـان هکـ شودمی منجر انکم با فرد انیم وندیبه پ ایگونهبه(. این حس 90: 1397همکاران،

 بـه و داشـتن( )تـداوم مانـدن پایدار و ثابت بودن، و متمایز خاص معنای به نخست درجه در مکان به تعلق . حسداندمی

 اسـت تفسـیرپذیر هـویتی و شـناختیروان هایجنبـه از مکـانی تعلق (.230: 1381گل محمدی،) است داشتن جمع تعلق

 اطـالق خـاص فضـای یـا محی  با فرد ناختیش رابطه به مکانی تعلق شناسیروان در (.262: 1395،قشقایی و همکاران)

 کنـدمی زنـدگی آن در کـه اسـت ایاجتمـاعیمحی   به فرد هویتی و تعلقی رابطه مکانی تعلق هویتی، ازنظر و شودمی

 ایـن اسـت. مکان در استقرار از آگاهی از فراتر آیدمی وجود به مکان حس پایه بر مکان که به (. تعلق60: 1385)فالحت،

 از خـود هایتجربـه بـر اسـاس و دانـدمی مکاناز  جزئی را خود انسان آن در و شودمی منجر مکان با فرد دپیون به حس

 احترامقابـل او بـرای مکـان و سـازدمیمتصـور  خـود ذهن در مکان برای نقشی شخصیت و عملکردها معانی، ،هانشانه

و وابستگی مثبت است کـه  مکاند از کلیت حس ، یک بعمکان(. حس تعلق به 263: 1395قشقایی و همکاران: ) شودمی

 مکـانانسـان در یـک  –و انسـان  مکـان -و تعامالت بین انسان هافعالیتو برخاسته از  شودمیایجاد  مکانبین فرد و 

 (.90: 1397)روشنی و همکاران، خاص است
 

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

 

 ورده شده است.آ نپژوهشگرا و نظرانصاحب دگاهیاز د مکانبر حس تعلق به  مؤثر هایشاخص 2ول در جد 
 

 های مؤثر بر حس تعلق به مکان . شاخص2 جدول شماره

 هاشاخص محقق

 (2013مغاره و همکاران )

 و (مرجع هایناو مک تاریخی بناهای محله، شاخص نقا  خاطره ساز، )عناصر کالبدی روانی: مفاهیم_روحی تعلق
و  ونتعـا خـاطره سـاز، محلـی رویـدادهای اجتمـاعی، طبقـات محلـه، در همسـایگی روابـ ) اجتمـاعی مفـاهیم
 محلی هایهمکاری

 های دینی، مشارکتاخالقی: فرهنگ، سنت، آموزش تعلق

 آینده و حال مرگ، گذشته، حیات، محله، تولد، در سکونت بیوگرافیکی: استمرار تعلق

 البدیک-محیطی،  اجتماعی، شناختی فردی-ادراکی (1397) انحبیبی و همکار

 حاتمی خانقاهی و همکاران
(1399) 

 و کالبـدی لعوامـ شـامل) روانـی روحـی و تعلـق هایشـاخص، خـانوادگی و تـاریخی تعلق، فردی هایویژگی

 اعتقادی و تعلق اخالقی هایشاخص(، اجتماعی

 (1396) روشنی و همکاران
 گراییمحصوریت، بومی تی،شخصی تمایز کالبدی:

 رضایتمندی، گوناگونی، کارکردی:

 ماندگاری مکان، با آشنایی منیت،خوانایی، ا مکان، به بستگیدل های عاطفی،وابستگی جمعی، خاطرات معنایی:

 (1395) اقبالی و همکاران
 امنیت انگیزی، احساسترجیح، خاطره و اجتماعی: ارزش عوامل

 دی: آشنایی با مکانفر شناختی- ادراکی عوامل



 7                                                               ...کوثر قنات و گلشن محالت در مکان به تعلق حس ایمقایسه بررسی /ضیابخش

 مکان کالبدی هایاز ویژگی ندیرضایتم مکان، احساس کالبدی: تشخص -محیطی عوامل

 (1393) احمدی و همکاران
 های فردیعوامل فردی: تصورات ذهنی، ویژگی

 عوامل محیطی: کالبد، اجتماع، فعالیت

 

 روش پژوهش
ی اسـت. بـرای انجـام ایـن پـژوهش بـه دو روش یمایشـپ-پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و روش آن توصـیفی

های مرتب  با موضـوع گـردآوری گردیـد. جامعـه نامه دادهمیدانی با استفاده از پرسش ای )اسنادی( منابع مرتب  وکتابخانه

شـهر تهـران اسـت. کـه کالن 4سال محالت گلشن و قنات کوثر منطقـه  18آماری این پژوهش کلیه شهروندان باالی 

نفـر تعیـین  382باشد. حجم نمونه از طریق فرمول کـوکران نفر می 58819برابر  1395سرشماری سال  جمعیت برحسب

تبـار محتـوا( از طریـق اع) صورت محتـواییروایی پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بوده است.گیری بهشد. نحوه نمونه

وسیله شده بهحاسبهمآلفا کرونباخ  از ضریبدیدگاه متخصصین و کارشناسان سنجیده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه 

 یاد و خیلی زیاد(خیلی کم، کم، متوس ، ز) ای لیکرتگزینه 5ها بر اساس طیف استفاده گردید. پرسشنامه SPSSافزار نرم

گویـه  6ا گویه و عامل تعلق کـارکردی بـ 5گویه و عامل تعلق مفهومی با  5شده است که عامل تعلق احساسی با تنظیم

شده است. در سطح آمـار اسـتنباطی از شده است. همننین از آمار توصیفی برای توصیف متغیرهای تحقیق استفادهظیمتن

یـین تع یبـراای نمونـهتـک  t آزمـونهـا، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال یا غیرنرمـال بـودن داده

بـا  یوتحلیل آمـارتجزیـه عوامل پژوهش استفاده شد. تمام ندیباولویت یبرا دمنیعوامل نرمال و از آزمون فر یاثرگذار

 شده است.انجام α ≤ 05.0و در سطح  SPSS افزارنرماستفاده 

 
 های حس تعلق به مکان. ابعاد و شاخص3 جدول شماره

 منابع معیارها ابعاد تعلق به مکان

 تعلق احساسی

 در مکان احساس راحتی
 مهم بودن مکان ازنظر فرد

 دانستن مکانمتمایز 
 افتخار به مکان

 (1395) اقبالی و همکاران
 

 تعلق مفهومی

 افراد زندگی سبک با بودن مکان سازگار و مناسب
 افراد فرهنگی با زمینه بودن مکان سازگار و مناسب

 عالقه افراد مکان به هم
 اجتماع و دیدار افراد محله
 داشتن خاطرات قدیمی

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

 تعلق کارکردی

 مکان از بردن لذت
 امنیت احساس
 مکان توصیف توانایی
 مکان به تعلق
 مکان معانی درك
 نیازها تأمین منظورمکان به بودن مناسب

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

 

ی ابعاد تعلق ضریب آلفا کرونباخ برا 3جدول  دهنده وضعیت پایایی پرسشنامه است.شده نشانضریب آلفا کرونباخ محاسبه

 دهد.احساسی، تعلق مفهومی و تعلق کارکردی را نشان می
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 گانه تعلق به مکان. ضریب آلفا کرونباخ برای ابعاد سه4جدول شماره 

 ضریب آلفا کرونباخ ابعاد تعلق به مکان

 79/0 تعلق احساسی

 86/0 تعلق مفهومی

 81/0 تعلق کارکردی

 

 دوده موردمطالعهمح
هـای سـد الر، های البرز و سطوح سبز گسترده در درون و حریم منطقه همنـون درهتهران با گستره دید دامنه 4 منطقه

شهر کالن های سرسبز قشم، اوشان و میگون و مناطق ورزشی تفریحی دربند سر، شمشک و آبعلی را در شرقلتیان و دره
منطقه  یشهردار 6 هیمحله گلشن که در ناحباشد. محله می 22ناحیه شهری و  9رای . این منطقه داشده استتهران واقع

قنـات کـوثر بـا  محلـه .اسـتمترمربع  1578962محله  نیمساحت ااست. نفر  57312معادل  یتیجمع دارایقرار دارد  4
 نفر دارد. 24138شده است و جمعیتی معادل واقع 4شهرداری منطقه  6مترمربع در ناحیه  5197350مساحت 

 

 
 موردمطالعه. محدوده 1شکل شماره 

 

 هایافتهبحث و 
. در شـودمیپرداختـه  هایافتـهو بـه تبیـین  گیـردمیو بررسی قرار  موردبح از تحقیق  آمدهدستبهدر این بخش نتایج 

 تأهـل وضـعیت که بین شهروندان دو محله توزیع شد در بخش اول مشخصات فردی شامل جنسیت، سن، ایپرسشنامه

 64زن و  دهندگانپاسـخرصد د 36جنسیت در محله گلشن  ازلحاظآن را تکمیل کردند.  دهندگانپاسخآورده شده بود که 

و  ها دارای تحصیالت لیسـانسرصد آند 24 درصد دیپلم، 23درصد سیکل؛  29درصد ابتدایی،  18 که اندبودهدرصد مرد 

بودنـد.  متأهـلدرصـد  68د مجـرد و درصـ 32 دهندگانپاسـخن از ایـن . همننـیانـدبودهو باالتر  لیسانسفوق درصد 6

 12سـال و  44تـا  35درصـد  24ل، سـا 34تـا  25درصد  41سال،  24-15درصد زیر  23رده سنی  ازنظر دهندگانپاسخ

د درصـ 14کـه  انـدبودهرد مـدرصد  59زن و  دهندگانپاسخدرصد  41در محله قنات کوثر  سال بودند. 45درصد بیش از 

و بـاالتر  لیسـانسقفودرصـد  9دارای تحصیالت لیسانس و  هاآندرصد  32 درصد دیپلم، 20سیکل؛  درصد 25ابتدایی، 

 19رده سـنی  ازنظـر دهندگانخپاسـبودنـد.  متأهـلدرصد  61درصد مجرد و  39 دهندگانپاسخهمننین از این  .اندبوده

 سال بودند. 45از  درصد بیش 9سال و  44تا  35 درصد 37سال،  34تا  25درصد  35سال،  24-15درصد زیر 

ابعـاد تعلـق بـه  هایشاخصدر بخش دوم پرسشنامه از ساکنین محالت گلشن و قنات کوثر خواسته شد تا به هر یک از 
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  دهند. برای استفاده از روابکه نمره باالتر به معنای اهمیت بیشتر است( نمره  5تا  1)از  ایگزینه 5در قالب طیف  مکان

( تعیین شـود. هاداده)نرمال و غیرنرمال بودن توزیع ها دادهنیاز است تا چگونگی توزیع  هادادهآماری مناسب جهت تحلیل 

آمده است مقدار احتمال در آزمون کولموگروف اسمیرنف برای تمام ابعاد در  5که در جدول  KSبا استفاده از نتایج آزمون 

 .کندمیاز توزیع نرمال پیروی  هادادهکه توزیع  دهدمیاست و نشان  05/0از  تربزرگدو محله گلشن و قنات کوثر 
 

 هانتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای توزیع داده .5جدول شماره 

 تعلق کارکردی تعلق مفهومی تعلق احساسی ابعاد

 245/0 203/0 287/0 محله گلشن

 073/0 093/0 091/0 محله قنات کوثر

 

تعلـق  بر و تعلق کارکردی ابعاد تعلق احساسی، تعلق مفهومینشان داده است که  اینمونه تک t آزمون نتایج 6جدول در 

 .دارد داریمعنی تأثیر مکانبه 
 

 با توزیع نرمال ابعاد تعلق یرگذاریشناسایی تأث یبرا اینمونهتک  tنتایج آزمون . 6جدول شماره 

 داریسطح معنی tمقدار  میانگین تجربی میانگین نظری ابعاد تعلق 

 محله گلشن

 001/0 101/14 352/3 3 تعلق احساسی

 001/0 514/14 510/3 3 تعلق مفهومی

 001/0 801/17 654/3 3 تعلق کارکردی

محله قنات 

 کوثر

 001/0 830/33 979/3 3 تعلق احساسی

 001/0 344/47 060/4 3 تعلق مفهومی

 001/0 231/34 096/4 3 ق کارکردیتعل

 

 ای فریدمن. نتایج آزمون رتبه7جدول شماره 

 ابعاد
 

 هاشاخص

 میانگین رتبه

 محله قنات کوثر محله گلشن

 احساسی

 96/4 14/4 در مکان احساس راحتی

 60/4 03/4 مهم بودن مکان ازنظر فرد

 55/3 81/3 متمایز دانستن مکان

 89/3 62/3 افتخار به مکان

 مفهومی

 83/4 27/4 افراد زندگی سبک با بودن مکان سازگار و مناسب

 62/4 06/4 ادافر فرهنگی با زمینه بودن مکان سازگار و مناسب

 75/3 55/3 عالقه افراد مکان به هم

 32/3 85/3 اجتماع و دیدار افراد محله

 96/3 64/3 داشتن خاطرات قدیمی

 کاربردی

 84/4 06/3 نیازها تأمین منظوربه مکان بودن مناسب

 63/4 80/2 امنیت احساس

 91/4 62/2 مکان به تعلق

 83/4 72/2 مکان از بردن لذت

 30/4 71/2 مکان معانی درك

 98/3 32/2 مکان توصیف توانایی

 Chi-square 523/192 071/202 

 Sig 001/0 001/0 
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بـا میـانگین  نمکـااست که در محله گلشن به ترتیـب احسـاس راحتـی در  نشان داده 7 جدولنتایج آزمون فریدمن در 

و  81/3 ایرتبـها میـانگین بـ مکـان، متمایز دانسـتن 03/4 ایرتبهفرد با میانگین  ازنظر مکان، مهم بودن 14/4 ایرتبه

بـا  مکانحساس راحتی در یب ااز اهمیت باالتری برخوردار است. همننین به ترت 62/3 ایرتبهبا میانگین  مکانافتخار به 

و  89/3 ایرتبـهبا میـانگین  کانم، افتخار به 60/4 ایرتبهفرد با میانگین  ازنظر مکان، مهم بودن 96/4 ایرتبهمیانگین 

 .باشدمیدار در محله قنات کوثر از اهمیت باالتری برخور 55/3 ایرتبهبا میانگین  مکانمتمایز دانستن 

(، 27/4) افرادا سبک زندگی ب مکانمناسب و سازگار بودن  هایشاخص، به ترتیب ایرتبهن در محله گلشن با توجه به وز

 قـدیمی(، داشتن خـاطرات 85/3) محله(، اجتماع و دیدار افراد 06/4) افرادبا زمینه فرهنگی  مکانمناسب و سازگار بودن 

، در محلـه ایرتبـهه وزن بت. همننین با توجه ( از اهمیت باالتری برخوردار اس55/3به هم ) مکان( و عالقه افراد 64/3)

 مکانسب و سازگار بودن (، منا83/4) افرادبا سبک زندگی  مکانمناسب و سازگار بودن  هایشاخصقنات کوثر به ترتیب 

اجتمـاع و دیـدار افـراد  و( 75/3به هم ) مکان( عالقه افراد 96/3) قدیمی(، داشتن خاطرات 62/4) افرادبا زمینه فرهنگی 

 از اهمیت باالتری برخوردار است. (32/3) محله

(، 80/2) امنیت (، احساس06/3) نیازها نیتأم منظوربهان کم بودن به ترتیب مناسب ایرتبهدر مرحله گلشن با توجه وزن 

( از اهمیـت 32/2) مکـان فیتوصـ یی(، توانا62/2) مکان به (، تعلق71/2) مکان یمعان ك(، در72/2) مکان از بردن لذت

 مکـان از بـردن (، لذت91/4) مکان به تعلق ایرتبهباالتری برخوردار است. همننین در محله قنات کوثر با توجه به وزن 

 یی( و توانـا30/4ان )کـم یمعان ك(، در63/4(، احساس امنیت )81/4) نیازها نیتأم منظوربهان کم بودن (، مناسب83/4)

 ر است.بیشتری برخوردا اولویت( از 98/3) مکان فیتوص

 ودر دو محله گلشن  کانمحس تعلق به  هایشاخصوضعیت هریک از  دهندهنشانمیانگین پاسخ ساکنین به گویه های 

 است. شدهدادهنشان  8در جدول  پارستهرانمحله قنات کوثر 

 
 ت کوثر. میانگین پاسخ ساکنین به گویه های ابعاد حس تعلق به مکان به تفکیک محالت گلشن و قنا8جدول شماره 

 امالً موافقک - 5امالً مخالف؛ ک-1 

 محله قنات کوثر محله گلشن

های گویه

تعلق 

 احساسی

 3/4 7/2 کنممن در اینجا بیش از هر جای دیگری احساس راحتی می

 7/4 5/4 پیشرفت و ارتقا این محل برای من مهم است

 2/4 6/1 کنممن به زندگی در اینجا افتخار می

 9/3 3/2 م زمانم را در اینجا بگذرانمدهترجیح می

 6/4 9/1 بخش استهای اینجا برایم رضایتحضور در خیابان

های شاخص

تعلق 

 مفهومی

 6/4 1/2 من زندگی سبک بودن با سازگار و مناسب

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

 اعتقادی

2/2 3/3 

 5/3 3/1 عالقه افراد مکان به هم

 7/2 9/3 اجتماع و دیدار افراد محله

 6/3 3/4 داشتن خاطرات قدیمی

های شاخص

تعلق 

 کارکردی

 7/3 5/1 امبستهدل محل این به بسیار من

 9/3 1/2 است معانی از سرشار من برای محل این

 1/3 7/1 برممی لذت جا هر از بیش اینجا در بودن از من

 1/3 2/1 کنممی امنیت احساس اینجا در من

 2/3 2/1 یازهان و تأمین زندگی برای مکان بودن مناسب مورد در مثبت عقیده

 2/3 1/1 دیگر جایبه انتقال صورت در ناراحتی احساس
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 3/4و  7/2 ترتیـبر به آمده است میزان احساس راحتی ساکنان در دو محله گلشن و قنات کوث 8که در جدول  طورهمان

ه سـایر بحله خود نسبت کنین محله قنات کوثر نسبت به ساکنین محله گلشن احساس راحتی بیشتری در م. و ساباشدمی

شن و محلـه قنـات کـوثر که به ترتیب برای محالت گل 7/4و  5/4. همننین با توجه به مقادیر کنندمیمحالت احساس 

وجـه بـه تمحله اهمیت بـاالیی دارد. بـا  هردودریافت که پیشرفت و ارتقا محله برای ساکنین  توانمیاست  آمدهدستبه

و  کننـدنمیله افتخـار برای شاخص افتخار به زندگی در محله گلشن، ساکنین این منطقه به زندگی در این مح 6/1مقدار 

قه به سکونت در این منطقـه که ساکنین این منط دهدمینشان  2/4مقدار  کهدرصورتی شودنمیبرایشان ارزش محسوب 

دریافـت کـه سـاکنین  تـوانمیبه ترتیب برای محالت گلشن و قنات کوثر  9/3و  3/2 مقادیر. با مقایسه کنندیمافتخار 

که  دهدیمحله نشان ممحله قنات کوثر تمایل بیشتری برای گذراندن زمان در محله خودشان دارند. همننین مقایسه دو 

این موضوع  کهدرحالیاست  بخشرضایتاین محله  هایخیابانبرای بخش زیادی از ساکنین محله قنات کوثر حضور در 

 .کندمیبرای ساکنین محله گلشن کمتر صدق  9/1با توجه به مقدار 

اسـت و محلـه  6/4 و 1/2ساکنین محالت گلشن و قنات کوثر به ترتیب  ازنظرمقدار مناسب بودن محله با سبک زندگی 

 قایسـه مقـادیرماسـت. همننـین  ترمناسـباکنین سـازگار و قنات کوثر نسبت به محله گلشن نسبت به سبک زندگی س

 سـب و سـازگاری کمتـری بـا زمینـهکـه محلـه گلشـن تنا دهدمیبرای دو محله گلشن و قنات کوثر نشان  آمدهدستبه

لـه بـه دیگـر راد دو محفرهنگی، مذهبی و اعتقادی ساکنین نسبت به محله قنات کوثر دارد. تفاوت بین عالقه ساکنین اف

ه دو شاخص دارند. مقایسبودن با دیگر ساکنین تمایلی ن ایمحلهنین بسیار فاحش است و در محله گلشن ساکنین به ساک

علـق بـه خص در احسـاس تکه این دو شا دهدمیاجتماع و دیدار افراد محله و داشتن خاطرات قدیمی در دو محله نشان 

 از محله قنات کوثر است. ترقویساکنین محله گلشن  مکان

سـبت بـه سـاکنین محلـه ن 7/3که ساکنین محله قنات کوثر با مقـدار  دهدمیتعلق کارکردی نشان  هایشاخصبررسی 

ثر و برایشـان محلـه قنـات کـو باشـندمی تربستهدلبه محله، به محله خود  بستگیدلبرای شاخص  5/1گلشن با مقدار 

دو منطقه گلشـن و قنـات  به ترتیب برای ساکنین 1/3و  7/1 شدهمحاسبهسرشار از معانی است. همننین مقایسه مقادیر 

منیـت ا. تفاوت بین احسـاس برندمیکه ساکنین محله قنات کوثر از سکونت در این محل بیشتر لذت  دهدمیکوثر نشان 

لـه . عمـده سـاکنین محکننـدمیبین ساکنین دو محله ملموس است و ساکنین محله قنات کوثر امنیت بیشتری احساس 

واهنـد ی و رنج نخاین محله برای سکونت مناسب نیست و در صورت مهاجرت از این محله متحمل ناراحت عتقدندمگلشن 

 شد.

 

 گیرییجهنت
مرور ادبیات نظری حس تعلق به مکان به مفهوم حس مکان در ادراك ذهنی مردم است که سـطح بـاالتری از با توجه به

انگـارد. می مکـان از جزئـی را خـود انسان و گیردپیوندی شکل می مکان با فرد بینحس مکان است. با کمک این حس

شود و برخاسته از حس تعلق به مکان، یک بعد از کلیت حس مکان و وابستگی مثبت است که بین فرد و مکان ایجاد می

ادلی کـه انسان در یک مکان خاص است. این حس طی فرآیندها و تع –مکان و انسان  -ها و تعامالت بین انسانفعالیت

شود آید و نیز چیزهای مثبت و منفی که بین انسان و محی  ردوبدل میزیست و زادگاه انسان پدید میبین انسان و محی 

عنوان یک عامل برای پیشبرد توان از آن بهخوبی شناخته و تقویت شود میگردد. چناننه حس تعلق به مکان بهایجاد می

های حـس تفاده نمود. در این پژوهش با بررسی مقاالت و سایر منـابع ابعـاد و شـاخصها اسریزیای برنامهاهداف توسعه

شـده در ایـن تحقیـق در سـه بعـد تعلـق احساسـی، مفهـومی و های استفادهتعلق به مکان شناسایی شد. سپس شاخص

مـؤثر  تعلق بـه مکـان بر کارکردی استخراج شد. نتایج نشان داد که ابعاد تعلق احساسی، تعلق مفهومی و تعلق کارکردی
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های تعلق به مکان نشان داده است که در محله گلشـن بـرای بعـد تعلـق احساسـی بـه بندی شاخصنتایج اولویت است.

های احساس راحتی در مکان، مهم بودن مکان ازنظر فرد، متمـایز دانسـتن مکـان و افتخـار بـه مکـان از ترتیب شاخص

بندی در مرحله قنات کوثر به ترتیب احساس راحتی در مکـان، مهـم اولویتاهمیت باالتری برخوردار است. همننین این 

باشد. برای بعد مفهومی در محله گلشن نیز بـه ترتیـب بودن مکان ازنظر فرد، افتخار به مکان و متمایز دانستن مکان می

مینـه فرهنگـی افـراد، های مناسب و سازگار بودن مکان با سبک زندگی افراد، مناسب و سازگار بودن مکـان بـا زشاخص

اجتماع و دیدار افراد محله، داشتن خاطرات قدیمی و عالقه افراد مکان به هم از اهمیـت بـاالتری برخـوردار اسـت. ایـن 

بندی در محله قنات کوثر به ترتیب مناسب و سازگار بودن مکان با سبک زندگی افـراد، مناسـب و سـازگار بـودن اولویت

داشتن خاطرات قدیمی، عالقه افراد مکان به هم و اجتمـاع و دیـدار افـراد محلـه اسـت. در  مکان با زمینه فرهنگی افراد،

 از بـردن امنیـت، لـذت نیازها، احساس تأمین منظورمکان به بودن های مناسبمرحله گلشن برای بعد کارکردی شاخص

های خوردار اسـت. اولویـت شـاخصاز اهمیت باالتری بر مکان، توصیف مکان، توانایی به مکان، تعلق معانی مکان، درك

نیازهـا،  تـأمین منظورمکان بـه بودن مکان، مناسب از بردن مکان، لذت به کارکردی در محله قنات کوثر به ترتیب تعلق

 مکان است. توصیف مکان و توانایی معانی احساس امنیت، درك

ر محلـه گلشن احساس راحتی بیشتری د ه قنات کوثر نسبت به ساکنین محلهدهد که ساکنین محلتحلیل نتایج نشان می

االیی کنند. همننین پیشرفت و ارتقا محله برای ساکنین هردو محلـه اهمیـت بـخود نسبت به سایر محالت احساس می

شـود نمی کننـد و برایشـان ارزش محسـوبدارد. در محله گلشن، ساکنین این منطقه به زندگی در این محله افتخار نمی

یل بیشـتری کنند. ساکنین محله قنات کوثر تماله قنات کوثر به سکونت در این محله افتخار میکه ساکنین محدرصورتی

سـاکنین  دهد که برای بخش زیـادی ازبرای گذراندن زمان در محله خودشان دارند. همننین مقایسه دو محله نشان می

ن موضوع برای سـاکنین محلـه گلشـن که ایبخش است درحالییتهای این محله رضامحله قنات کوثر حضور در خیابان

 کند.کمتر صدق می

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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