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The effects of belonging in the Dezfoul’s old neighbourhood based 

on physical and social dimensions  

Case study: Qa’lee and Roodband neighbourhoods 

A B S T R A C T A R T I C L E    I N F O 

Traditional architecture were both more efficient and obviated in contrast 

with the modern architecture for the citizenry who lives in the old 

neighbourhood because of their design, social structure and other factors. On 

the other hand, the environment, life style, social concept, establish citizenry 

belonging to the special neighbourhood, Having belonging to the special place 

or environment gives citizenry calmness and it will begin during their staying 

and will get deeper by the time. So, the aim of this research is consendring the 

effects of belonging in the Dezfoul's old neighbourhoods base on physical and 

social dimensions(case study: Qaleh  and Rudband neighbourhood) . The 

research method is descriptive, fundamental research and applied type,first of 

all, manager's opinions about the effects of belonging were collected during an 

interview. The factors which have effects on the belonging were recognized 

and coded base on QDA software, in the following, by using of PLS software 

and factor analysis method, the similarity of belonging were check base on the 

information were collected from Two old neighbourhood. Finally, the question 

was rejected base on the reuths show that effects of factors (natural and 

physical factors, organization, mental and social factors) are different in 

citizenries belonging in these two neighbourhood. 

 

Keywords: sense of belonging, physical and social dimensions, satisfaction, 

Qala and Rudband places . 
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ثیرپذیری حس تعلق در محله های قدیمی با تأ میزان

 تآکید بر ابعاد کالبدی و اجتماعی شهر دزفول 

 مطالعه موردی : محله قلعه، محله رودبند
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 چکیده

راحی، های امروزی به دلیل نحوه ط های سنتی، برخالف اغلب بافت بافت

وانی ساکنین رساختار اجتماعی و سایر عوامل، بسیاری از نیازهای اجتماعی و 

 روزیای امبافت ه پاسخگویی بهتری نسبت بهمی کردند و  خود را تأمین

یری گ کلأثیر مهمی درشو فعالیت های اجتماعی ت  طرفی محیطاز  .داشتند

ه بر علق عالوحس تتعلق ساکنین دارند؛ و از جمله حس جتماعیا مفاهیم

زندگی  تواند در مکانشود می  اینکه موجب احساس راحتی از یک محیط می

 این از دفه بنابراین وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد فرد به

 تأکید با قدیمی های درمحله تعلق حس پذیری تأثیر مطالعه میزان پژوهش

. باشدمی( بندرود محله قلعه، محله: موردی مطالعه)واجتماعی کالبدی ابعاد بر

 وعن از و بنیادی ماهیت لحاظ از و توصیفی نوع از حاضر تحقیق روش

 تأثیر میزان با رابطه در کارشناسان و مدیران نظرات ابتدا در است، کاربردی

 یشیوه به سپس و شده انجام ایمصاحبه صورت به تعلق حس پذیری

 تعلق حس ذیریپ تأثیر عوامل QDA افزار نرم از استفاده با هاداده کدگذاری

 با و لیعام تحلیل روش از استفاده با سپس شناسایی وقدیمی  های درمحله

 پذیری تعلق حس تأثیر بودن یکسان بررسی به PLS افزار نرم از استفاده

 واملتأثیرع که گرفت نتیجه چنین و کرد رد صراحت به و آن را پرداخت

 دهیسامان فضایی، ساماندهی کالبدی، عوامل طبیعی، عوامل) شده مطرح

 تعلق حس برمیزان( اجتماعی عوامل ذهنی، عوامل فردی، عوامل فعالیتی،

  .باشدمی متفاوت ناحیه دو این در پذیری

محله  مندی،رضایت ، اجتماعیکالبدی و  ابعادحس تعلق،  کلید واژه ها:

 های قلعه و رودبند

 
 19/12/1399تاریخ دریافت: 

 20/12/1399تاریخ پذیرش: 
 lida.hormati@yahoo.comنویسنده مسئول: *
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 مقدمه

و  ها برفرهنگ حاکم شهرسازی و معماری به جریان دقیق با نگاهی 

 فضاهای سکونتیو  شهرهات ساخ برای تالش متفاوت جغرافیاهای

ست ا مشاهده لقاب وکاربران ساکنان نیازهای با منطبق ساماندهی آنها

 دیآیه شمار م پیچیده پدیده اجتماعی یک عنوان به سکونتی رضایتمندی

 مباحثی جمله از و شده پدیدار طراف آنون و محیط اازمسک آن مفهوم که

 ارزش و مقایسهل، تحلیجهت  دری اشاخصهعنوان  به تواندیم کهت اس

کارگرفته شود  به ساکنین نیازهای به مسکونی طتوانش پاسخ محی گذاری

 شهریی هاطیدرارتقای کیفی مح مهم از معانی یکی(. 52: 1394شعبانی، )

(. 28: 1389فروزنده جوان و مطلبی، است ) مکان به تعلق حس انسانی، و

 و واحساسات کم طازمحی مردم ذهنی ادراک به معنای به مکان تعلق حس

 طمحی با ارتباطی درونی در را شخص کهت اس خود طازمحی بیش آگاهانه آنها

 پیوند طمحی معنایی با زمینه احساس فرد و فهم که طوری به ،دهدیقرار م

 مفهوم( امروزه 262: 1394قشقایی و همکاران، شود )ییکپارچه م و خوردیم

 شهرسازی ل پیش رویئازمهم ترین مسا یکیمکان  مکان و حس

 (69، 1394میرغالمی، معاصراست )

طور کلی دلبستگی به یک موضوع مثل مکان، مبتنی بر تجارب قبلی به 

چرا که . باشدیماجتماعی فرد زندگی، ساختارهای رفتاری، شناختی، حسی و

ته و ساخ1خودافراد بر این اساس طرح رفتاری، شناختی، حسی و اجتماعی از 

ی تازه خود با موضوعی نو برپایه این طرح، ادراک و رویاها تمام تجارب

، ین طرح از خود. عالوه اسپارندیمبندی نموده و به خاطر  ساماندهی و طبقه

نابراین در همان هنگام که خود . باشدیرفتاری فرد نیز م یازهیمحرک انگ

هنگامی که شیء یا توقعات فرد نیز بنا شده و  ، نیازها وشودیساخته م

 ، فرد احساس آسایش و امنیت نمودهکندیموضوعی این نیازها را برآورده م

. به این ترتیب کندیو برآوردن نیازهایش به صورت ذهنی و عینی ادامه پیدا م

اساس با بیان عواطف خود،  فرد به آن مکان یا موضوع جذب شده و براین

جه آن یعنی دلبستگی، اشتیاق به . نتیکندیاز این جذبه توجه و مراقبت م

 (.5: 1996)مریس،  داردیفتار هدفمند را پایدار نگه مرزندگی با دیگران و 

 مبانی نظری

 حس تعلق به مکان

تعلق خاطر را عالقه داشتن، عشق به چیزی در واژه شناسی لغت نامه دهخدا 

خاطر خلدون تعلق  نظر ابن و از کندیممعنی شتن دا داشتن و میل به کسی

تعلق به مکان که بر (. 1376)دهخدا،  کندیداشتن را معادل تعصب تعریف م

راتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است. ف دیآیممکان به وجود  پایه حس

با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از  این حس به پیوند فرد

و  عانی، عملکردهام، هانشانهی خود از هاتجربه اساسو  داندیم مکان

برای او  می سازد و مکانشخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور

ه س تعلق ب(. ح3: 1392سجاد سازاده و همکاران، شود )یم قابل احترام
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به  کندیداوم حضور انسان در مکان نقش مهمی ایفا ممنظور بهرمندی و 

ورت انسان خود را در این صمی شود با بافت منجر که به پیوند فردی اگونه

خود از نشانه، معانی، عملکردها ی هاتجربه براساسو  داندیجزیی از بافت م

این نقش نزد او  .سازدیو شخصیت نقشی برای بافت در ذهن خود متصور م

. شودیم مکان برای او مهم و قابل احترام منحصر به فرد بوده و در نتیجه

شده و تغییرات هرکدام در میزان این حس از دو عامل فضا و انسان ساخته 

(. حس تعلق به مکان که عامل مهم در 45: 1374پاکزاد، تعلق مؤثر است )

هایت ، نباشدیمی ارتباطی استفاده کنندگان و محیط هاهیپاشکل گیری 

کالبدی نظیر ی هایژگیو .با کیفیت خواهد شد یهاطیمنجر به ایجاد مح

ت( و روابط اجزا کالبدی با تأمین و تأکید )فرم، رنگ، اندازه، شکل مقیاس، باف

حس تعلق گیری  جتماعی محیط، نقش مهم و مؤثر در شکلفعالیت های ابر

این  دارد. شولتز داشتن حس تعلق به مکان و مشارکت در آن را وابسته به

که چه اندازه میان تصور ذهنی فرد از مکان که بر پایه بر همکنش  داندیم

و آنچه که ذهنیت مشترک شهروندان از  ردیگیم او با محیطش شکل

، نزدیکی وجود دارد. بر این پایه، هرچه این دو ذهنیت سازدیمرا  شهرستان

این »همانندی بیشتری به هم داشته باشند، فرد با محیط خود احساس 

 (106: 1383پاکزاد، ) .بیشتری خواهد داشت« همانی

 عوامل شکل دهنده حس تعلق

 ختیشنا -ادراکیعوامل 

و  هاهمان طور که اشاره شد حس تعلق ترکیبی پیچیده از معانی، نماد

اخودآگاه صورت خودآگاه یا ن محیطی است که شخص یا گروه بهی هاتیفیک

ایه ارتباط طور عمده بر پبه  معنا که این کنندیاز یک مکان خاص ادراک م

ود را خکالبدی  صورت نمودبه  محیط قرار دارد، در طراحی عاطفی فرد با

برای ایجاد  اولیه شناخت و ادراک فرد از یک مکان از شروط .سازدیم نمایان

تمایز  وبا خوانایی یی هاطیمحمنظور  دینب باشدیم حس تعلق به مکان

راک و شناخت مطلوب بوده و ادی هاطیمحجز  کنندگان کالبدی برای استفاده

 بدی همچونعوامل کال .ردیگیم بهتری از سوی افراد در آن صورت

ادراک  عواملاز مهمترین  همسایگی حدود مالکیت، هامیمشخص نمودن حر

ی هاشزیانگو  براساس شایستگی که فرد باشدیماز محیط  مناسب انسانی

 .(52: 1386مطلبی، ) .پردازدیخود به کنکاش و تجربه از محیط م

 عوامل اجتماعی

ر اصل نمادها و ، دکندیبیان م عامل اجتماعی نوان بسترا به عآنچه محیط ر

سو و قابلیت محیطی در تأمین  محیطی مشترک اجتماعی از یکی هاسنبل

. در این مرتبه باشدیو گسترش این بعد از نیازهای انسانی از سوی دیگر م

ر . دکنندیم جمعی عناصر کالبدی محیط را رمزگشایی ها به صورتانسان

 دینمایمایفا  با استفاده کنندگاناجتماعی محیط نقش ارتباطی  یهاهیال واقع

به  ر طول تاریخ معماری محیطیی فرهنگی دهاداده که هر یک براساس

                                                        
2 Addo 

فروزنده و مطلبی، باشند )یمخاص خود  ست آمده است و حاوی معناید

1390 :79.) 

 کالبدی -محیطی عوامل

 در رین عامله عنوان مهمتب کالبد به همراه متغیرهای فرم و ساماندهی اجزا،

ق ایجاد عناصر کالبدی از طری. شودیگیری حس تعلق محیط ارزیابی م شکل

 قفضاها به ایجاد حس تعلدر  تمایز محیطی، ارتباط درون و بیرون

ی فرم هر هایژگیوبه عنوان  اندازه، رنگ، بافت و مقیاس شکل .پردازندیم

ان و چیدم گیری حس تعلق داشته و نوع ساماندهی قش مؤثر در شکلیک 

کالبدی از  باشد. از سویی دیگر عناصرمی ا کالبدی نیز عامل مؤثر دیگراجز

حس تعلق  نیازهای انسان در مکان در ایجاد طریق همسازی و قابلیت تأمین

 (.67: 1396مطلبی، باشند )یم مؤثر

 پیشینه پژوهش

 یلتما و رضایت میزانبررسی  تجهپژوهشی  در همکاران و فنگ جیانگ،

وانگژو و گدر دو شهر شده  نوسازی تاریخی یهابلوک در منزل جابجایی به

ین نتیجه امسیر به  لشانگهای چین با استفاده از معادالت ساختاری و تحلی

جمعیتی -تأثیر عوام فیزیکی و اجتماعی  تترک خانه تح بهل رسیدند تمای

کمتری  لتمای کنندیساکنانی که در نواحی مورد مطالعه خانه اجاره مت. اس

تاریخی  یهاکه افرادی که در این بلوک تو این در حالی اسد. دارنبه ترک 

ترک ه ببیشتری  لاولیه بازسازی هستند تمای لو در مراح کنندیم زندگی

، سن، از میان متغیرهای اجتماعی و جمعی شناختی مختلف محدوده دارند

کمتر از  ساکنان مسن، که دهدیبوده و نتایج نشان م لتأثیرگذارترین عام

مر ریشه ه این اک خود دارند تبه ترک و جابجایی محی سکون لجوانان تمای

د اند، دارهکه سالیان طوالنی در آن زندگی کرد در حس تعلق آنها به مکانی

(Jiang & Fenga, 2017: 19-29).. 

یتمندی بررسی عوام مؤثر بر رضا "شحبیب پور کوچکی و همکاران در پژوه

مؤثر  لعوام انجام شد 1395که در سال  "فقآباد در پارک ش ساکنان یوسف

یزان مخدماتی مؤثر بر ل وحی روانی و همچنین عوامو ر فیزیکی، طبیعی

ل واماین پژوهش ع یهاافتهیسنجیده شد. براساس  طمندی محی رضایت

ساکنان و  تفیزیکی و روحی روانی بیشترین تأثیر را در افزایش میزان رضای

نان ساک تسکونمحیط  از تدر رضایرا  ریتأث خدماتی کمترینهای سرویس

 (. 47-57: 1395جبیب پور و همکاران، اند )محدوده مطالعه داشته

در میان  تمندی از سکون تدر پژوهشی به ارزیابی میزان رضای2آدو

درآمد انتخاب  خانواری در جوامع کم خانوارهای کم درآمد در سکونتگاه چند

واحدهای  یهایژگیکه و تغنا پرداخته ونتیجه گرف تشده در اکرا در پایتخ

افراد داشته و خانوارها بیشترین  تتأثیر منفی بر رضای مسکونی موجود

)آدو،  خود دارند یامحله یهایژگیاجتماع و به ویژه و ترا از حمای ترضای

 (. 20-1: صص 2016
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 یهامندی از مسکن بافت دل و همکاران در بررسی میزان رضایت طلوع 

ی ارزشیابی جدید، واحدهای مسکونی مهر پردیس تهران را با معیارهای کالبد

کالبدی نسبتاً در  یهاکرده و دریافتند میزان رضایتمندی ساکنان از مؤلفه

عی مطلوب وضعی مطلوبی قرار دارد ولی در رابطه با مؤلفه دید و منظر وض

که منجر  تراحی اسنبوده و نیاز به مکاشفه دقیدق و ملزم کردن نکاتی در ط

نتایج  .(15: 1396،دل و همکاران طلوع)دید و منظر شود تبه ارتقای کیفی

 یهاعمندی ساکنان در مجتم کیفی محیطی بر رضایت لبررسی تأثیر عوام

دی، کیفی محیطی )عملکر لمسکونی در مشهد هم نشان داد مجموعه عوام

اکنان سمحیطی( بر میزان رضایتمندی سکونتی  تزیباشناختی و زیس-تجربی

 (653: 1397ند) عباس زاده و همکاران، تأثیرگذار هست

و  یاقتصادمحیطی و ط که بین شرای دهندینشان م شده انجام مطالعات

لق وحس تع گیری حس تعلق در شهرها ارتباط معناداری وجود دارد لشک

با توجه  تالزم به ذکر اسیباشد.  کالبدی یک محدوده م  طوابسته به شرای

 ط محی مندی از شده در این زمینه رضایت انجام یهابه پیشینه پژوهش

کالبدی و ی هاجنبه با پوشش توانیم که تاس عاملی تسکون

 ترضای زانمی زیرا باشد، نیز ساکنین تعلق کننده میزان حس محیطی،ارزیابی

وجود  به را طمحیپیوند با  و نزدیکی احساس زندگیشان، طاز محی افراد

، ردیگیم لشک پایدارتری و تریقو صورت به که ارتباط واین آوردیم

 .دهدیم افزایش را ساکنین تعلق احساس

 هدف مقاله

 های درمحله تعلق حس پذیری تأثیر هدف اصلی این مقاله مطالعه میزان

 واجتماعی کالبدی ابعاد بر تأکید با قدیمی

 روش تحقیق

. کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی استپژوهش از نظر هدف 

مدیران،  نفر از 25جامعه آماری اول این پژوهش شامل ی اول مرحلهدر 

که به شیوه تصادفی ساده  باشدیم نظام شهرسازیمتخصصان و کارشناسان 

ی امصاحبه برای اولویت بندی عوامل و شدند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب

های مورد نظر را تهیه و  ها و پاسخ گر از قبل سؤالمصاحبه باز که در آن

شوندگان یا  زمان مصاحبه آنها را در اختیار مصاحبهو در  کردهتنظیم 

را مورد نظر قرار داده که بتواند عوامل مرتبط با حس  دهدها قرار میآزمودنی

که در این حالت از  تعلق را در ابتدا شناسایی و سپس اولویت بندی نماید

 های یکسانی را در اختیار دارندها و پاسخها، پرسشمصاحبه، تمام آزمودنی

و به  qdaدر اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده و با استفاده از نرم افزار 

و دسته بندی مفاهیم پرداخته شده و سپس  هادادهروشی کیفی به کدگذاری 

در  مشخص گردید  هاآنذاری اولویت این عوامل شناسایی و از طریق کدگ

نفر به  923ی آماری ثانویه از درگاه ملی آمار )تعداد جامعهنهایت با تعیین 

عنوان نمونه متخصصان شهرسازی در دزفول( به عنوان حجم نمونه انتخاب 

نفر به عنوان حجم نمونه  273و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد 

کالبدی  ابعاد بر با تأکیدمحله های قدیمی علق درحس تانتخاب تا  تاثیر 

در دو منطقه محله قلعه، محله رودبند در دزفول را مورد بررسی  یواجتماع

و روش  1399تا بهمن  1399ی زمانی این تحقیق مهرماه بازهقرار دهد، 

برای شناسایی و اولویت بندی  qdaتحلیل با استفاده از نرم افزار توصیفی 

ی می مدل یابی معادالت ساختار جهت  plsفاده از نرم افزار عوامل و است

باشد. و در نهایت برای اولویت دهی  به عناصر حس تعلق و اندازه گیری 

 استفاده شده است. SPSSنرمال بودن دیتاها از نرم افزار 

 ی محدوده پژوهشهایژگیو

کیلومتر  4762است، که با مساحت  ایراندزفول شهری در جنوب غربی 

 ،رودخانه دزشود و در کنار امین شهر پرجمعیت کشور محسوب میمربع، سی

 721زفول در فاصله د استقع شدهوا استان خوزستان ایجلگههای در بخش

داین شهر از لحاظ قرار دار اهوازکیلومتری از  155و  تهرانکیلومتری از 

بر پایه  باشدوسعت دومین شهر بزرگ استان خوزستان )پس از اهواز( می

جمعیت شهرستان دزفول  1395سال در  سرشماری عمومی نفوس و مسکن

نفر از آنان در شهر  264000 که استبوده( خانوار 78٬348 در) نفر 444٬000

انددزفول ساکن بوده

.

 

 ایران در دزفول شهر و خوزستان استان قرارگیری موقعیت نقشه. 1 شکل
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 (www.storegis.comمنبع: )منبع 

 

 

 

 

 هااز نشانه میمفاه یجدول مقوله بند. بخشی از 1جدول 

 مقوله اصلی مقوله فرعی منبع تعداد در متن

4 E1,E3,E7,E9 عوامل اجتماعی هویت 

 10 E3,E4,E7,E9,E11,E18,E21,E23,E24,E25 

12 
E1,E2,E7,E8,E9,E12,E13,E15,E21,E22,E

23,E25 

18 

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, 

,E12,E13,E14,E15,E16,E17,E23,E24,E2

5 

13 
E5,E6,E7,E8,E13,E14,E15,E16,E17,E18 

,E21,E22,E23 

 نمادها و نشانه ها

6 E1,E2,E19,E20,E21,E22 

13 
E1,E4,E5,E6,E7 

E11,E15,E16,E17,E18,E19,E20,E21 
 بومی گرایی

25 

E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9,E10,E11,E

12,E13,E14,E15,E16,E17,E18,E19,E20,

E21,E22,E23,E24,E25 

15 
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E7,E11,E12,E13,E14

,E22,E23,E24,E25 

 باورها

15 
E1,E2,E3,E4,E5,E6,E10,E11,E15,E16,E1

7,E19,E22,E23,E25 

 (نگارندگان:منبع)

هایت به مقوله به طور مثال هر دو مقوله ی  فرعی باورها و بومی گرایی در ن 

س تعلق حهویت مرتبط می شوند که به عنوان یکی از عوامل مهم در ایجاد 

 ذهنی می باشد.

 معادالت ساختارینتایج 

معادالت ساختاری بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد بررسی است. 

نرمال باشند برای بررسی فرضیات تحقیق از  هامؤلفهدر صورتی که 

ی ما غیرنرمال هامؤلفههای آماری پارامتریک و در صورتی که توزیع آزمون

نیم. برای بررسی این که کیمهای آماری ناپارامتریک استفاده باشد از آزمون

ها و نمودارهای توان از آزمونباشد میآیا نمونه متعلق به جامعه نرمال می

باشد، استفاده نمود. یکی از موجود می SPSSافزار آماری خاصی که در نرم

باشد که به بررسی نرمال اسمیرنوف می-ها، آزمون کولموگروفاین آزمون

 اشاره شده است. 1این آزمون در جدول  پردازد. نتایجبودن متغیرها می

 

 اسمیرنوف-: نتایج آزمون کولموگروف2جدول

 وضعیت (sig)سطح معناداری  اسمیرنوف -کولموگروف متغیرها
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 نرمال 0.03 0.83 عوامل طبیعی

 نرمال 0.37 0.72 عوامل کالبدی

 نرمال 0.03 0.79 ساماندهی فضایی

 نرمال 0.02 0.82 فعالیتیساماندهی 

 نرمال 0.28 0.92 عوامل فردی

 نرمال 0.38 0.87 عوامل ذهنی

 نرمال 0.37 0.76 عوامل اجتماعی

 )منبع:نگارندگان(

درصد بیشتر  5برای همه متغیرها از  (sig)از آن جا که مقدار سطح معناداری 

 توزیع نرمال هستند.باشد لذا همه متغیرها دارای می

 

 : نتایج ضرایب همبستگی3جدول 

 ضرایب همبستگی

 عوامل فردی عوامل ذهنی عوامل اجتماعی

ساماندهی 

 عوامل طبیعی عوامل کالبدی فضایی

 متغیرها

 حس تعلق مردم در دو منطقه *0.728. **688. **628. **679. **728. **789.

 (نگارندگان:منبع)

دهد، ضرایب همبستگی به دست آمده از استفاده نشان می 3مندرجات جدول 

بارهای  p <05/0ی مناسب در سطح هایگذاراز وسایل نقلیه و سرمایه 

عاملی( است تا همبستگی موجود بین متغیرهای مشاهده شده در مجموعه 

دهد خمینی کران پایینی از پایایی ارائه میها، در واقع آلفای کرونباخ تداده

برای این دو  PLSافزار (. نتایج و گزارش خروجی نرم1391)آذر و همکاران، 

 آورده شده است. 4شاخص در جدول 

 

 PLSافزار : نتایج و گزارش خروجی نرم4جدول 

 پایایی مرکب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق

 0.789 0.793 طبیعی عوامل

 0.748 0.829 عوامل کالبدی

 0.789 0.738 ساماندهی فضایی

 0.847 0.979 ساماندهی فعالیتی

 0.904 0.837 عوامل فردی

 0.789 0.778 عوامل ذهنی

 0.742 0.894 عوامل اجتماعی

 (نگارندگان:منبع)

آمده برای آلفای کرونباخ و پایایی بینید مقادیر به دست همانطور که می

مطلوب متغیرهای تحقیق دهنده پایایی است که نشان 70/0مرکب بیشتر از 

گیری از پایایی مطلوبی برخوردارند. این های اندازهاست. بنابراین مدل

ها ها از طریق بررسی همبستگی درونی یا بارهای عاملی بین معرفشاخص

ها گیرند اما از آنجا که پایایی معرفیرها نتیجه میدر مورد پایایی همزمان متغ

متفاوت است، پایایی هر معرف باید به تنهایی ارزیابی شود. محققان معتقدند 
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)همبستگی بین یک سازه و هرکدام از 7 که متغیرهایی که دارای بار عاملی

ف گیری حذباشند، باید از مدل اندازه 4/0شده آن( کمتر از متغیرهای مشاهده

 آورده شده است. 4ها در جدول (. پایایی معرف1995شوند )کلمپر، 

 بررسی مدل درونی تحقیق

برای متغیرهای مکنون درونزا هستند.  𝑅2اعداد درون جدول بیانگر مقادیر

شود برای متغیرهای مکنون برونزا یا مستقل همانطور که مشاهده می

برای همه  𝑅2شود مقدارشود. همانطور که مشاهده میارائه نمی 𝑅2مقدار

 باشد.متغیرها در سطح قابل توجه می

 

 

 

 

 : مقدار ضریب تعیین5جدول 

                                               

 

 

 

 

 

 (نگارندگان:منبع)

 

 

 R Square متغیرهای پژوهش

 0.56 عوامل طبیعی

 0.367 عوامل کالبدی

 0.372 ساماندهی فضایی

 0.428 ساماندهی فعالیتی

 0.503 عوامل فردی

 0.473 عوامل ذهنی

 0.510 عوامل اجتماعی
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 : مدل مفهومی تحقیق در حالت استاندارد )منبع: نتایج محقق(2شکل 

 

ها آزمون بوت استراپ گرفته شده است که از برای آزمون معناداری فرضیه

برای  T( استفاده شده است. مقادیر T-value) Tشاخص جزئی مقدار آماره 

 آورده شده است. 3مدل تحقیق در شکل 
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 منبع: نتایج محقق(استاندارد ) T: مدل تحقیق در حالت 3شکل 

رتبه بندی عوامل حس تعلق پذیری دو ناحیه ی قلعه و بررسی 

 رودبند دزفول در مردم این نواحی

باتوجه به اندازه گیری آزمون فریدمن به رتبه بندی هر یک از عوامل با میزان 

حس تعلق پذیری در هر دو ناحیه محله قلعه و محله رودبند دزفول پرداخته 

 شده است. نتایج نشان داده است.

حاصل شده است  0.14که مشخص است سطح معناداری آزمون ر همانطو

فر را که مبتنی بر صفرض  توانیتر است لذا مکم 0.05 که از ضریب خطا

را به صراحت رد کرد و چنین  باشدیمحس تعلق پذیری  یکسان بودن تأثیر

ی، کالبد عواملی، عیعوامل طب)نتیجه گرفت که تأثیرعوامل مطرح شده 

 عواملی، ذهن عواملی، فرد عواملی، تیفعال یساماندهیی، فضا یسامانده

 .باشدیمتفاوت می( برمیزان حس تعلق پذیری در این دو ناحیه اجتماع

 . آزمون رتبه بندی فریدمن6جدول 

درجه  کای دو تعداد

 آزادی

سطح معنی 

 داری

263 27.390 24 0.039 

 )منبع:نگارندگان(

 

 وزن نهایی هر یک از عوامل بر میزان تعلق پذیری 

 

 . وزن نهایی هر یک از عوامل بر میزان تعلق پذیری7جدول 
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 وزن متغیرهای پژوهش

 0.389 یعیعوامل طب

 0.562 یکالبد عوامل

 0.678 ییفضا یسامانده

 0.457 یتیفعال یسامانده

 0.563 یفرد عوامل

 0.628 یذهن عوامل

 0.969 یاجتماع عوامل

 )منبع:نگارندگان(

 0.678به ترتیب، ساماندهی فضایی با وزن  شودیمهماهنگونه که مشاهده 

 0.389به عنوان بزرگترین عامل حس تعلق پذیری و عوامل طبیعی با میزان 

 بر حس تعلق را دارد. ریتأثکمترین میزان 

 نتیجه گیری

 امروز که تاس مهمترین مواردی ازجمله در محالت مردم وحضور حس تعلق

ط شرای وارزیابی للیحت .گیرد یرار مبحث ق مورد موفق ارزیابی محالت در

 ومدلهای کمی به واسطه روشهای سکونتی هایط محی کیفی

 به طکیفی محی کلیح سط شناسایی برای مروزهه اکت اس تجربی،رویکردی

مؤثری در افزایش و یا  تواند نقش رود. در این میان حس تعلق می کارمی

بازی کند. به عبارتی با در نظر گرفتن ط مندی از محی میزان رضایت کاهش

افزایش  تدر جهها توان از آن بر حس تعلق میو اجتماعی  کالبدی  ابعادنقش 

با توجه  .سکون بهره بردط محی تو همچنین کیفی طمندی از محی رضایت

 عواملکد باز،  303یی با فضا یدهسامان عواملبه کدگذاری باز،  به ترتیب 

ی تیفعال یساماندهکد باز،  283ی با کالبد عواملکد باز،  288ی با اجتماع

کد باز و در 172ی با ذهن عواملکد باز،  192ی  با عیطبکد باز، عوامل  225

کد باز به ترتیب به عنوان عوامل موثر بر حس  133ی با فرد عواملنهایت 

بررسی مقدار همچنین، تمامی متغیرهای مورد  . تعلق به دست آمده اند. 

دارند که در سطح  96/1از مقدار عددی عدد  ( بیشتری T-valueمعناداری )

حس پذیری  ریتأثتوان گفت رابطه بین این دو متغیر )میزان درصد می 95

محله های قدیمی در دو محله محله قلعه، محله رودبند دزفول( تعلق در

بین هر کدام از محله ها با عوامل حس  یر مثبتیتأثمعنادار است، بنابراین 

و با  توجه به مقدار تعلق  با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده می کنیم 

ق تی براساس نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تمامی عوامل حس تعل

. همچنین ساماندهی فضایی دنباشیمپذیری بر مرم هر دو منطقه تاثیرگذار 

به عنوان بزرگترین عامل حس تعلق پذیری و عوامل طبیعی  0.678با وزن 

 حس تعلقبر حس تعلق را دارد. در  ریتأثکمترین میزان  0.389با میزان 

ارزیابی  در امروز که تاس مهمترین مواردی ازجمله در محالت مردم وحضور

ط محی کیفیط شرای وارزیابی للیحت .گیرد یرار مبحث ق مورد موفق محالت

ت اس رویکردی تجربی، های ومدل کمی های به واسطه روش سکونتی های

رود. در این میان  کارمی به طکیفی محی کلیح سط شناسایی برای مروزهه اک

مندی  رضایتمیزان  تواند نقش مؤثری در افزایش و یا کاهش حس تعلق می

بازی کند. به عبارتی با در نظر گرفتن نقش متغیرهای محیطی و ط از محی

مندی از  افزایش رضایت تدر جهها توان از آن کالبدی بر حس تعلق می

 سکون بهره بردط محی تو همچنین کیفی طمحی

 ل،از تحلی لطبق نتایج حاص دزفولدر شهر  مطالعههای مورد محله در 

 فعالیتی، عوامل فضایی، ساماندهی کالبدی،ساماندهی عواملطبیعی،  عوامل

مورد بررسی یکسان  دو محلهدر اجتماعی  ذهنی، عوامل فردی، عوامل

عوامل فردی و اجتماعی از معادالت ساختاری ل توجه به نتایج حاص با.ستنی

 نهایت و در به ترتیب بیشترین تاصیر را بر حس تعلق در محله ها داشته اند

بر حس تعلق و در نتیجه میزان  ابعاد کالبدی و اجتماعی و محلهدهر بر 

 .تأثیر دارند تسکون طاز محی ترضای

 

 :مؤاخذمنابع و 

سیاوش پور، بهرام و موالیی رامشه، زهره و شادلو جهرمی،  -1

،بررسی ضرورت نقش تعامالت اجتماعی در جهت 1393مجتبی،

کنگره حس دلبستگی به مکان در فضاهای عمومی شهری،دومین 

بین المللی سازه ، معماری و توسعه 

 .https://civilica.com/doc/354371شهری،تبریز،،،

کیفیت ، 1393رضویان، محمد تقی و شمس پویا، محمد باقر،  -2

محیط کالبدی و حس مکان مورد شناسی: دانشجویان دانشگاه 

 .تهرانشهید بهشتی 

 ،1399لشکری، الهام، رفیعیان، مجتبی، عندلیب، علیرضا،  -3

های همگانی شهری در جهت تقویت های عرصهبازشناسی ظرفیت

ای نمونه موردی: ئوری زمینهتعامالت اجتماعی با استفاده از ت

 مجله علوم جغرافیایی)جغرافیای کاربردی(، دوره کالنشهر مشهد

 19-30، صفحه 1399،بهار و تابستان  32 ، شماره 16
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مفهوم حس تعلق به ، 1390، قاسم ، مطلبی ,علی ،جوان فروزنده -4

 5  دوره , 1390بهار و تابستان ، مکان و عوامل تشکیل دهنده آن

 .37تا صفحه  27از صفحه  ; 8 شماره ,

ارزیابی حس اهلل،  محمدزاده، حجت موحد، خسرو، قشقایی، رضا،  -5

تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل 

پژوهش های جغرافیایی  ،شهری )مطالعه موردی: ساحل بوشهر(

 2شماره  1395تابستان  4برنامه ریزی شهری دوره 

حس رضایت از فضای  ,سیده ندا ، قاضی زاده  , مصطفی، بهزادفر  -6

 ,های مسکونی شهر تهرانباز مسکونی نمونه مورد مطالعه: مجتمع

 24تا صفحه  15از صفحه  45دوره  3هنرهای زیبا، شماره

مطالعه رابطه میان رضایتمندی   ,آتوسا، عطیه ؛ مدیری، بهرام پور -7

اکنان از محیط زندگی و میزان حس تعلق آنها در مجتمع س

، پاییز 3، شماره 20دوره  ,مسکونی بلند مرتبه شهرک کوثر تهران

 .85-94، صفحه 1394

 ,رابری، اباصلت عسکری گوهری، فرزانه ؛ زاده، شهاب ؛ عباس -8

عوامل کیفیت محیطی بر رضایتمندی ساکنان در بررسی تأثیر 

، 1395، زمستان 4، شماره 4دوره  ,های مسکونی در مشهدمجتمع

 653-671صفحه 
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