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1. مقدمه
تفاوت2معنادار2نیازها2و2انتظارات2ساکنین2با2تجربه2زندگی2
در2محیط2مسکونی2شان،2به2عنوان2یکی2از2چالش2های2اساسی2
است.2 شده2 مبدل2 محله2 از2 رضایت2 بهبودی2 فرآیند2 در2
مروری2بر2تحقیقات2صورت2گرفته2در2حوزه2رضایت2مندی2از2
مسکن2نشان2می2دهد2که2در2عمده2مطالعات2صورت2پذیرفته2
اول،2 رویکرد2 در2 نگریستند؛2 مسئله2 به2 رویکرد2 دو2 با2 شده2
از2معیارهای2 به2عنوان2یکی2 از2مسکن2 سطح2رضایت2مندی2
کیفیت2زندگی،2در2رویکرد2دوم،2رضایت2از2مسکن2به2عنوان2
انواع2رفتارها2از2جمله2جابجایی2مسکونی2 پیش2بینی2کننده2
و2اصالح2محل2سکونت2ساکنان2در2نظر2گرفته2شده2است2
)Lee & Park, 2010, p. 44(.2بنابراین2از2این2دو2رویکرد2
موجب2 که2 عواملی2 که2 نمود2 برداشت2 این2گونه2 می2توان2
رضایت2از2مسکن2و2احساس2دلبستگی2در2ساکنان2می2شوند،2
بر2کیفیت2از2زندگی2نیز2تأثیر2می2گذارند.2زیستن2در2محالت2
افراد2 از2 بسیاری2 آرزوی2 به2 رفته2 رفته2 مطلوب،2 مسکونی2
ساکن2درکشورهای2در2حال2توسعه2مبدل2می2شود2که2به2
دالیل2مختلف2اقتصادی،2فرهنگی،2اجتماعی2و2کالبدی2از2
تجربه2زیستن2در2یک2مکان2مطلوب2محروم2بوده2اند.2عدم2
سیاست2های2توسعه2ای2در2حوزه2مسکن2موجب2شده2تا2با2
بین2 فاصله2 افزایش2 شاهد2 سکونتی،2 رضایت2مندی2 کاهش2
آمال2و2آرزوهای2ساکنان2با2واقعیت2موجود2در2مسکن2آنان2
اجتماعی2 مسائل2 و2 چالش2ها2 بروز2 موجب2 که2خود2 باشیم2
اختالف2طبقاتی2شدید2 مهاجرت2های2درون2شهری،2 نظیر2
اجتماعی2و2کاهش2دلبستگی2به2مکان2شهرهای2کشورهای2

در2حال2توسعه2منجر2شده2است.
نظر2به2این2که،2دلبستگی2به2محله2و2احساس2تعلق2به2آن،2
مشارکت22 افزایش2 و2 ساکنان2 در2 انگیزه2 افزایش2 موجب2
محله2 به2 دلبستگی2 بهبودی2 بنابراین2 می2شود،2 اجتماعی2
می2تواند2احیا2و2نوسازی2محالت2مسکونی2را2تسریع2نموده2
افزایش2تحقق2پذیری2 افزایش2مشارکت،2ضمن2 از2طریق2 و2
ساکنان2 زندگی2 کیفیت2 اجتماعی،2 و2 اقتصادی2 برنامه2های2
بر2 مؤثر2 عوامل2 شناسایی2 بنابراین2 ببخشد.2 بهبود2 را2
رضایت2مندی2و2ایجاد2دلبستگی2به2مکان2در2محالت2یکی2از2
مهم2ترین2اولویت2برنامه2ریزان2و2طراحان2محیطی2می2باشد.2
ارتباط2 خصوص2 در2 بسیاری2 خارجی2 و2 داخلی2 مطالعات2
رضایت2از2مسکن2و2حس2دلبستگی2به2مکان2صورت2پذیرفته2
است2که2عمده2آنان2بر2ارتباط2میان2مشخصات2فرد/2خانواده2
بررسی2 همچنین2 کردند.2 تمرکز2 مسکن2 انتقال2 و2 نقل2 در2
تحقیقات2 در2 رفته2 به2کار2 مفهومی2 مدل2های2 و2 نظریه2ها2
که2 بوده2 آن2 از2 حاکی2 مسکن2 از2 رضایت2مندی2 موضوع2 با2
مورد2 در2 اطالعاتی2 یافتن2 برای2 تالش2 در2 پژوهش2ها2 تمام2
مؤلفه2های2محیط2خانه2بوده2اند2تا2بدین2وسیله2مشخص2شود2
که2ساکنان2برای2تأمین2نیازهای2مسکونی2فعلی،2انتظارات2
و2آرزوهایشان2طی2استفاده2از2آن2مسکن2و2پس2از2آن،2چه2
 Ibem(2درک2و2ارزیابی2هایی2از2این2مؤلفه2ها2به2عمل2آوردند
Aduwo, 2013, p.70 &(.2برخالف2دیگر2تحقیقات2صورت2

پذیرفته2شده،2آنچه2در2این2مطالعه2مورد2توجه2قرار2خواهد2
گرفت2سنجش2تجربی2تأثیرپذیری2حس2دلبستگی2به2محله2
و2رضایت2مندی2از2مسکن2ساکنان2محدوده2مورد2مطالعه2از2
مؤلفه2های2هویت2ساز2کالبدی2است.2با2توجه2به2هدف2مذکور،2
تحقیق2در2قالب2دو2بخش2کلی2از2منظر2روش2شناسی2شکل2
بررسی2 و2 مطالعات2 است2که2بخش2نخست،2شامل2 گرفته2
و2تحلیل2 پیمایشی2 اسنادی2و2بخش2دوم2شامل2مطالعات2

داده2های2گردآوری2شده2می2باشد.

2. پیشینه تحقیق 
بررسی2رضایت2 به2 اخیر،2مطالعات2گوناگونی2 در2طی2دهه2
مطالعات2 این2 که2 پرداخته2اند2 مسکونی2شان2 محله2 از2 افراد2
میزان2و2چگونگی2شکل2گیری2رضایت2از2محله2را2مشخص2
نمودند.2اگرچه2برخی2از2آن2ها2نیز2مکانیسم2هایی2را2تشریح2
از2 رضایت2 بر2 آن2ها2 به2واسطه2 محله2 مشخصات2 که2 کردند2
محله2و2مهاجرت2از2محله2تأثیر2می2گذارد.2روسی21)1980(2
در2کتاب2»چرا2خانواده2نقل2مکان2می2کنند«؟2عوامل2اصلی2
تعیین2کننده2جابجایی2مسکن2را2در2مشخصات2ساکنان2مانند2
وضعیت2اجتماعی،2اقتصادی2و2تعداد2افراد2خانواده2معرفی2
می2کند2که2نتایج2آن2در2مطالعات2بعد2از2خود،2مورد2توجه2
انیبوکان22 توسط2 انجام2شده2 قرار2گرفت.2مطالعه2 محققان2
)1974(،2با2ارائه2رویکردی2سیستمی،2ارزیابی2رضایت2مندی2
مسکونی2را2در2چهار2مؤلفه2اصلی2شامل2ساکنان،2واحدهای2
مسکونی،2محیط2محله2و2شیوه2های2مدیریتی2تعیین2نمود2
Ibem, Ayo-Vaughan, Oluwunmi, & Alagbe, 2019, )
p. 76(.2دیگر2مطالعات2محیت2و2همکارانش23)2011(2نیز2
تحقیقات2 در2 وینتر25 و2 موریس2 مسکن24 نقصان2 نظریه2 از2
نقصان2 نظریه2 نمودند.2 استفاده2 مسکن2 از2 رضایت2مندی2
وضعیت2 ساکنان،2 دهد،2 توضیح2 تا2 می2کند2 تالش2 مسکن2
مسکن2خود2را2بر2مبنای2یک2سری2هنجارهای2نهادینه2شده2
در2خانواده2مانند2عوامل2اجتماعی،2اقتصادی،2روانشناختی2
و2هنجارهای2اجتماعی2که2تأثیر2مستقیم2یا2غیرمستقیمی2
و2 موریس2 ارزیابی2می2کنند.2 دارند،2 زندگی2شان2 بر2کیفیت2
وینتر)1975(2اینگونه2استدالل2کردند2که2در2فرآیند2ارزیابی2
با2هر2گونه2ناسازگاری2بین2 محیط2مسکونی،2اگر2ساکنین2
خانوادگی2 اجتماعی2 هنجارهای2 و2 خود2 مسکونی2 شرایط2
شان2مواجه2شوند،2پس2نقصان2مسکن2وجود2دارد،2که2این2
اختالف2می2تواند2منجر2به2عدم2رضایت2مندی2از2مسکن2شود2
)Ibem & Amole, 2013, p. 564(.2این2بدان2معناست2که2
میزان2 عنوان2 تحت2 می2توان2 را2 مسکونی2 رضایت2مندی2
تطابق2شرایط2مسکونی2ساکنان2با2هنجارهای2اجتماعی2و2
خانوادگی2آن2ها2نیز2ارزیابی2کرد.2همچنین2دسته2ای2دیگر2از2
تحقیقات،2رضایت2مندی2از2مسکن2را2از2منظرهای2مختلفی2
مانند2هویت2مکان،2حس2اجتماع2و2وابستگی2به2مکان2منتقل2
کرده2اند2.در2این2راستا2اسکنل2و2گیفورد26)2017(2دریافتند2
که2تجسم2کردن2مکانی2که2فرد2به2آن2احساس2دلبستگی2
مهم2 روانشناختی2 نیازهای2 از2 را2 او2 رضایت2 می2تواند2 دارد2
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 Cao, Wu,(2مانند2عزت2نفس،2تعلق2و2معنا2را2افزایش2دهد
Yuan, 2018, p. 421 &(.2مروری2بر2تحقیقات2مختلف2در2
این2 که2 می2دهد2 نشان2 مسکن2 از2 رضایت2مندی2 خصوص2
رضایت،2تحت2تأثیر2رضایت2از2عوامل2ویژگی2های2واحدهای2
و2 محله2 امکانات2 و2 خدمات2 محله،2 محیط2 مسکونی،2
مؤلفه2های2مدیریتی2می2باشد2همچنین2دلبستگی2مسکونی2

می2تواند2رضایت2از2محیط2مسکونی2را2افزایش2دهد.2

3. چارچوب نظری تحقیق 
رضایت2از2مسکن2به2عنوان2پارامتری2جهت2سنجش2میزان2
و2 می2شود2 شناخته2 مسکن2 وضعیت2 از2 ساکنین2 رضایت2
پاسخ2دهندگان2 انتظارات2 و2 نیازها2 بین2 شده2 درک2 شکاف2
و2واقعیت2محیط2فعلی2سکونت2را2انعکاس2می2دهد.2عواملی2
که2بر2رضایت2از2مسکن2و2کیفیت2زندگی2در2ساکنان2تأثیر2
می2گذارند2در2بین2حوزه2هایی2است2که2با2کیفیت2زندگی2در2
اشتراک2و2ارتباط22هستند.2در2تحقیق2لی2و2پارک72)2010(2
کیفیت2 و2 مسکن2 از2 رضایت2 میان2 رابطه2 ارزیابی2 به2 که2
و2 کمبل2 مدل2 پرداخت،2 آمریکا2 متحده2 ایاالت2 در2 زندگی2
قرار2 تحقیق،2 مفهومی2 2 مدل2 مبنای2 همکارانش28)1976(2
به2عنوان2 ساکنان2 مشخصات2 مطالعه،2 این2 در2 که2 گرفت2
مسکن2 از2 رضایت2 و2 مسکن2 از2 ادراک2 برون2زا،2 متغیرهای2
به2عنوان2متغیرهای2واسطه2و2کیفیت2زندگی2به2عنوان2متغیر2
وابسته2در2نظر2گرفته2شد.2نتایج2تحقیق2نشان2داد2که2.12
و2رضایت2 و2محله2 از2مسکن2 ادراکات2 مشخصات2ساکنان،2
2.2 دارند؛2 زندگی2 کیفیت2 با2 مستقیمی2 ارتباط2 مسکن،2 از2
ادراکات2از2مسکن2و2محله،2واسطۀ2تأثیرگذاری2مشخصات2
ساکنان2بر2کیفیت2زندگی2هستند2و2.32رضایت2از2مسکن،2
واسطۀ2تأثیر2مشخصات2ساکنان،2ادراکات2از2مسکن2و2محله2
کالبدی2 مشخصات2 همچنین2 است.2 زندگی2 کیفیت2 بر2
رضایت2مندی2 در2 توجهی2 قابل2 نقش2 محله،2 اجتماعی2 و2
سکونتگاهی2دارند.2بنابراین2به2نظر2می2رسد2که2رضایت2از2
 Lee(2محله،2ارتباط2مثبتی2با2رضایت2از2مسکن2داشته2باشد

2.)& Park, 2010, p. 49
از2سوی2دیگر،2مسکن2به2عنوان2مکان2سکونت2افراد2و2محیط2
اجتماعی،2 فضای2 کاراکترهای2 و2 شاخصه2ها2 دارای2 محله،2
اقتصادی2و2همچنین2کالبدی2اختصاصی2است2که2می2تواند2بر2
منازل2مسکونی2و2ساکنان2آن2ها2تأثیر2بگذارد.2در2مطالعه2ای،2
از2 2 2)1980( پارت210 و2 راسل2 و2 2)2007( گارسیا29 و2 کارو2
چشم2انداز2مدل2عاطفی2ـ2شناختی11بهره2جستند؛2تا2نشان2
دهندکه2معانی2که2ساکنان2به2محیط2زندگی2خود2نسبت2
می2دهند،2نتیجه2ارزیابی2های2دلبستگی2شأن2است.2از2سوی2
دیگر،2بیانگر2ارزیابی2های2عینی2از2مؤلفه2های2مختلف2محیط2
آنچه2 بین2 مقایسه2ای2 تحلیل2 شامل2 که2 می2باشد2 مسکونی2
را2 آرزویش2 یا2 داشته2 باید2 که2 آنچه2 و2 دارند2 ساکنان2 که2
Mohit, Ibrahim, & Rashid, 2010; Jan- است2 )دارند،2
sen, 2013(.2اصول2اصلی2مدل2عاطفی-2شناختی2و2نظریه2
با2مدل2فاصله2واقعیت2ـ2آرزو212که2توسط2 نقصان2مسکن،2

گالستر213)1987(2ارائه2شده2نیز2در2ارتباط2است،2این2مدل2
طریق2 از2 را2 زندگی2خود2 محیط2 مردم،2 که2 می2کند2 اظهار2
یا2 شده2 نهادینه2 استانداردهای2 سری2 یک2 با2 آن2 مقایسه2
دارند،2 را2 آن2ها2 به2 رسیدن2 آرزوی2 که2 مرجع2 ویژگی2های2
ارزیابی2می2کنند.2از2این2رو2می2توان2رضایت2مندی2سکونتی2
را2به2عنوان2سنجش2سطح2سازگاری2بین2شرایط2مسکونی2
واقعی2و2شرایط2مسکونی2مورد2نظر2ساکنان2در2نظر2گرفت.2
که2 دارد2 موضوع2 این2 به2 اشاره2 مدل2 این2 مفهوم2 واقع2 در2
ارزیابی2 عنوان2 تحت2 می2توان2 را2 مسکن2 از2 رضایت2مندی2
این2 گرفت2همچنین2 نظر2 در2 ساکنان2 مکان2 به2 دلبستگی2
مدل2نشان2می2دهد2که2کیفیت2مؤلفه2های2مختلف2فیزیکی،2
حد2 چه2 تا2 ساکنان،2 زندگی2 محیط2 اقتصادی2 و2 اجتماعی2
برای2تأمین2آمال2و2آرزوهای2شان2در2زمینه2مسکن2کفایت2

.)Ibem & Aduwo, 2013, p. 71(2می2کند
به2سزایی2 سهم2 فیزیکی،2 مشخصات2 سری2 یک2 وجود2
از2 دارد.2 اجتماعی2 لحاظ2 از2 منسجم2 جوامع2 تشکیل2 در2
مکان2 به2 دلبستگی2 شده2 شناسایی2 جنبه2 دو2 که2 آنجایی2
بنابراین،2 فیزیکی2می2باشد.2 داری2 ریشه2 و2 اجتماعی2 پیوند2
دلبستگی2به2محله2با2ارتباط2فیزیکی2و2اجتماعی2بین2افراد2
محله2 فیزیکی2 لحاظ2 از2 است.2 مرتبط2 اقامتشان2 محیط2 و2
حالی2که2 در2 اطالق2می2شود2 مسکونی2 ناحیه2 یک2 به2 اغلب2
از2نظر2اجتماعی2مکانی2با2تعامالت2اجتماعی2است2که2هر2
دو2شاخصه2اجتماعی2ـ2اقتصادی2و2فیزیکی2به2عنوان2عوامل2

تأثیرگذار2در2دلبستگی2آن2شناسایی2شده2اند.2
دلبستگی2 جنبه2های2 از2 یکی2 به2عنوان2 محله2 به2 دلبستگی2
به2مکان2در2محیط2های2شهری2متمرکز2می2شود2و2از2لحاظ2
مقداری2قابل2اندازه2گیری2بوده2و2نقش2به2سزایی2در2سطح2
تعامل2اجتماعی2در2محله2های2شهری2دارد.2در2عین2حال2
پیوندهای2شکل2گرفته2در2محله2نیز،2بهترین2عامل2تأثیرگذار2
در2دلبستگی2به2محله2استLewicka, 2010, p. 40(2(.2بنابر2
آنچه2بیان2شد،2روابط2میان2مؤلفه2های2مؤثر2در2شکل2گیری2
از2مطالعات2 از2مسکن2 دلبستگی2به2مکان2و2رضایت2مندی2
این2 بر2 استخراج2شد2که2چارچوب2نظری2تحقیق2 مختلف2
اساس2شکل2گرفته2است2)شکل12(.2نظر2به2اهمیت2رابطه2
بین2مؤلفه2های2فیزیکی2هویت2ساز2و2دلبستگی2به2محله2در2
شکل2گیری2پیامدهای2مثبت2مانند:2سالمت2و2مشارکت2در2
اجتماع،2تحقیق2پیش2رو2تالش2نموده2است2تا2همه2ابعاد2و2
مؤلفه2های2مؤثر2را2از2منابع2معتبر2استخراج2و2گردآوری2نماید.2
در2همین2راستا،2همبستگی2های2محیط2مصنوع2در2رضایت2
از2محله2معموال2بر2دو2گروه2از2متغیرهای2تشریحی2متمرکز2
می2شوند:2مشخصات2عینی،2مشخصات2ذهنی2محله2ها2و2انواع2
مختلفی2از2عوامل2نظیر:2فضای2فعالیتی،2محیط2اجتماعی،2
با2محیط2سکونتشان.2 مردم2 پیوند2 و2 پیوستگی2محله2 بهم2
به2دلیل2شرایط2مختلف2تجربیات2شخصی2ساکنان،2درک2
این2مشخصات2عینی2در2بین2ساکنان2متفاوت2است.2تفاوت2
ادراک2ها،2مشخصات2فردی2مختلف2و2استانداردهای2درونی2
2منجر2به2ارزیابی2های2مختلفی2از2مشخصات2محله2می2شود.2
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محله2 یک2 در2 یکسان2 عینی2 مشخصات2 اساس2 همین2 بر2
می2تواند2تأثیر2متمایزی2بر2افراد2مختلف2داشته2باشد2که2این2
تأثیرات2ناشی2از2ادراکات2ذهنی2و2ارزیابی2های2افراد2است.2
مدل2مفهومی2مشابه2»نظریه2تنظیم2مسکن«214توسط2وینتر2
و2موریس2ارائه2شده2است2که2محله2را2به2عنوان2مؤلفه2ای2از2
اظهار2 نظریه2 این2 است.2 گرفته2 نظر2 در2 مشخصات2مسکن2
شرایط2 بین2 هم2ترازی2 به2 مسکن2 از2 رضایت2 که2 می2کند2
مسکن2و2هنجارهای2فرهنگی2که2جایگزین2استانداردهای2
داخلی2در2مدل2کمبل2هستند،2بستگی2دارد.2اگر2خانواده2ها2
بین2شرایط2مسکن2و2هنجارهای2فرهنگی2متوجه2ناهم2ترازی2
شوند،2که2وینتر2و2موریس2آن2را2»نقص2مسکن«2می2نامند2
رضایت2 کاهش2 می2یابد.2 کاهش2 مسکن2 از2 رضایت2 آنگاه2
می2تواند2به2رفتارهای2تنظیمی2ساکنان2از2قبیل2نقل2مکان2
منجر2شود.2در2تمام2نظریه2های2باال2تمرکز2بر2این2است2که2
مشخصات2عینی2چگونه2بر2رضایت2از2محله2تأثیر2می2گذارد2

تأثیری2 این2مشخصات2چه2 ارزیابی2های2 و2 ادراک2ذهنی2 و2
که2 می2دهند2 نشان2 نظریه2ها2 این2 دارد.2 تطبیقی2 رفتار2 بر2
این2 فقدان2 است.2 پیچیده2 مکانیسم2 یک2 محله2 از2 رضایت2
شناخت2به2طور2بالقوه2می2تواند2به2مشکالت2مختلفی2منجر2
شود.2دو2تا2از2مشکالت2متداول2عبارت2اند2از:2.12مطالعات2
ممکن2است2نتایج2کم2اهمیتی2در2رابطه2با2مشخصات2عینی2
ارائه2کنند2و2بدین2ترتیب2تأثیرات2آن2ها2بر2رضایت2از2محله2
دست2کم2گرفته2شود؛2.22مشخصات2مشابه2در2محله2ممکن2
در2 محله2 از2 رضایت2 بر2 را2 تأثیر2 از2 مختلفی2 سطوح2 است2
و2 فردی2 زیرا2مشخصات2 باشد؛2 داشته2 محیط2های2مختلف2
استانداردهای2درونی2متفاوتی2در2ساکنان2یک2محله2وجود2
که2 ساکنانی2 چرا2 که2 می2کند2 توجیه2 مسئله2 همین2 دارد.2
در2شرایط2فقر2زندگی2می2کنند2نیز2ممکن2است2از2محیط2
 Cao, Wu, & Yuan,(2سکونت2خود2رضایت2داشته2باشند

2.)2018, p. 421

شکل 1: چارچوب نظری تحقیق

 

4. روش تحقیق
هدف2 منظر2 از2 تحقیق2 شد،2 بیان2 پیشتر2 که2 همان2گونه2
و2 توصیفی2 نیز2 تحقیق2 انجام2 روش2 و2 می2باشد2 کاربردی2
پیمایشی2می2باشد.2جامعه2آماری2تحقیق2حاضر2شامل2همه2
افراد2بزرگسال2ساکن2در2محله2آقازمان2شهر2سنندج2در2نیمه2
از2 ثانویه2که2 اول2سال213972می2باشد.2عالوه2بر2داده2های2
نشریات،2کتب،2گزارشات2رسمی2نهادها2و2موسسات2اجرایی2
و2سیاستگذاری2به2دست2آمد،2تحقیق2از2ابزار2پرسشنامه2و2
مشاهده2مستقیم2به2عنوان2ابزار2گردآوری2اطالعات2داده2های2
رسمی2 آمار2 آخرین2 براساس2 است.2 نموده2 استفاده2 اولیه2
برابر242702نفر2بوده2که2 افراد2ساکن2در2این2محله2 تعداد2
نمونه2آماری2این2تحقیق2شامل23002نفر2از2افراد2بزرگسال2
به2صورت2 نمونه2گیری2 پارامتر2 است.2 محله2 دراین2 ساکن2
که2 می2باشد.2 فرد2 تحقیق،2 نمونه2گیری2 واحد2 و2 بوده2 کمی2
شده2 استفاده2 پرسشنامه2 تکمیل2 برای2 تصادفی2 شیوه2 از2
است.2همچنین2تحلیل2داده2ها2با2استفاده2از22نرم2افزار2آماری2

2SPSS24و2AMOS222انجام2شد.

4-1- اهداف و فرضیه تحقیق
مؤلفه2های2 نقش2 بررسی2 مطالعه2 این2 در2 کلی2 هدف2
از2 ساکنان2 رضایت2مندی2 ایجاد2 در2 کالبدی2 هویت2ساز2
مسکن2خود2و2سنجش2تأثیر2این2مؤلفه2ها2بر2دلبستگی2به2
نیازمند2 اول2 درجه2 در2 که2 است.2 ساکنان2 میان2 در2 محله2
مطالعه2و2بررسی2شاخص2های2مؤثر2در2ایجاد2رضایت2مندی2
به2 نیل2 جهت2 است.2 آن2 به2 دلبستگی2 و2 محله2 به2 نسبت2
بتواند2به2سه2سؤال2پاسخ2 باید2 هدف2تحقیق،2این2تحقیق2
مؤلفه2های2 تأثیرات2 اول،2 سؤال2 در2 راستا،2 همین2 در2 دهد؛2
هویت2ساز2کالبدی2بر2دلبستگی2به2محله2سکونتشان2مورد2
بررسی2قرار2می2گیرد.2در2سؤال2دوم،2تحقیق2تالش2خواهد2
کرد2تا2تأثیرگذاری2مؤلفه2های2هویت2ساز2کالبدی2را2بر2سطح2
رضایت2مندی2ساکنان2مورد2ارزیابی2و2سنجش2قرار2دهد.2در2
از2 رضایت2 میان2 ارتباط2 تحقیق،2چگونگی2 پرسش2 آخرین2
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محله2ساکنان2و2دلبستگی2ساکنان2به2محله2مورد2راستی2
آزمایی2قرار2می2گیرد.2

یافت.2 ادامه2 تحقیق2 فرآیند2 فرضیه2 سه2 طرح2 با2 بنابراین،2
هویت2ساز2 مؤلفه2های2 تأثیرگذاری2 تحقیق2 اول،2 فرضیه2 در2
فرضیه2 در2 نمود.2 فرض2 را2 محله2 به2 دلبستگی2 افزایش2 بر2
دوم،2تحقیق2این2گونه2فرض2نمود2که2مؤلفه2های2هویت2ساز2
کالبدی2محالت2می2توانند2با2تأثیر2مثبت،2موجبات2ارتقای2
رضایت2مندی2از2محله2مسکونی2را2افزایش2دهد.2و2باالخره2
از2 افزایش2رضایت2ساکنین2 پژوهش2 این2 در2فرضیه2سوم،2

محله2را2عامل2ارتقای2دلبستگی2به2محله2فرض2نمود.

4-2- متغیرهای تحقیق و ابزار اندازه گیری داده ها
تأثیر2 می2کند،2 تالش2 تحقیق2 این2 شد،2 بیان2 که2 همانگونه2
مؤلفه2های2هویت2ساز2کالبدی2بر2حس2دلبستگی2به2محله2و2
رضایت2مندی2از2مسکن2ساکنان2محله2آقازمان2را2بیازماید.2
تحقیق2 پیشینه2 و2 تحقیق2 نظری2 چارچوب2 در2 رو،2 این2 از2
پارامترها2و2عوامل2مؤثر2بر2شکل2گیری2دلبستگی2به2مکان2
و2بهبودی2رضایت2از2مسکن2میان2ساکنان،2تشریح2و2بیان2

شده2است.

جدول 1: عوامل مؤثر بر رضایت مندی و ارتقاء حس دلبستگی
منابعشاخصمتغیر

نماد1مؤلفه1های1هویت1ساز1
Bemanian, KHolami Rostam, & Rahmatpanah, 2010 تزئینات

الگوهای1گذشته
Anton & Lawrence, 2014محیط1اجتماعی1رضایت1از1محله

& Lewicka, 2010; Liu, Wu, Liu, & Li, 2017; Shumaker فضای1فعالیتی
Taylor, 1983

Lewicka, 2010 Bonaiuto, Fornara, & Bonnes, 2003;ارتباطات1اجتماعی1دلبستگی1به1محله

Anton & Lawrence, 2014; Mesch & Manor, 1998مشارکت1در1محله1

;Clark, Duque-Calvache, & Palomares-Linares, 2017 ماندن2در2محله
Mesch & Manor, 1998

از2این2رو،2شکل222تجمیع2عوامل2تأثیرگذار2بر2دلبستگی2
مستقل(،2 )متغیر2 هویت2ساز2 مؤلفه2های2 مولفۀ،2 سه2 در2 را2
محله2 به2 دلبستگی2 و2 وابسته(،2 )متغیر2 محله2 از2 رضایت2
مفهومی2 مدل2 به2 باتوجه2 می2دهد.2 نشان2 وابسته(2 )متغیر2

تحقیق،2فرضیات2تحقیق2به2شرح2ذیل2می2باشد.
H1.2مؤلفه2های2هویت2ساز2بر2دلبستگی2به2محله2تأثیردارد.2

H2.2مؤلفه2های2هویت2ساز2بر2رضایت2از2محله2تأثیر2دارد.
H3.2رضایت2از2محله2بر2دلبستگی2به2محله2تأثیر2دارد.2

 شکل 2: مدل مفهومی پژوهش

 
برای2سنجش2 پرسشنامه2 ابزار2 از2 شد2 بیان2 که2 همان2گونه2
مدل2و2فرضیات2تحقیق2استفاده2شده2است2که2برای2تهیه2
با2 مرتبط2 تجربی2 و2 نظری2 پیشینه2 نخست،2 پرسشنامه2
موضوع2مطالعه2شد2سپس2پرسشنامه2ای،2بر2طبق2مقیاس2
و2 شد2 توزیع2 ساکنان2 از2 گروهی2 بین2 لیکرت2 اندازه2گیری2

مخالف،2 کاماًل2 تا2 موافق2 کاماًل2 از2 محدوده2ای2 سؤاالت2
شدند.2 ارزش2گذاری2 عددی2 نظر2 از2 پاسخ2ها2 و2 درجه2بندی2
متغیرهای2 به،2 مربوط2 سؤاالت2 دسته2 سه2 در2 پرسشنامه2
مؤلفه2های2هویت2ساز،2رضایت2مندی2و2دلبستگی2به2محله2از2
ساکنان2پرسش2شد.2سؤاالت2از2تحقیقات2معتبری2در2زمینه2
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مکان،2 به2 دلبستگی2 و2 کالبدی2 هویت2 مسکن،2 از2 رضایت2
 Bonaiuto, Fornara, & Bonnes,( شدند2 الگوبرداری2
2003; Chen, 2018; Clark, Duque-Calvache, & Palo-

mares-Linares, 2017(.2و2برای2تعیین2پایایی2پرسشنامه2
نیز2از2روش2ضریب2آلفای2کرونباخ2استفاده2شدکه2نتایج2های2

آن2در2جدول2زیر2ارائه2شده2است.2

جدول 2: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه
میزان ضریب آلفای کرونباختعداد سؤالعنوان

90.841مؤلفه1های1هویت1ساز
60.784رضایت1از1محله1
90.734دلبستگی1به1محله

ضرایب2آلفای2گزارش2شده2در2جدول2فوق2نشان2می2دهد2
که2همه2خرده2مقیاس2های2پرسشنامه2تحقیق2از2پایایی2قابل2

قبول2برخوردار2هستند2و2میزان2آلفای2همه2آن2ها2از2حداقل2
معیار2قابل2قبول2یعنی20.702بیشتر2هستند.22

جدول 3: دسته بندی سؤاالت مرتبط با متغیرهای پرسشنامه
مؤلفه های هویت ساز )نماد(

خانه1احمدزاده1به1عنوان1نماد1و1یکی1از1نشانه1های1اصلی1این1محله1است.
برای1دادن1آدرس1می1توان1از1خانه1های1قدیمی1)مانند:1احمدزاده1و1غیره1به1عنوان1نشانه1به1دیگران1در1این1محل1استفاده1کرد(.

خانه1احمدزاده1به1عنوان1نماد1و1یکی1از1نشانه1های1اصلی1این1محله1است.1
مؤلفه های هویت ساز )تزیینات(

ساختمان1های1قدیمی1این1محله1دارای1جزییاتی1است1که1آن1را1از1دیگر1محالت1مشخص1می1کند.
از1دیدن1تزئینات1در1بدنه1ساختمان1های1قدیمی1لذت1می1برم.

تزئینات1معماری1)آجرکاری،1سردرها(1ساختمان1های1این1محله1را1می1شناسم.
مؤلفه های هویت ساز )الگوهای گذشته(

استفاده1از1خصوصیات1نماهای1بناهای1قدیمی1در1ساختمان1های1جدید1باعث1باال1بردن1ارزش1معماری1این1محله1می1شود.
استفاده1از1خصوصیات1نماهای1بناهای1قدیم1را1در1ساختمان1های1جدید1می1پسندم.

از1دیدن1نمای1ساختمان1های1قدیمی1این1محله1لذت1می1برم.
دلبستگی به مکان )ارتباطات اجتماعی(

دوستانم/1خانواده1ام1ناراحت1می1شوند1اگر1من1از1محله1آقازمان1بروم.
اگر1من1از1این1محله1بروم1ارتباطم1را1با1دوستانم1از1دست1می1دهد.

بسیاری1از1دوستانم/1خانواده1ام1آقازمان1را1به1بقیه1محله1های1شهر1ترجیح1می1دهند.
دلبستگی به مکان )مشارکت در محله(

دوست1دارم1در1مراسم1های1مولودی1خانی1محله1خودمان1شرکت1کنم.
اگر1در1محله1ام1روشنایی1معابر1خراب1شود1سریعا1ًپیگیری1می1کنم1تا1مشکل1برطرف1شود.

همسایگان1اغلب1در1صورت1نیاز1به1هم1کمک1می1کنند.
دلبستگی به مکان )ماندن در محله(

هرگز1حاضر1به1ترک1محله1خود1نیستم.
اگر1فرصتی1پیش1بیاید1دوست1دارم1از1این1محله1بروم.

به1خاطر1عالقه1زیادی1که1به1این1محله1دارم1حاضر1به1ترک1این1محله1نیستم.
رضایت از محله )محیط اجتماعی(

من1از1زندگی1در1محله1آقازمان1راضی1هستم.
به1خاطر1وجود1همسایگان1خوب1از1این1محله1راضی1هستم.

از1امنیت1این1محله1راضی1هستم.
رضایت از محله )فضای فعالیتی(

به1خاطر1نزدیکی1این1محله1به1بازار1از1زندگی1در1این1محله1راضی1هستم.
خدمات1ارائه1شده1در1این1محله1)نانوایی،1مدرسه،1بازار1و1غیره(1رضایت1بخش1است1و1این1باعث1عالقمندی1من1به1این1محله1شده1است.

نزدیکی1محل1کار1و1زندگی1ام1باعث1عالقمندی1من1به1این1محله1شده1است.
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4-3- معرفی محدوده مورد مطالعه
محدوده2مورد2مطالعه2در2این2پژوهش،2محله2آقازمان2شهر2
سنندج2است2که2در2حدود2و2موقعیت2شکل2232نشان2داده2
شده2است.2محله2آقازمان2یکی2از2محالت2مهم2و2اقلیت2نشین2
این2شهر2است2که2درقلب2بافت2تاریخی2قرار2دارد2و2به2دلیل2
مسافت2کوتاه2تا2بازار2از2اهمیت2ویژه2ای2برخوردار2است2و2در2
گذشته،2محل2سکونت2تجار2و2بازرگانان2بوده2است2و2از2این2
رو2معماری2ساختمان2های2این2محله2به2دلیل2تمکین2مالی2

این2 بافت2 است.2 بوده2 ماندگار2 و2 توجه2 قابل2 آن،2 صاحبان2
محله،2متشکل2از2کوچه2های2باریک2و2عنکبوتی2است2و2از2دو2
بخش2تشکیل2شده2است،2بخش2اول2شامل2ساختمان2های2
تاریخی2مربوط2به2دوره2قاجار2که2تعدادشان2کم2نیست2و2
به2ثبت2ملی2رسیده2اند،2که2در2شرایط2کنونی2به2حال2خود2
رها2شده2اند2و2502درصد2بافت2بخش2دوم،2مسکونی2است.2
خانه2های2با2ارزش2این2محله2بخشی2از2گنجینه2پر2بار2تاریخ2
هنر2و2معماری2این2شهر2می2باشند2که2کم2تر2مورد2مطالعه2

قرار2گرفته2اند.2
 شکل 4: موقعیت بافت قدیم شهر سنندج شکل 3: موقعیت محله آقازمان

  

5. یافته های پژوهش 
در2پیمایشی2که2بر2روی23002نفر2از2ساکنان2محله2آقازمان2
صورت2گرفت،2592درصد2از2پاسخگویان2مرد2و2412درصد2از2
پاسخگویان2را2زنان2تشکیل2داده2بودند.2همچنین263درصد2
مجرد2 پاسخگویان2 از2 درصد2 237 و2 متأهل2 پاسخگویان2 از2
بودند.2بنابر2اطالعات2به2دست2آمده2از2پرسشنامه2142درصد2
درصد2 219 دیپلم،2 درصد2 23.31 بی2سواد،2 پاسخگویان2 از2
لیسانس2و282درصد2فوق2لیسانس2بوده2اند2بیشتر2اعضای2این2
محله2دارای2شغل2آزاد2بوده2اند2)حدود2472درصد(،2حدود2
217درصد2نیز2کارمند2و2262درصد2اعضای2نمونه2هم2بیکار2
هستند.2از2لحاظ2بررسی2انجام2شده2در2خصوص2مشخصات2

نحوه2زندگی2ساکنان2در2این2محله2مشخص2شد2که2اکثر2
اعضای2نمونه2دارای2خانه2قدیمی2در2محله2آقا2زمان2هستند،2
221درصد2اعضا2در2خانه2های2جدید2و2زندگی2را2به2تازگی2
در2این2محله2آغاز2کرده2اند2و2اما2482درصد2ساکنانی2هستند2
که2در2خانه2های2جدید2زندگی2می2کنند2و2قبل2از2این2خانه2ها2

هم2در2این2محله2ساکن2بوده2اند.2

5-1- بررسی شاخص های سه مؤلفه نماد، تزیینات و 
الگوهای گذشته

الگوی2های2 مؤلفه2 میانگین2 آمده2 به2دست2 نتایج2 اساس2 بر2
گذشته2کمی2بیشتر2از2دو2مؤلفه2دیگر2یعنی2نماد2و2تزیینات2

است.

جدول 4: شاخص های توصیفی سه مؤلفه فرعی نماد، تزیینات و الگوهای گذشته
کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر

0.640.19-3003.790.80نماد
0.430.34-3003.630.73تزئینات

0.870.50-3003.870.92الگوهای1گذشته

با  مرتبط  مؤلفه های  توصیفی  شاخص های   -2-5
سازه دلبستگی به محله 

براساس2داده2های2جدول2فوق2مشارکت2در2محله2برابر23.922
است2و2نشان2دهنده2میزان2باالی2مشارکت2در2محله2است.

جدول 5: شاخص های توصیفی مؤلفه های مرتبط با سازه دلبستگی به محله
کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر

0.47-2922.980.960.04ارتباطات1اجتماعی
0.10-0.63-2923.920.83مشارکت1در1محله
0.09-2923.150.810.28ماندن1در1محله
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از52-3- شاخص های توصیفی سازه رضایت از محله بیشتر2 فعالیتی2 فضای2 میانگین2 فوق2 داده2های2 براساس2
میانگین2محیط2اجتماعی2است.

جدول 6: شاخص های توصیفی سازه رضایت از محله
کشیدگیکجیانحراف معیارمیانگینتعدادمتغیر

0.17-0.42-2933.400.93ارتباطات1اجتماعی
0.10-0.63-2923.920.83فضای1فعالیتی

0.17-0.58-3003.660.75نمره1کل

6. یافته های استنباطی
فرضیه2اصلي:2مدل2ساختاری2پژوهش2که2شامل2مؤلفه2های2
اصلی(،2 برون2زای2 یا2 مستقل2 )متغیر2 کالبدی2 هویت2ساز2

و2 اصلی(2 درون2زای2 یا2 وابسته2 )متغیر2 محله2 به2 دلبستگی2
رضایت2از2محله2)متغیرهای2میانجی(2است،2جهت2آزمون2
روش2 با2 ساختاری2 معادالت2 مدل2یابی2 از2 پژوهش2 مدل2

بیشینه2درست2نمایی2استفاده2شد.

شکل 5: مدل ساختاری پژوهش

 
متغیرهای2نشان2گر2مرتبط2با2آن2ارائه2شده2است:2در2جدول2زیر2معناداری2ضرایب2بین2سازه2مکنون2هویت2با2

جدول 7: معناداری ضرایب مدل های اندازه گیری
مقدار بحرانیخطای اندازه گیریمیزان برآورداز سازه    به    مؤلفه

0.6000.0698.746هویت1111←111نماد
0.7580.0779.875هویت111←11تزیئنات

--1هویت111←111الگوهای1گذشته
3.9230.04980.517رضایت1از1محله1←111محیط1اجتماعی
3.4000.05562.240رضایت1از1محله1←11فضای1فعالیت

--1دلبستگی1به1محله111←11ارتباطات1اجتماعی
0.8360.1038.133دلبستگی1به1محله1←1مشارکت1در1محله
0.9150.1138.076دلبستگی1به1محله←1ماندن1در1محله

براساس2داده2های2جدول2فوق2هر2سه2متغیر2نشانگر2تعریف2
شده2برای2سازه2دلبستگی2به2محله2معنادار2هستند2و2بنابراین2
نشانگر2مطلوبی2برای2سازه2دلبستگی2محسوب2می2شوند.2در2

جدول2زیر2معناداری2ضرایب2مسیر2بین2سازه2های2موجود2
در2مدل2ارائه2شده2است.
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جدول 8: معناداری ضرایب غیراستاندارد مستقیم بین متغیرهای موجود در مدل

خطا )S.E(مقدار bبه متغیربهاز متغیر
نسبت بحرانی 

)C.R(
سطح معناداری 

p

0.150.052.940.01دلبستگی1به1محله←مؤلفه1های1هویت1ساز1
***0.580.086.61رضایت1از1محله←مؤلفه1های1هویت1ساز
***0.830.136.25دلبستگی1به1محله←رضایت1از1محله

=*** p< 0.001

می2شود2 مشاهده2 فوق2 جدول2 داده2های2 در2 که2 همان2گونه2
مدل2 در2 موجود2 سازه2های2 بین2 مسیر2 استاندارد2 ضرایب2

استاندارد2 ضرایب2 29 جدول2 در2 هستند.2 معنادار2 همگی2
مستقیم،2غیرمستقیم2و2کل2بین2سازه2ها2ارائه2شده2است.

جدول 9: اثرات استاندارد مستقیم و غیرمستقیم و کلي متغیرهاي اصلي پژوهش
واریانس تبیین شدهاثر کلاثر غیر مستقیماثر مستقیمبه سازهاز متغیر

0.150.560.71مؤلفه1های1هویت1ساز1

0.770.89ندارد0.77دلبستگی1به1محلهمؤلفه1های1هویت1ساز
0.600.36ندارد0.60رضایت1از1محلهرضایت1از1محله

*** p< 0.001

بر2اساس2داده2های2جدول2فوق2تنها2یک2ضریب2غیرمستقیم2
از2 محله2 به2 دلبستگی2 با2 هویت2ساز2 مؤلفه2های2 سازه2 بین2

وجود2 محله2 از2 رضایت2 و2 کالبدی2 هویت2 سازه2های2 طریق2
دارد.

جدول 10: ضریب همبستگی متغیرها
دلبستگی به محله رضایت از محله مؤلفه های هویت ساز

--1مؤلفه1های1هویت1ساز
-1**0.406رضایت1از1محله

1**0.630**0.456دلبستگی1به1مکان1

**22.ضریب2همبستگی2در2سطح2)0.01(2قابل2توجه2است.

با2توجه2به2جدول2فوق2ضریب2همبستگی2پیرسون2دلبستگی2
به2مکان2به2رضایت2از2محله2بیشتر2از2دو2متغیر2دیگر2است.

7. بحث و تحلیل 
اصلی2 شاخصه2 سه2 از2 حاضر2 پژوهش2 مفهومی2 مدل2
مؤلفه2های2هویت2ساز،2دلبستگی2به2محله2و2رضایت2از2محله2
معادالت2 بر2 مبتنی2 تحلیل2های2 در2 است.2 شده2 تشکیل2
ساختاری2مشخص2شد2که2ارتباط2معناداری2بین2سازه2های2
مکنون2و2متغیرهای2نشانگر2وجود2دارد2)جداول42-6(.2در2
عوامل2 مهم2ترین2 هویت2ساز،2 مؤلفه2های2 شاخص2 با2 ارتباط2
الگوهای2 از2 استفاده2 از:2 عبارت2اند2 ترتیب2 به2 تأثیرگذار2

گذشته،2تزئینات2و2نمادها،2در2ارتباط2با2شاخص2دلبستگی2
به2محله،2ماندن2در2محله،2ارتباطات2اجتماعی2و2مشارکت2
آقازمان2 محله2 در2 تأثیرگذار2 عوامل2 به2عنوان2 محله2 در2
به2دست2آمده2است.2همچنین2در2خصوص2رضایت2از2محله2
میانگین2فضای2فعالیتی2بیشتر2از2میانگین2محیط2اجتماعی2
روابط2 کلیه2 می2دهد2 نشان2 27 جدول2 است.2 آمده2 به2دست2
موجود2در2مسیرهای2بین2متغیرهای2پنهان2معنادار2هستند.2
همچنین2بیشترین2ضریب2همبستگی2بین2متغیرها2مربوط2
به2همبستگی2دلبستگی2به2مکان2ـ2رضایت2از2محله2است.2

می2توان2 را2 تجمیعی2 مسیر2 دو2 پژوهش2 مدل2 بر2 مبتنی2
بررسی2کرد.2

2دلبستگی2به2محله.2 مسیر2اول:2مسیر2مؤلفه2های2هویت2سازـ2

 
ـ2 محله2 از2 رضایت2 ـ2 هویت2ساز2 مؤلفه2های2 دوم:2 مسیر2
دلبستگی2به2محله2که22این2مسیر2نشان2دهنده2تأثیرگذاری2

بیشتری2نسبت2به2مسیر2اول2است.
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بنابراین2یافته2های2استخراج2شده2از2بطن2تحلیل2های2آماری،2
نشان2از2ارتباط2مؤلفه2های2هویت2ساز2در2ایجاد2دلبستگی2به2
محله2از2طریق2ایجاد2رضایت2مندی2بیشتر2در2محله2آقازمان2
دارد2که2این2نتیجه،2ارزش2استفاده2از2مؤلفه2های2هویت2ساز2
تاریخی2 بافت2های2 در2 محله2 به2 دلبستگی2 ایجاد2 در2 را2
توجه2 با2 و2 راستا2 درهمین2 می2کند.2 نمایان2 پیش2 از2 بیش2
به2یافته2های2مطالعات2تجربی2و2نظری2گذشته،2یافته2های2
یک2 هیچ2 اگرچه2 می2باشد.2 اهمیت2 حائز2 رو2 پیش2 تحقیق2
بر2 هویت2ساز2 مؤلفه2های2 ارتباط2 به2 گذشته2 تحقیقات2 از2
دلبستگی2به2مکان2نپرداختند،2اما2بخشی2از2نتایج2تحقیق2
ساکنان2 شخصیتی2 کاراکترهای2 تأثیرگذاری2 در2 رو2 پیش2
تجربی2 مطالعات2 یافته2های2 با2 مسکن،2 از2 رضایت2مندی2 بر2
آی2 2،)2011( 2 نزیداه215 و2 محیت2 مانند2 کشورها2 دیگر2 در2
و2گیفورد2)2017(2همسو2 اسکنل2 و2 وآدیو216)2013(2 بیم2
می2باشد.2این2نتیجه2از2این2منظر2حائز2اهمیت2می2باشد2که2
انسانی2 در2جوامع2 فرهنگی2 بسترهای2 و2 اجتماعی2 ساختار2
نقش2بی2بدیل2در2ارزش2ها،2هنجارها2و2کنش2های2اجتماعی2
افراد2ایفا2می2نماید2و2علی2رغم2تفاوت2جغرافیا2در2تحقیقات2
پیشین2و2پژوهش2کنونی،2و2تفاوت2های2بدیهی2اجتماعی2در2
بخشی2 در2 می2باشد.2 همسو2 نتایج2 هویت،2 و2 رضایت2مندی2
تحقیقات،2 نتایج2 دیگر2 با2 حاضر2 تحقیق2 نتایج2 نیز2 دیگر2
مسکن2 و2 می2باشد2 واحد2 مفهوم2 یک2 واجد2 و2 هم2راستا2
شایسته2در2ایران2و2سایر2جوامع،2رضایت2از2زندگی2را22ارتقا2
می2دهد.2در2همین2راستا،2چشمه2زنگی2)2015(،2بیان2کرد2
که2ساختار2مکان2همواره2در2طی2زمان2دچار2تغییر،2اصالح2
برای2 مکان2 یک2 فیزیکی2 ویژگی2های2 و2 می2شود2 تحول2 و2
آشکار2سازی2ارزش2های2رفتاری،2اجتماعی2و2ادراکی2ساکنان2
کاربران2آن2مکان2حائز2اهمیت2بسیار2می2باشد.2نتایج2مطالعه2
کنونی2نیز2بر2یافته2های2تحقیق2چشمه2زنگی2صحه2گذارده2
و2همسو2با2آن2تأیید2می2کند2که2رابطه2ای2معناداری2میان2
ویژگی2ها2و2خصوصیات2کالبدی2محله2مسکونی2آقازمان2با2
نحوه2رفتار،2کنش2و2واکنش2کاربران2آن2محله2وجود2دارد.2
ماجدی2 و2 نصر2 شد،2 اشاره2 که2 همان2گونه2 دیگر،2 سوی2 از2
حس2 که2 می2کند2 تأیید2 خود2 تحقیق2 نتایج2 در2 2)1392(
مکان،2هویت2و2کیفیتی2که2منجر2به2منحصر2به2فرد2بودن2
هر2شهری2می2شود،2از2جمله2ویژگی2هایی2هستند2که2باید2در2
نوسازی2بافت2های2شهری2مد2نظر2قرار2گیرد.2نصر2و2ماجدی2
)1392(2در2چرایی2این2ادعای2خود،2به2برخی2از2نتایج2احراز2
هویت2مکانی2همچون2»این2همانی2با2فضا«،2تعلق2مکان2و2
تعلق2خاطره2اشاره2می2کند.2یافته2های2تحقیق2کنونی2نیز2با2
نتایج2تحقیق2نصر2و2ماجدی2)1392(2هم2راستا2می2باشد2و2
نتایج2هر2دو2تحقیق2بر2رابطه2مستقیم2میان2هویت2بخشی2بر2
افزایش2دلبستگی2به2مکان2اشاره2دارد.2عالوه2بر2تحقیقات2
اشاره2شده،2نتایج2پژوهش2اسکنل2و2گیفورد2)2017(2نیز2
بر2تأثیر2ویژگی2های2مکانی2بر2رضایت2از2محله2و2دلبستگی،2
که2 رابطه2ای2 دارند،2 تأکید2 اجتماعی2 جنبه2های2 واسطه2 به2
با2نتایج2این2تحقیق2هم2راستا2می2باشد.2در2حوزه2مطالعات2

نظری2نیز،2نتایج2این2تحقیق2با2تحقیقاتی2که2پیرامون2نظریه2
تنظیم2مسکن2توسط2وینتر2و2موریس2صورت2گرفته2یکسان2
در2 اگرچه2 که2 شد2 مدعی2 می2توان2 اساس2 براین2 می2باشد.2
انسانی2 هنجارهای2جوامع2 مقوله2 به2 تنظیم2مسکن2 نظریه2
علی2رغم2 اما2 نشد2 نگریسته2 متغیر2 یک2 به2عنوان2 گوناگون2
نتایج2 از2منظرساکنان،2مجددا2ً وجود2متغیر2هویت2بخشی2
با2نتایج2مطالعات2پیرامون2این2نظریه2همراستا2بوده2است.2
تفاوت2های2 گذشته،2 تحقیقات2 و2 کنونی2 تحقیقات2 در2 اما2
فرهنگی2که2ارتباط2مستقیم2در2هویت2دارد،2تفاوتی2ایجاد2
مقوله2 این2 به2 می2تواند2 آینده2 تحقیقات2 که2 است2 نکرده2

بپردازند.

8. نتیجه گیری
مطالعه2رابطه2بین2مؤلفه2های2هویت2ساز2کالبدی،2دلبستگی2
ایجاد2 زیرا2 پراهمیت2هستند؛2 از2محله2 و2رضایت2 به2محله2
دلبستگی2به2مکان2نسبت2به2خانه2یا2ناحیه2محلی2که2منجر2
پیامدهای2 از2 بسیاری2 با2 می2شود،2 سکونتگاهی2 رضایت2 به2
مثبت2مانند2سالمت2و2مشارکت2در2اجتماع2در2ارتباط2است.2
سازمان2کالبدی2محله2ازجمله2عواملی2است2که2امکان2ایجاد2
و2 می2سازد2 فراهم2 خود2 بستر2 در2 را2 مکان2 حس2 و2 هویت2
حس2دلبستگی2به2مکان2را2القا2می2کند.2توجه2به2مؤلفه2های2
هویت2ساز2در2کالبد2محالت2و2بررسی2تأثیر2عوامل2مذکور2
ایجاد2 نشان2می2دهد2که2چنانچه2در2 میان2آن2ها،2 تعامل2 و2
کیفیت2 شود2 توجه2 تأثیرگذار2 معیارهای2 این2 به2 محالت2
زندگی2در2آن2ها2ارتقا2یافته2به2گونه2ای2که2ساکنان2از2زندگی2
این2 در2 می2کنند.2 خاطر2 رضایت2 احساس2 مکان2ها2 این2 در2
تحقیق2یافته2ها2نشان2می2دهد2که2مؤلفه2های2هویت2ساز2بر2
رضایت2از2محله2به2عنوان2متغیر2وابسته،2و2رضایت2از2محله2
نیز2بر2متغیر2وابسته2دلبستگی2به2محله2دارای2اثر2مستقیم2
بر2 مسکن2 از2 رضایت2مندی2 بین2 مثبت2 رابطه2 می2باشند.2
دلبستگی2به2مکان،2از2چند2جهت2حائز2اهمیت2است:2اول2
این2که2نشان2داده2است2که2استفاده2از2الگوهای2گذشته2و2
محیط2اجتماعی2مطلوب2بیشترین2تأثیر2را2در2ایجاد2رضایت2
اثر2 محله2 از2 رضایت2 که،2 داد2 نشان2 دوم2 دارد،2 محله2 از2
مستقیمی2بر2ایجاد2دلبستگی2به2محله2داشته2و2در2ایجاد2
ماندگاری2در2محله2مؤثر2می2باشد.2این2امر2نشان2می2دهد2که2
رضایت2از2محله2دارای2یک2مکانیسم2پیچیده2و2چند2بعدی2
است2و2از2آنجایی2که2بافت2محالت2سنتی2واجد2ارزش2های2
بخش2 هویت2 و2 جمعی2 خاطرات2 تداوم2 زیبایی2شناختی،2
شهرها2هستند2فقدان2شناخت2در2مورد2این2محالت2به2طور2
مهاجرت2های2 چون2 مختلفی2 مشکالت2 به2 می2تواند2 بالقوه2
خاطر،2 تعلق2 عدم2 طبقاتی،2 شدید2 اختالف2 شهری،2 درون2
شود.2 بیشتری2 با2سرعت2 بافت2 فرسودگی2 روند2 منجربه2 و2
بنابراین2نتایج2این2تحقیق2می2تواند2مورد2استفاده2مشاوران2و2
متولیان2بازآفرینی2این2بافت2ها2قرار2گیرد2و2پایداری2این2گونه2
را2قرین2موفقیت2گرداند.2 افزایش2داده2و2آن2ها2 را2 پروژه2ها2
در2راستای2تحقق2اهداف2این2پژوهش2پیشنهاد2می2شود2به2
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مواردی2همچون2دلبستگی2های2فردی2و2گروهی2به2محالت،2
نقش2 بر2 تأکید2 مطلوب،2 محیطی2 کیفیت2 نمودن2 فراهم2
عناصر2هویت2بخش2در2کالبدهای2مسکونی2و2تأکید2بر2نقش2
فرهنگ2در2محالت2توجه2شود.2پژوهش2آتی2در2این2زمینه2

می2تواند2به2بررسی2نقش2نمادها2در2طراحی2کالبد2مسکونی2
در2جهت2ارتقا2دلبستگی2به2محالت2سنتی2را2که2از2محور2

این2بحث2خارج2است2مورد2کنکاش2قرار2دهد.2

پی نوشت
1. Rossi
2. Onibokun
3. Mohit et al.
4. Housing Deficit Theory
5. Maurice & Winter
6. Scannell & Gifford 
7. Lee & Park
8. Campbell et al.
9. Caroa & Gracia
10. Russell & Pratt 
11. Affective-Cognitive Model
12. Actual-Aspirational-Gap Model 
13. Galster
14. Theory of Housing Adjustment Developed
15. Mohit & Nazyddah
16. Ibem & Aduwo
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