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 دهیچك
خانه مبدا و مقصد زندگی انسان است. انسان ها برای کار و فعالیت اجتماعی 

گردند ولی از آن خارج می شوند و پس از کار و کسب تجربه به خانه باز می
های مسکونی در پشت چند پنجره یکنواخت و امروزه خانه آدمی در بلوک 

هم شکل با دیگران قرار دارد که نه فقط برای میهمان بلکه برای افراد 
ای خانواده نیز تشخیص آن از بیرون مشکل است. حس تعلق به مکان رابطه

پیوندی احساسی که مردم آن  ؛عاطفی و پرمعنا بین شخص و مکان است
ای بازگشت بدان ارزشمند بدانند. در حقیقت مکان را به عنوان قرارگاهی بر

توان میزان متمایز احساس تعلق به مکان شاخصی است که از طریق آن می
بودن آن مکان را برای مردم، نسبت به دیگر مکان ها سنجید. در این 

های مسکونی بر افزایش عوامل کالبدی مجتمع تأثیرپژوهش به بررسی 
می پردازیم و با استناد به روش  احساس تعلق فرد به مکان زندگیش

تحلیلی، به هدف کاربردی، بر مبنای بررسی های میدانی و به  –توصیفی 
ن مجتمع اروش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری ساکن

های مسکونی شاه بلوط و پردیسان گرگان است و با استفاده از فرمول 
ال به عنوان نمونه آماری انتخاب شده س 51نفر از افراد باالی  262 کوکران

های استفاده شده است. یافته spssاند. جهت تحلیل نتایج از نرم افزار 
بیشترین  "روابط و چیدمان فضایی"و  "ابعاد و اندازه"دهد تحقیق نشان می

 را بر روی احساس تعلق به مکان داشته اند. تأثیرمیزان 

به مکان، عوامل کالبدی،  احساس تعلق به مکان :های کلیدیواژه

 .های مسکونیمحیط، مجتمع

Abstract 
Home is the origin and destination of life for human 

being. People leave their homes for work and social 

activities, and then they return to home as soon as they 

finish their works. But, the man's house is in a 

residential block behind some of the same-sized 

windows quiet identical, nowadays. Due to its similarity 

to the other houses, such a home is difficult to identify 

not only for guests but also for family members from 

outside. The sense of belonging is an emotional and 

meaningful relationship between the person and the 

place. Such emotional relationship would persuade 

people to return to home as a valuable resting place. In 

fact, the sense of belonging is an indicator by which one 

can measure the degree to which people are distinct 

from other places. The present study is a descriptive-

analytical-applicable research that investigates the effect 

of physical factors of residential complexes on 

increasing the sense of belonging to one's place of 

residence based on a field study. The sample includes 

residents of Shahbaloot and Pardisan complexes in 

Gorgan city. Using Cochran formula, 262 persons were 

selected as the statistical sample. SPSS software was 

used for data analysis. Research findings show that 

"dimensions and size" and "spatial relationships and 

arrangement" had the greatest impact on the sense of 

belonging. 

Keywords: Place-Belonging Sense, Physical Factors, 

Environment, Residential Complexes. 
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 مقدمه
مثبتی است که بین احساس تعلق به مکان پیوند عاطفی و 

فرد و مکانی خاص اتفاق می افتد . مهمترین ویژگی این 
پیوند تمایل فرد به حفظ نزدیکی اش به آن مکان خاص است 

(Hidalgo & Hernandez, 2001 که یکی از معانی )
م در ارتقاء کیفیت محیط های انسان ساخت به شمار ـمه
های رود. این حس که عامل مهم در شکل گیری پایه می

منجر به  نهایتدر ارتباطی استفاده کنندگان و محیط است، 
د )جوان فروزنده و ایجاد محیط های با کیفیت نیز خواهد ش

که نبود آن سبب عدم ارتباط انسان با محیط  (5311مطلبی، 
و ایجاد محیطی فاقد معنا می شود و هیچ امیدی برای خلق 

ه مکان مجدد مکان، بدون ایجاد حس تعلق و وابستگی ب
( یکی از رسالت Frampton, 1996وجود نخواهد داشت )

های طراحان و معماران خلق رابطه ای متناسب بین انسان ها 
و کالبد اطرافشان است. برای نیل به این هدف، خالقان فضا 
باید درک صحیحی از رفتار انسان در محیط های متفاوت 

قوی تر  داشته باشند، به نحوی که پیوند انسان و مکان را
توان گفت طراحی کالبدی (. میWaxman, 2004سازند )

تالشی برای به عینیت بخشی به تفکرات، ارزش ها و اندوخته 
های معنوی جامعه است، تا بتواند دانش و تکنولوژی را در 
خدمت ساختن محیطی کارامد، پویا، سازگار، پاسخگو و 

مسکن  (.5311ماندگار به کار بگیرد )پورطاهری و همکاران، 
نیز بخشی از محیط های انسانی ساخته شده است که روابط 
میان مردم و مردم، مردم و اشیاء، اشیاء و اشیاء را در بردارد 

(.  مفهوم خانه به عنوان شکلی کالبدی، 5111)راپاپورت، 
 براساس سازمان فضاهای داخلی قرار نمی گیرد، بلکه معنی

زندگی روزمره در در طراحی آن اهمیت پیدا می کند. در 
استفاده از فضاها نهفته و مکان ها معانی دارند و خانه مکان 

(. Zukin, 1995اصلی فعالیت های روزانه انسان است )
مسکن نیز به عنوان یکی از پدیده های واقعی، از نخستین 
مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و در 

سخی مناسب، معقول و تالش برای دگرگونی و یافتن پا
(.  اما 516 :5313اندیشیده برای آن است )موهبتی و طابعی، 

یکی از مهم ترین استراتژی هایی که به منظور حل امروزه 
مساله زمین استفاده شده، سیاست حرکت از سمت رشد افقی 
به سمت رشد عمودی بود که روشن ترین شکل تحقیق 

متشکل از  ونیـهای مسکمجتمع لـه شکـبش را ـخوی
زی ـریهای آپارتمانی به نمایش گذاشت. آنچه در برنامهبلوک

راحی این مجموعه ها نیز کمتر مورد توجه قرار گرفت، ـو ط
ت اصول و معیارهایی مربوط به کیفیت محیط و نقش ـرعای

ت شهروندان نسبت به وضعیت سکونت ـابی مثبـآن در ارزی
شکل گیری توده  خویش بود. پیامد نامطلوب این بی توجهی،

های حجیم بناهای سرد و بی روحی است که فاقد شرایط 
ا ساکنین خود بوده و ـدار بـاطی پایـالزم برای ایجاد ارتب

اس تعلق به ـش احسـناگزیر زمینه ساز بیگانگی افراد و کاه
ری، ـدیـپور و مرامـ)به تـده اسـش شـدگی خویـط زنـمحی

5311: 86.) 

همان گونه که بعضی از مردم مجتمع های مسکونی را  
مناسب خانواده نمی دانند؛ زیرا به انسان هیچ قلمرویی بر روی 
زمین نمی دهد و تصور دیرینه از خانه را مخدوش می کند و 
ناخودآگاهانه برای تصویر فرد از خود چون شخصیتی مستقل و 

با پژوهش حاضر  (.Marcus, 1971یگانه خطرساز است )
هدف بررسی نقش عوامل کالبدی مجتمع های مسکونی بر 
میزان احساس تعلق به مکان صورت گرفته است. از جمله 
اهداف تحقیق آن است که سهم عوامل و عناصر کالبدی 
محیط زندگی و خانه های امروزی را بر افزایش تعلق مکانی 
ساکنین آنها بررسی نماید. در این راستا، پاسخگویی به دو 

 ش اساسی زیر مورد نظر بوده است:پرس
آیا رابطه معناداری بین عوامل کالبدی و احساس  -

 تعلق به مکان ساکنین مجتمع های مسکونی وجود دارد؟

کدام یک از عوامل کالبدی بر احساس تعلق به  -
 گذار هستند؟ تأثیرمکان ساکنین مجتمع های مسکونی 

مطالعات ت اهمیت و ضرورت این گونه سؤاالپاسخ به این 
دهد؛ چرا که پرداختن به چنین را بیش از پیش نشان می

پژوهش هایی نقش مهمی در ارائه راهکارها به طراحان و 
معماران، در جهت حفظ و ارتقا تعلق مکانی، برای طراحی 

ه امروزی انسان معاصر ـدل خانـن مـونی ایـهای مسکعـمجتم
 دارد.

ه انسان و در بیان احساس تعلق به مکان اصوال،رابط
مکان یکی از مهم ترین مباحث مورد تحقیق در حوزه 
معماری و شهرسازی است که حس تعلق به مکان یکی از 
برجسته ترین مقوله های مطرح در این زمینه است. در 
مطالعات مختلفی که تاکنون در این مورد صورت گرفته است، 
متغیرهای مختلفی گزارش شده اند که بخش قابل توجهی از 

ن به ویژگی های فردی انسان در این رابطه اشاره دارند آ
(Boniuto et al, 1999; Pretty, et al, 2003.) 
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ایده اولیه مفهوم احساس تعلق به مکان عمدتا در روانشناسی 
های مندیاست، زمانی که عالقه 5361محیط مربوط  به دهه 

ی اولیه به مطالعات پدیدارشناسی ظهور پیدا کرد. طی دهه ها
مختلف رابطه احساسی میان مردم و مکان ها در حوزه های 

شناسی محیطی، جغرافیای شناسی، روانمتعددی مانند جامعه
راحی شهری تحت ـزی و طـریامهـاری، برنـانی، معمـانس

5حس مکان"ون ـی چـهایواژه
2حس تعلق به مکان"، "

" ،
3گی به مکانـوابست"

 1انـت مکـهوی"، "
 "معنای مکان"، "

1داریریشه" و
رار گرفته است ـق قـررسی و تحقیـورد بـم "

(Doh, 2006.) 
در این میان حس تعلق به مکان به عنوان محور اصلی 
تحقیق حاضر، مبین رابطه عاطفی فرد و مکانی خاص است 

(Hidalgo & Hernandez, 2001; Moor & 

Graefe, 1994) بیشتر  .که بر شناخت و عاطفه او تکیه دارد
عات انجام شده نیز از احساسات و عواطف به عنوان مفهوم مطال

اصلی و بنیادین در ایده احساس تعلق به مکان یاد کرده اند 
(Altman & Low, 1992; Proshansky et al, 

1983; Waxman, 2006)  و به پیوند فرد با مکان منجر
(. و براساس سطح فضایی، درجه Steele, 1981می شود )

و ویژگی های اجتماعی یا کالبدی مکان، متغیر اختصاصی بودن 
است و از طریق احساس، شناخت و فرایندهای روانشناسانه 

 (.Scannell & Gifford, 2010شود )رفتاری، آشکار می
مطالعات صورت گرفته در این زمینه تاکنون بر علل و عوامل 
گوناگونی اشاره داشته اند که می توان دستاورد آن را در قالب 

 گروه طبقه بندی نمود: دو

مطالعاتی که به ویژگی های مکان اشاره دارند  -
(Relph, 1976; Stedman, 2003; Bonaiuto et 

al, 2002; Eisenhauer et al, 2000; Carmona, 

2006.) 
ای انسان تکیه دارند ـهژگیـه ویـه بـاتی کـمطالع -

(Rubinstein & Parmelee, 1992; Riley, 

1992, Pretty et al, 2003.) 

پژوهش های مربوط به تبیین ابعاد و انواع حـس تعلـق بـه    
مکان در مطالعات نظریه پردازان در قالب مدل های ارائه شـده  

 در سه گروه زمانی قابل تقسیم بندی است.

                                                      
1. Sense of place 

2. Place attachment 

3. Place dependence 

4. Place identity 

5. Rootedness 

در نگرشی که در سال های اولیه طرح مفهوم حس تعلق 
مکانی رواج داشت، احساس تعلق به مکان به عنوان فرایندی 

وانی میان مردم و مکان ها در دو سطح عملکردی و احساسی ر
طبقه بندی می شد. بعد عملکردی حس تعلق توسط استکلس 

و بعد احساسی آن توسط پروشانسکی  5185و شوماخر در سال 
 معرفی شده است. 5118در سال 

با گذشت زمان در دیدگاهی جدید، حس تعلق به مکان با 
تعریف شد و ان ـه مکـی بـگان و وابستـت مکـد هویـدو بع

های بسیاری انجام گرفت که احساس تعلق به مکان را پژوهش
 ,Wiliams & Vaskeبا این دو بعد می سنجیدند )

2003; Bricker & Kerstetter, 2001; kyle et 

al, 2004; Hosany et al. 2016و پیوند انسان )- 
نظر مکان از دو جزء هویت مکان و وابستگی به مکان در 

وابستگی به مکان جزء (. kyle et al, 2004گرفته شد )
 & Stokolsعملکردی احساس تعلق به مکان بوده است )

Shumaker, 1981 و باعث ارتباطی مداوم بین فرد و )
مکان خاص براساس توان آن در پاسخگویی به فعالیت ها و 

از (. Wiliams & Vaske, 2003اهداف وی است )
پردازد که به مکان به این مساله می سوی دیگر، دلبستگی

 یمکاندر شرایطی که طیفی از اهداف غایی وجود دارند،  چگونه
 ,kyle et al)می تواند برای دستیابی به هدف کمک کند 

(. هویت به مکان نیز جزء احساسی تعلق مکانی است و 2004
برای بقا و حمایت از هویت فرد به کار می رود. پروشانسکی 

هویت را در سه سطح مورد بررسی قرار داد. ابتدا هویت مسئله 
ابزاری برای قضاوت و ارزیابی مکان و توسعه حس تداوم و 
پایداری در زمان و مکان برای فرد فراهم می کند؛ در سطح 

شود. بعدی هویت در فرایند معنا بخشیدن فرد به مکان خلق می
یدادهای مکان، ویژگی ها و رو تأثیردر این فرایند فرد نیز تحت 

خواهد  مؤثرمعانی از آن کسب می کند که در نقش و رفتار وی 
بود. در سطح سوم تحلیل بر پایه هویت فرد که مبتنی بر 

ت ـارزیابی از نقش و حس خود ارزشی او است، چرا که هوی
رد با هویت مکان در ارتباط است. بنابراین عدم کفایت ـف

شود ر وی میان، سبب عدم آسایش و ایجاد هیجان دـمک
(Proshansky, 1983.) 

در این دیدگاه دو بعدی جدید، عوامل شخصی فرد در نظر 
اجتماعی و طبیعی بی توجهی شده  عواملگرفته شده و به 

تری را مدل کامل 2151است. ریموند و همکارانشان در سال 
ساس تعلق به مکان با سه عامل؛ ـارائه دادند. در این مدل اح

شخصی، زیست محیطی و اجتماعی امتحان شد و مورد 
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ابی قرار گرفت. هویت به مکان، وابستگی به مکان، ـارزی
ان و رابطه با همسایگان ـرابطه با طبیعت، رابطه با دوست

د ـل هستنـامـه عـن سـده ایـدهنـلای تشکیـههـاخصـش
(Raymond et al, 2010; Magalhaes & 

Calheiros, 2015  .) 

مطالعات زیادی در زمینه احساس تعلق به مکان انجام 
گرفته است که در این باره به نقش عوامل کالبدی به عنوان 

گذار بر حس تعلق، تاکید می کنند تأثیریکی از زمینه های 
(Einifar, 1996 جنبه کالبدی احساس تعلق به مکان، از .)

مکان به نیازهای فرد یا به  طرفی به توانایی پاسخگویی
عبارت دیگر، فرصت هایی که یک مکان برای رفع نیازها و 
اهداف وی فراهم می کند، مربوط می شود که به وجود یا 
امکان مشارکت در فعالیت هایی خاص در مکان نیز اشاره 

(. دسته ای Bricker & Kerstetter, 2000دارد )
ها از دیدگاه مکاندیگر از مطالعات در جست و جوی اهمیت 

مردم هستند. که کدام مکان و به چه دلیل از دید مردم با 
اهمیت تر هستند. نتایج به دست آمده بیان می کند که 
ویژگی های کالبدی و اجتماعی مکان هر دو به یک میزان در 

 & Friedایفا می کنند ) مؤثرایجاد تعلق مکانی نقش 

Gleicher, 1961; Handal et al, 1981; 

Eisenhauer et al, 2000; Stedman, 2003 .)
مجموعه پژوهش های انجام شده نشان می دهد که کیفیت 
محیط کالبدی و عملکردی مکان، به عنوان جایگاهی برای 

ها و داد و ستدهای اجتماعی، درجه ای از وابستگی و فعالیت
 (.Ujang, 2008دهد )قرار می تأثیرتعلق به مکان را تحت 

هویت اولین کسی بود که در مقاله خود  پروشانسکی
و هویت فردی شخص را در ارتباط با کالبد معرفی را مکان 

مکان براساس باورها، ترجیحات، احساسات، ارزش ها، اهداف، 
های وی در رابطه با مکان به تمایالت رفتاری و مهارت

کند. وی بر ضرورت توجه صورت آگاهانه و ناآگاهانه تبیین می
گیری و تداوم ر کالبدی در محیط و نقش آن در شکلبه عناص

هویت فردی انسان اشاره نموده است و احساس تعلق را به 
عنوان بخشی از هویت مکانی، آن را جزئی از هویت فردی و 

تلف تبیین ـهویت اجتماعی افراد در محیط های مخ نهایتدر 

 Proshanesky, 1978; Proshansky etکند )می

al, 1983عات سالواسن که بر روی حس مکان (. مطال
صورت گرفته است نشان می دهد شخصیت کالبدی، مالکیت، 
اصالت، ساکنین و وسایل رفاهی مانند طبیعت، آب، گیاهان، 
آسمان، خورشید و فضاهای خصوصی و جمعی؛ اجزا تشکیل 

ثرند ؤدهنده مکان هستند و در خلق حس مکان م
(Salvesen, 2002از نظر فریتز استی .) ل نیز مهم ترین

در ادراک و حس مکان، اندازه مکان،  مؤثرعوامل کالبدی 
درجه محصوریت، تضاد، مقیاس، تناسب، مقیاس انسانی، 

 ,Steelفاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنوع بصری است )

(. واکسمن نیز نور کافی فضا، مبلمان راحت، دید به 1981
ر طبیعی، بیرون، جذابیت های آکوستیکی، دسترسی به نو

دکوراسیون جذاب، رنگ های جذاب و جذابیت های بصری را 
بر احساس تعلق به مکان می داند  مؤثراز عوامل کالبدی 

(Waxman, 2006) 
استدمن نیز در پژوهش خود که پیرامون نقش بعد کالبدی 
مکان بر احساس تعلق به مکان صورت گرفته است، اشاره به 

مندی و نقش غیر ایتنقش مستقیم عوامل کالبدی بر رض
مستقیم آن بر حس تعلق به مکان دارد که در عین حال متاثر 

(. Stedman, 2003از معانی نمادین مکان نیز است )
زمینه و بستر، وجود خدمات و تسهیالت، موقعیت قرارگیری 
مکان در زمینه شهری و نحوه ارتباط با پیرامون و بسیاری 

هستند که در مطالعات بدان مشخصات دیگر، از جمله مواردی 
 Lansing et al, 1970; Bonaitoاشاره شده است )

et al, 2002.) در پژوهش های داخلی نیز محققینی بیان
کالبد را به همراه متغیرهای فرم و ساماندهی اجزا، کردند که 

به عنوان مهم ترین عوامل در شکل گیری حس تعلق محیط 
ز طریق ایجاد تمایز ارزیابی می نماید. عناصر کالبدی ا

محیطی، ارتباط درون و بیرون در فضاها به ایجاد حس تعلق 
د. شکل، اندازه، رنگ، بافت و مقیاس به عنوان کننمیکمک 

ی در شکل گیری حس مؤثرویژگی های فرم هر یک نقش 
تعلق داشته و نوع ساماندهی و چیدمان اجزا کالبدی نیز عامل 

؛ جوان 5381الحت، ؛ فEinifar, 1996دیگر است ) مؤثر
 (.5311فروزنده و مطلبی، 
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 متغیرهای عوامل کالبدی و احساس تعلق به مکان .6 جدول

 عوامل کالبدی

 شکل

Einifar, 1996 ،؛ جوان 5381؛ فالحت
 5311فروزنده و مطلبی، 

 ابعاد و اندازه

 بافت و تزئینات

 روابط و چیدمان اجزای کالبدی

 احساس تعلق به مکان

 هویت مکان

Raymond et al, 2010; 

Magalhaes & Calheiros, 2015 

 وابستگی به مکان

 رابطه با طبیعت

 رابطه با دوستان

 رابطه با همسایگان

 
ه ـرفت، ارائـرار گـررسی قـورد بـاکنون مـه تـآن چ

ف پیرامون عوامل کالبدی و احساس تعلق به ـهای مختلمدل
ر این مفاهیم بود. جهت استخراج ـذار بـگتأثیرمکان و عوامل 

،  معیارهای سنجش 5ل ـمدل نظری پژوهش، ابتدا در شک
ان ارائه شد. در این ـه مکـعوامل کالبدی و احساس تعلق ب

ار ـا چهـان بـه مکـق بـراستا عوامل پنج گانه احساس تعل
 دل ـا یکدیگر تجمیع شده است که مـعوامل کالبدی بر ـمتغی

 

 
که  ،ن ترتیبـه ایـد. بـدهل میـش را شکـری پژوهـنظ

زئینات و روابط و ـافت و تـدازه، بـاد و انـل شکل، ابعـعام
دی ـبندسته "عوامل کالبدی"ت عنوان ـزاء تحـدمان اجـچی

ه ـگی بـان، وابستـت مکـل هویـوامـن عـد و همچنیـشدن
ابطه با ان، رابطه با طبیعت، رابطه با دوستان و رـمک

 "عوامل احساس تعلق به مکان "همسایگان نیز به عنوان 
 بندی شدند. دسته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گونه که پیش از این عنوان شد، این پژوهش به همان
های دنبال ارزیابی نقش عوامل کالبدی محیط مجتمع

این منظور ن است. برای امسکونی بر افزایش حس تعلق ساکن
های مسکونی شهرستان گرگان انتخاب دو نمونه از مجتمع

عوامل 

 کالبدی

حس تعلق 

 به مکان

 شکل

 ابعاد و اندازه

 هویت مکان

 وابستگی به مکان

 رابطه با طبیعت

 رابطه با همسایگان

 رابطه با دوستان

 بافت و تزئینات

 روابط و چیدمان
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ها، ساختار این مجتمعشدند. یکی از مهمترین دالیل انتخاب 
هایی در یک مجموعه هاست که به صورت بلوکو طراحی آن

که است مسکونی و با فضاهای جمعی خصوصی مشترک 
ار ها به صورت یک خانواده بزرگ در کنن این مجتمعاساکن

 کنند.هم زندگی می

 

 ها و روش کارداده
تحلیلی، بر مبنای بررسی  -این پژوهش به روش توصیفی 

های میدانی و به روش پیمایشی مورد مطالعه قرار گرفته 
است. بخش نخست این نوشتار که به مباحث نظری و 

در بستر کتابخانه و با  شناخت ادبیات موضوع اختصاص دارد
مقاالت، مجالت و فصلنامه ها میسر شده ها، مطالعه کتاب

شود، پیمایش به صورت تحقیق کمی یا کیفی انجام می است.
که در این تحقیق پیمایش به صورت کمی بوده است. ابزار 
استفاده شده برای گردآوری اطالعات، پرسشنامه است. طیف 

ت بر اساس مقیاس لیکرت از یک تا پنج تنظیم سؤاالجواب 
= 1= زیاد، 1= متوسط، 3=کم، 2ی کم، =خیل5شده است )

ت در قالب گویه ها تنظیم و جهت سؤاالخیلی زیاد(. این 
نفر از خبرگان و استادان  51در اختیار تعداد  5بررسی روایی

معماری قرار گرفت. از خبرگان خواسته شد تا نظر خود را در 
ت، شاخص سؤاالمورد موارد زیر بیان کنند که آیا هر کدام از 

؛ تی قابل ترکیب می باشندسؤاال؛  چه طه را می سنجدمربو
؛ تی دارای هم پوشانی بوده و قابل حذف می باشندسؤاالچه 
توان ت دیگری برای سنجش هر کدام از متغیرها میسؤاالچه 
ن ـح و روشـت واضؤاالـسدام از ـر کـا هـ؛ آیودـافه نمـاض
 باشند؟می

ت به واسطه سؤاالبا لحاظ کردن نظر خبرگان بعضی از 
عدم سنجش متغیر مربوطه، هم پوشانی، ابهام و محرمانه 

مورد  31ت به سؤاالحذف شدند. بر این اساس  بودن پاسخ
ت عوامل کالبدی در قالب گویه ها تنظیم سؤاالتقلیل یافتند. 

های شکل، ابعاد و اندازه، بافت و و هر کدام از شاخص
و چیدمان اجزاء  و شاخص روابط سؤال ششتزئینات دارای 
در  سؤال 22ت که در مجموع ـاس ؤالـس هارچکالبدی دارای 

شـد. عوامـل کالبـدی و دی درج ـل کالبـوامـامه عـپرسشن
ژوهش را تشکیل ـن پـل ایـرهای مستقـهای آن متغیمتغیـر

                                                      
1. Validity 

ان نیز از مقاله ـاحساس تعلق به مک ؤالـس 51دهند و می
Magalhaes & Calheiros, 2015 د.ـج شراـاستخ 

وط و ـاه بلـاری ساکنان مجتمع های مسکونی شـه آمـجامع
ان واقع در شهرک صیاد شیرازی گرگان هستند که ـپردیس

باشد. با استفاده از فرمول کوکران با نفر می 811تعداد آنها 
سال  51نفر از ساکنان باالی  262حجم جامعه محدود تعداد 

افراد نمونه انتخاب با شیوه نمونه گیری تصادفی به عنوان 
ها با استفاده از آمار توصیفی و   تجزیه و تحلیل دادهشده اند.

استنباطی انجام شد. بدین صورت که ابتدا با استفاده از آمار 
شد. بررسی توصیفی به توصیف نتایج حاصل از جامعه آماری 

پرسشنامه از ضریب آلفای  2برای تعیین اعتبار یا پایایی
شده است. منظور از اعتبار یا پایایی پرسش استفاده  3کرونباخ

نامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان 
وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان های مختلف مجددا 
اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصل شود. یکی از 
روش های محاسبه اعتبار یا پایایی، استفاده از آلفای کرونباخ 

نزدیک  5هی است هر قدر شاخص آلفای کرونباخ به است. بدی
ت بیشتر و در نتیجه سؤاالتر باشد، همبستگی درونی بین 

(. Cronbach, 1951پرسش ها همگن تر خواهند بود )
، ابعاد و 1881میزان آلفای کرونباخ برای متغیرهای شکل 

و روابط و چیدمان اجزاء  1881، بافت و تزئینات 1881اندازه 
و همچنین میزان آلفای کرونباخ برای  1818کالبدی 

و برای عوامل کالبدی  1812پرسشنامه احساس تعلق به مکان 
ها از پایایی دهد که پرسشنامهاست. این نشان می 1811

در این پژوهش جهت بررسی  مطلوبی برخوردار است.
معناداری بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

و رابطه بین  تأثیرت بررسی شده است. همچنین جه
متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از آزمون رگرسیون چند 

استفاده شده است.موقعیت قرارگیری دو مجتمع  متغیره
آورده شده است.  2مسکونی )پردیسان و شاه بلوط( در شکل 

از دالیل مهم مطالعه این دو مجتمع یکی مورد اهمیت بودن 
گرگان بود. دیگری موقعیت  این دو مجتمع مسکونی در شهر

قرارگیری آنها بود که در یک شهرک و در فاصله اندک از هم 
 بنا شده بودند.

                                                      
2. Reliability 

3. Cronbach Alpha 
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  Google earthموقعیت استقرار مجتمع های مسکونی پردیسان و شاه بلوط در شهر گرگان ماخذ،  2شکل 

 شرح و تفسیر نتایج
بر اساس روش شناسی پژوهش ،از میان پرسشنامه هایی که 

 262بین ساکنین دو مجتمع مسکونی توزیع شد در مجموع 
ت آن پاسخ داده شد، مورد بررسی سؤاالپرسشنامه که به همه 

شدند. و تحلیل قرار گرفت و پرسشنامه های ناقص از دور خارج 
پرسشنامه ها به طور مساوی در دو مجتمع مسکونی پخش شد؛ 

 535پرسشنامه مربوط به مجتمع مسکونی پردیسان و  535)
پرسشنامه دیگر مربوط به مجتمع مسکونی شاه بلوط(. لذا در 

( عدم تفاوت میانگین tابتدا باید با استفاده از آزمون میانگین )
سی قرار دهیم. که در اینجا ها را در دو جامعه آماری، مورد برر

(sig>0.01 نشان می دهد بین پاسخ های دو نمونه جامعه )
 مورد مطالعه تفاوتی وجود ندارد.

استقالل متغیرهای مستقل و یا به  ، 2با توجه به جدول
عبارت دیگر عدم ارتباط نمره های خطاهای متغیر مستقل با 

سنجیده شده  Durbin Watsonیکدیگر توسط آزمون 

قرار داشته  281الی  581ت )مقدار آماره این آزمون باید بین اس
است که  2812باشد( مقدار این آماره در پژوهش حاضر برابر 

 از خطاها نشان دهنده تایید استقالل مشاهدات است یعنی
 آزمون جهت رگرسیونی مدل از توان می و بوده مستقل یکدیگر
 R Square. همچنین با توجه به مقدار کرد استفاده ها فرضیه

است که این مقدار نشان دهنده تغییرات متغیر  0.864=
درصد از  86متغیر های مستقل و به عبارتی  تأثیروابسته تحت 

متغیرهای مستقل  تأثیرتغییرات احساس تعلق به مکان تحت 
عوامل کالبدی است.با توجه به آزمون عملی واریانس 

ANOVA  رای تایید ضریب رگرسیونی از ب(، 3)جدول
 Fه نتایج آزمون نشان داد ـد کـاده شـآزمون فیشر استف

درصد معنادار است  1ای ـده در سطح خطـمشاهده ش
(sig=0.000<0.005.) کل مدل رگرسیون معنی  ،بنابراین

 دار است.

 

 یکالبد عوامل و مکان به تعلق احساس انیم رابطه .2جدول 

 روابط و چیدمان بافت و تزئینات ابعاد و اندازه شکل عوامل کالبدی

احساس تعلق 

 به مکان

 18821 18851 18866 18831 ضریب پیرسون

 18111 18111 18111 18111 ضریب معناداری
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 (Model Summaryضرایب چندگانه متغیرهای عوامل کالبدی و مجذور آن ها ) .3جدول 
 

Durbin 

watson 
Std. Error of 

the Estimate 

Adjusted R 

Square 
R  Square R Model 

2.022 0.28756 0.861 0.864 0.929 1 

 

 (ANOVAسطح معناداری مدل رگرسیون ) .4جدول 
 

Sig. F Mean square df Sum of Square Model 

0.000 116862 338623 4 5318113 Regression 

  18183 257 258215 Residual 

   261 155.0965118111 Total 

 

 (Coefficientsضرایب رگرسیون متغیرهای عوامل کالبدی ) .5جدول 
 

 Unstandardized coefficients متغیر
standardized 

coefficients t Sig. 

B Std.Error Beta 

Constant 18151 18161 - 18121 18111 

 18111 18265 18121 18161 18151 شکل

 0.000 18313 18161 18111 18151 ابعاد و اندازه

 1888 58151 18116 18116 18116 بافت و تزئینات

 18111 518512 18111 18126 18312 روابط و چیدمان اجزا

و با  1نتایج به دست آمده از آزمون رگرسیون طبق جدول 
در این جدول، از بین چهار متغیر مستقل  sigتوجه به مقدار 

ابعاد و اندازه و "عوامل کالبدی در این پژوهش، متغیر های 
 تأثیربر روی احساس تعلق به مکان  "روابط و چیدمان اجزا

( 18161با وزن ) "ابعاد و اندازه" هااز این بین متغیر گذار هستند
ته است و را بر روی احساس تعلق به مکان گذاش تأثیربیشترین 

مثبت روی  تأثیر( 18111روابط و چیدمان اجزا هم با وزن )
نتایج رگرسیون با توجه به سطح احساس تعلق به مکان دارد. 

 دهد: داری کمتر از یک درصد نشان می معنی

  داری آن، باالتر  و سطح معنی 18121متغیر شکل با ضریب
ر دهد که رابطه معنادا (، نشان میsig>15/1از یک درصد )

 میزان بر توان گفت که شکل عناصر کالبدینیست. بنابراین می
 تأثیر احساس تعلق به مکان ساکنین مجتمع های مسکونی

 داری ندارد . معنی

  داری آن،  و سطح معنی 18161متغیر ابعاد و اندازه با ضریب
دهد که رابطه  (، نشان میsig<15/1کمتر از یک درصد )

توان گفت که ابعاد و اندازه عناصر معنادار است. بنابراین می
احساس تعلق به مکان ساکنین مجتمع های  میزان کالبدی بر
 داری دارد. معنی تأثیر مسکونی

  داری  و سطح معنی 18111متغیر روابط و چیدمان با ضریب
دهد که رابطه  (، نشان میsig<15/1آن، کمتر از یک درصد )
وابط و چیدمان عناصر توان گفت که رمعنادار است. بنابراین می

احساس تعلق به مکان ساکنین مجتمع های  میزان کالبدی بر
 داری دارد . معنی تأثیر مسکونی

  داری  و سطح معنی 18116متغیر بافت و تزئینات با ضریب
دهد که رابطه  (، نشان میsig>15/1آن، کمتر از یک درصد )
تزئینات عناصر توان گفت که بافت و معنادار است. بنابراین می

احساس تعلق به مکان ساکنین مجتمع های  میزان کالبدی بر
 داری دارد . معنی تأثیر مسکونی

های پیشین و بررسی با توجه به پژوهشاز سوی دیگر 
مبانی نظری احساس تعلق به مکان نتایج آزمون های آماری 
نشان داد بین عوامل کالبدی و میزان احساس تعلق به مکان 
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بت و معناداری وجود دارد و به دو طریق متفاوت در رابطه مث
واقع می شوند. در سطح اول عوامل کالبدی با  مؤثرمحیط 

تسهیل و هم سازی فعالیت ها، با برطرف سازی نیازهای 
ساکنین از محیط زندگیشان و بر طبق قرارگاه و الگوهای 

واقع شده  مؤثررفتاری افراد، در برقراری احساس تعلق به مکان 
است. در این سطح عوامل کالبدی به همراه روابط و چیدمان 

بر رفتار انسان اهمیت پیدا می کنند. این  تأثیراجزای کالبدی با 
متغیر را می توان زیر مجموعه تکنیک چیدمان فضا دانست. 
این تکنیک مجموعه ای از نظریه و روش هایی است که به 

ترین روش های پدیدار شناسی فضا می پردازد و یکی از مهم 
معاصر ریخت شناسی فضاست. ترتیب فضایی، عمق، کنترل، 
نقشه محوری، بازنمایی فضا از مفاهیم پایه و اصلی این تکنیک 
به شمار می رود. در سطح دوم، عوامل کالبدی به عنوان مولفه 
های زیبایی شناسی و یا حتی فرهنگی و نمادها، واسطه بصری 

تفاده کنندگان از مکان را فراهم در ایجاد ارتباط ذهنی بین اس
می نمایند. عوامل کالبدی منبعث از احساس زیبایی شناسی و 
میل به زیبایی استفاده کنندگان بوده و به هر صورت ولو 
نمادگونه، شاید ناشی از فرهنگ و ارزش های اجتماعی، نقش 
خود را ایفا می نمایند. در این سطح عوامل کالبدی به همراه 

بر ادراک  تأثیرکل، ابعاد و اندازه، بافت و تزئینات با متغیرهای ش
 انسان اهمیت پیدا می کنند.

 شکل و فرماولین شاخص تشخیص مجتمع های مسکونی 
فرم مجتمع ها شخصیت و هویت قابل درک آن است آن است. 

که به واسطه آن بلوک ها شناخته شده و از هم تمیز داده می 
شوند و شکل که صفت اصلی مشخص کننده فرم مجموعه 

بر ادراک زیبایی شناسی و نیاز به زیبایی ساکنین  تأثیراست، با 
واقع شده و از این طریق با احساس  مؤثردر محیط مجموعه 

ابعاد و اندازه لق به مکان افراد رابطه مثبتی برقرار می کند. تع
حساس و  هایشاخصمجتمع های مسکونی به عنوان یکی از 

قوی عوامل کالبدی در طراحی بلوک ها و عناصر آن ها 
را در این پژوهش دارد. همان طور که  تأثیربیشترین میزان 

ه محققین دیگری در پژوهش های مختلف نیز بدان اشار
بر ادراک ساکنین تعلق خاطر  تأثیربا  خصاشاند این نموده

 .کندایجاد می
 تأثیربافت و تزئینات نیز از دیگر عوامل کالبدی است که 

زیادی بر ادراک زیبایی شناسی مخاطب دارد و از این طریق بر 
در گذار است.  تأثیرتعلق خاطر ساکنین به مجموعه مسکونی 

دکوراسیون و معماری فضای داخلی  این پژوهش تزئینات شامل
ساختمان و طراحی نمای بیرونی و محوطه ساختمان که این 

فضایی  ؛زیادی دارد تأثیرمتغیر بر خلق فضایی زیبا و چشم نواز 
که در عین زیبایی و اثرگذار بودن کارایی الزم را نیز داشته 

 باشد. 
 

 گیریبحث و نتیجه
به رشد روز افزون و نیاز به مجتمع های مسکونی با توجه 

محدودیت زمین مناسب ساخت و ساز، در زمان حاضر بیش از 
پیش به چشم می خورد اما، دیدگاه سودگرایانه و کمیت گرا به 
عنوان تفکر برگرفته از زمینه های اقتصادی به این مقوله، باعث 
نادیده انگاشتن بسیاری از نیازهای مهم و کیفی انسان شده و 

تمع های مسکونی را پایین آورده است. کیفیت معماری مج
که باعث می احساس تعلق به مکان یکی از این نیازهاست 

شود فرد نسبت به محیط سکونت خود پیوندهای عاطفی و 
احساسی برقرار کند. آنچنان که دوری از آن مکان برایش 
ناممکن می شود. این پیوندها با ارزیابی مثبت ساکنان نسبت به 

بدین منظور این پژوهش به محیط زندگیشان در ارتباط است. 
و احساس تعلق به مکان  دنبال تبیین ارتباط بین عوامل کالبدی

که  نتایج نشان داددر مجتمع های مسکونی صورت پذیرفت و 
روابط "و  "ابعاد و اندازه"از بین عوامل کالبدی مورد سنجش، 

 گذار بودند.  تأثیربر احساس تعلق به مکان  "و چیدمان فضایی
را بر روی  تأثیربیشترین  "ابعاد و اندازه"در این پژوهش 

مکان در بین ساکنین مجتمع های مسکونی  احساس تعلق به
ابعاد و "مورد مطالعه داشته است که توسط مولفه هایی از قبیل 

اندازه سردر ورودی، بلوک ها، فضای باز مجتمع، تراس ها، 
مورد سنجش قرار گرفت. این عناصری که از  "درها و پنجره ها

تر کالبد بلوک ها در نظر گرفته شده، که از دید ساکنین بارز
هستند. در نگاه اول در ارتباط با مجتمع های مسکونی ابعاد و 
اندازه بلوک های مجتمع مسکونی به چشم می خورد که با یک 

بسیار  تأثیرطراحی مناسب و آشنا با معماری و فرهنگ ایرانی، 
زیادی در ایجاد احساس تعلق خواهد داشت. هر چقدر این ابعاد 

م خانه در ذهنمان ثبت شده، و اندازه به مدلی که ما از مفهو
نزدیک تر باشد ساکنین مجتمع های مسکونی با این مدل و 
سبک جدید از معماری خانه های امروزی ارتباط بیشتری برقرار 
خواهند نمود. آپارتمان نشینی، فضاهای کم و کوچک برای 
زندگی، استفاده از فضاهای عمومی را می طلبد. ابعاد و اندازه 

های مسکونی نباید چندان بزرگ باشد که  فضای باز مجتمع
فرد نسبت به آن حس مالکیت و خودی نداشته باشد و نه 
چندان کوچک که تبدیل به حیاط خصوصی شود. ابعاد و اندازه 
عناصر بلوک های مسکونی هم هر چه به مفهوم مردم واری 
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مثبت بر حس تعلق ساکنان  تأثیرنزدیک تر باشد این خود 
هر چه از این مفهوم بیشتر فاصله بگیرد به ایجاد می کند و 

جای حس آرامش ناخودآگاه باعث ایجاد رعب و وحشت می 
 شود.

روابط و چیدمان اجزای کالبدی نیز توسط مولفه هایی از 
مسیر از خیابان تا فضای باز، مسیر از فضای باز تا داخل  " قبیل

 بلوک ها، تقسیمات یا مسیرهای داخل بلوک ها، دسترسی از
سنجیده شد. با افزایش  "فضای باز مجتمع ها به سایر فضاها

ساخت مجموعه های بزرگ و متراکم مسکونی، طراحی 
دسترسی مناسب برای ساکنین و میهمانان اهمیت روز افزونی 
یافته است. برای به وجود آوردن خوانایی بیشتر، احساس ورود، 

ی جهت یابی و سلسله مراتب دسترسی و روابط بین فضاها
مختلف مجموعه چه در محیط بیرونی و چه در محیط درونی 
بلوک ها، باید تمهیداتی در زمینه روابط و چیدمان اجزای 
کالبدی انجام پذیرد. این نتایج تاییدی است بر این موضوع که 
با افزایش کیفیت عوامل کالبدی مجتمع های مسکونی به 

نین آن عنوان الگوی جدید خانه های امروزی، حس تعلق ساک
ها نیز افزایش می یابد. بنابراین بازنگری، مطالعه و توجه ویژه 
به طراحی آنها در بسیاری از گونه های مسکونی امروزی 

با توجه به همه این نتایج به دست آمده می  ضروری است.
در حوزه عوامل  مؤثرتوان با برنامه ریزی و طراحی صحیح و 

علق به مکان را در کالبدی مجتمع های مسکونی میزان حس ت
 ساکنین آن ها باال برد.

 
ارشد با عنوان  نامه کارشناسی مقاله حاضر برگرفته از پایان

های مسکونی بر افزایش احساس نقش عوامل کالبدی مجتمع»

تعلق به مکان )نمونه موردی مجتمع های مسکونی شاه بلوط و 
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