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  چکیده
 توجه مورد پیش از بیش شهرها ساماندهی در ضروري لمسای از یکی عنوان به مسکونی محالت به توجه انسانی، ارتباطات شدن گسترده و شهرها کالبدي توسعه دنبال به امروزه

 تحقیقات تاکنون اگرچه. است محیط و انسان ارتباط در ثرؤم عوامل از یکی عنوان به ساکنان مکانی تعلق میزان ارزیابی مقوله، این در رسایی راهکارهاي از یکی. قرار گرفته است
 طور هب شهري جدید و قدیم بافت دو در تطبیقی صورت به مکان به تعلق حس میزان ارزیابی از که رسد می نظر به اما ،پذیرفته صورت ایران در مکان به تعلق حس زمینه در بسیاري

 محالت در تبریز شهر جدید و قدیم بافت دو در آن تطبیقی بررسی و مکانی تعلق هاي لفهؤم شناسایی حاضر پژوهشاز  هدف ،بنابراین. است شده پوشی چشم منسجم و کامل
 . است شده پرداخته پیشنهادي مدل هارای و کیفیت این بر ثرؤم هاي لفهؤم بررسی به قبلی، مطالعات در جستجو با و تحلیلی -توصیفی روش با منظور بدین. است رشدیه و باغمیشه

 مقایسه در که است آن نمایانگر SPSS از حاصل نتایج. است قرار گرفته تحلیلمورد سپس  و تکمیل،  توزیع تبریز رشدیه و باغمیشه محالت نساکنا میان در پرسشنامه 100
 اجتماعی تعامالت قدیم بافت در که است آن از حاکی نتایج ،همچنین. است جدید بافت از بیشتر تبریز قدیم بافت در مکان به تعلق مطالعه، مورد بافت دو میان عوامل تطبیقی

 به تعلق گیري شکل بر ثرؤم عامل ترین قوي عنوان به اجتماعی امنیت که ستا حالی در این. شود محسوب می آنان تعلق حس گیري شکل بر ثرؤم عامل ترین قوي ساکنان میان
 .دگردی شناسایی رشدیه محله در مکان

 انواژگ دکلی
 ، بافت قدیم، بافت جدید، تبریزتطبیقیبررسی حس تعلق مکانی، 
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Abstract 
Today, following the physical development of cities and the expansion of human communication in them, attention to residential areas as one of the 
essential issues in organizing cities is increasingly considered. One of the solutions in this category is to evaluate the sense of belonging of residents 
as one of the effective factors in the relationship between humans and the environment. Although researches have been done evaluating the sense of 
belonging in Iran, it seems that the evaluation of the sense of belonging in the old and new urban contexts has been completely and coherently 
neglected. Therefore, the aim of this study is to identify the components of spatial belonging and its comparative study in the two old and new 
contexts of Tabriz in Baghmisheh and Rushdieh neighborhoods. For this purpose, by descriptive-analytical method and by searching in previous 
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studies, the components affecting this quality have been studied and explained and the proposed model has been presented. Then, 100 questionnaires 
were completed and analyzed among the residents of Baghmisheh and Rushdieh neighborhoods of Tabriz. The results of SPSS show that in the 
comparative comparison of factors between the two studied issues, belonging to the place in the old texture of Tabriz is more than the new texture. 
The results also indicate that in the old context, social interactions between residents are the strongest factor affecting the formation of their sense of 
belonging. Meanwhile, social security was identified as the strongest factor influencing the formation of place ownership in Rushdieh neighborhood.  
Keywords  
Sense of Spatial Belonging, Comparative Study, Old Texture, New Texture, Tabriz 
 
 

 قدمهم -1
 در که است یلیمسا از مردم روزمره یزندگ در آن راتیثأت و يکالبد طیمح

 گرفته قرار لیتحل و یبررس مورد ياریبس نامتخصص طرف از ریاخ يها سال
 با آن کینزد ارتباط لیدل به يشهرساز مورد در لهأمس نیا[4-1].  است
 جوامع توسعه به توجه با 20 قرن از ژهیو به و شده ساخته طیمح یطراح
 يها مکان با یهماهنگ و مدرن یزندگ ماحصل عیسر تحوالت و رییتغ ،یانسان
و گسترش بحران در  طیمح تیفیبا نزول ک نیهمچن و[7]  جدید یزندگ
 يو اقتصاد يکالبد ،یاجتماع ،یستیاعم از ز يشهر یمختلف زندگ يها جنبه
 برخوردار شده است.  یدو چندان تیاز اهم

 يها و نهادها ها، سازمان دولت که کند یم جابیشهرها ا يامروز طیشرا   
شهرها از جهات مختلف اقدام  تیفیک یابیو ارز لیتحل ،یبررس يبرا یعموم

توان و  ها، ییموجود، نارسا تیفیضمن شناخت ک لهیوس نیتا به ا ندینما
 يجهت رفع نواقص و ارتقا يتر و هدفمندتر آگاهانه يزیر ها امکان برنامه ضعف

ه به مطلب فوق و رشد روز افزون با توج ،نیبنابرا .دیوجود آه شهرها ب تیفیک
 يها شده شاخص نییتع شیاز پ يها طرح يبر مبنا يشهر يها بافت عیسر و
 توجهات قرار گرفته است. يها تیهمچون حس تعلق به مکان از اولو یفیک

در ارتباط با  یفراوان يها بحث رانیا يشهر یاگرچه در مطالعات طراح   
حس مکان  جادیدر ا یساختار اجتماع یو معان ییفضا -يعناصر کالبد تیاهم

در مورد تعلق به مکان به عنوان  يکمتر قاتیتحق نیب نیشده است، اما در ا
بخشد، صورت گرفته است. امروزه تازه  یکه به مکان معنا و مفهوم م يپارامتر

 است ینیمکان ع کیمتضمن تعلق داشتن به  نیراست يکه آزاد میفهم یم
[6]. 
 يبردار بهره ط،یفرد، مح یدر هماهنگ یعامل مهم یدر واقع، تعلق مکان   

و  [7] تداوم حضور افراد تیکنندگان و در نها استفاده تیرضا ط،یبهتر از مح
از  ییها را به تکه بخشد و او ییرها قیاست تا انسان را از تعل یو پناهگاه أملج
ب قرار دهد مخاط شتریمکان انسان را بچه  هر انیم نیزند. در ا وندیپ یهست

 يو يرفتار يقدر با عادات و الگوها و هر ردیتر قرار گ و با او در تعامل سهل
دهد و  یپاسخ م شتریرا ب او يها، انتظارات و آرزوها ، خاطرهباشدتر  هماهنگ

که ما  یمکان .[57-8] دوروجود خواهد آه را در انسان ب يشتریتعلق خاطر ب
 مان، آپارتمان مان، خانه اتاقمان، است؛ ممکن م،یدار آن به يشتریحس تعلق ب

 اسیمق ادیرغم تنوع ز یاما عل. [10-9] باشد کشورمان ای شهر محله،
نسبت به آنها داشته  يشتریکه ممکن است مردم احساس تعلق ب ییها مکان

 يشهر اسیمربوط به مق ران،یمطالعات صورت گرفته در ا نیشتریباشند، ب
  .[11] است

محالت مورد  اسیمفهوم در مق نیتا ا دهیتالش گرد ،در پژوهش حاضر   
با دارا  ران،یدر شمال غرب ا زیرو، شهر تبر نی. از اردیقرار گ یقیتطب یبررس

 یقیواجد ارزش سنجش تطب گر،یکدیبه مجاورت  دیو جد میبودن دو بافت قد
ثر بر ؤم يها لفهؤو سنجش م ییبتوان ضمن شناسا افتیره نیتا از ا است

 نیا دیو جد میآنها در دو بافت قد یقیتطب یحس تعلق به مکان، به بررس
 شهر پرداخت. 

 

 مبانی نظري -2

 حس تعلق به مکان -2-1
و  يمند از حس مکان است که به منظور بهره يتعلق به مکان، سطح باالتر

کنون مطالعات تا. یابد یم يا کننده یینتداوم حضور انسان در مکان نقش تع
مختلف  هاي اخت حس تعلق و ارتباط آن با جنبهدر مورد شن متعددي بسیار

 هاي در حوزه مختلفی نمتفکراعلوم مختلف صورت گرفته و  توسط انسانی
انسان  زندگیحس و نقش آن در  اینو شناخت  تبیینگوناگون به 

به  معنايحس تعلق خاطر را به  اولیه، در مطالعات براي مثالاند.  پرداخته
؛ [14-12] اند نموده تعریففرد توسط گروه  یک پذیرفتنشناختن و  رسمیت

 دهد یحس هدفمند و باارزش بودن را به مردم م تعلق به گروه، ینکه ا
ه شده یواژه ارا یناز ا يتر جامع یفتعار  یر،در مطالعات اخ یکنول .[15-18]

مختلف از  يها بحث مورد عالقه محققان رشته یاست و مبحث تعلق مکان
 یزن يو معمار یطیمح یروانشناس ی،شناس جامعه ی،انسان یايجمله: جغراف

انجام شده است. در مطالعات  یمختلف یقاتباب تحق ینبوده است و در ا
 یمحکم و عامل یونديپ يحس تعلق به معنا ی،انسان یايجغراف یدارشناسانپد
به  یوندپ یندهنده آن است که ا یلتشک يو مکان با اجزامردم  یانم یرگذارثأت

 یطو سبب گسترش عمق ارتباط و تعامل فرد با مح استصورت مثبت 
 یوالنی. گ[20-19] یابد یم یشتريگردد و با گذر زمان عمق و گسترش ب یم
بودن  یکبه واسطه نزد یتو رضا یروان یشاز آسا یتعلق را حالت یز) ن1991(

است.  یدهمکان نام یکشدن از  و جدا ياز دور یناش یشانیپر یامکان  یکبه 
ها و  ها، ارزش اعتقادات، نشانه ی،مجموع معان یز) ن1998( و استوارت یلیامزو

، خاص مرتبط گردد یبه مکان یو گروه يکه به صورت فردرا  یاحساسات
را  ) تعلق2001( و هرناندز یدالگوه یگر،د یفیاند. در تعر یدهنام یتعلق مکان

 ینا یژگیو ینتر کان خاص که مهمافراد و م ینب یندو خوشا یاحساس یوندپ
اند.  کرده یف، تعراستآن مکان  یزیکیافراد به حفظ ف یلاحساس درك تما

را اثر متقابل احساسات و  یتعلق مکان یز) ن2005( و همکارانش یلکا
دانند.  یمکان خاص م یکاعتقادات و دانش، رفتار و عمل نسبت به  یجانات،ه

شود که انسان  یفرد با مکان منجر م یوندبه پ يا حس به گونه یندر واقع ا
و  یها، معان خود از نشانه يها داند و براساس تجربه یاز مکان م ییخود را جز

نقش نزد او  ینسازد. ا یمکان در ذهن خود متصور م يرا برا یعملکردها نقش
او مهم و قابل احترام  يمکان برا ،یجهاست و در نت یزمنحصر به فرد و متما

دهد که هرچه  یبه عمل آمده نشان م یقاتتحق ،ینهمچن[21].  شود یم
ه همان نسبت شناخت و شود، ب یم یشترمکان ب یکمدت ارتباط افراد با 

 یطتعلق در مح يمعنا یجادو امکان ا یافته یشها از آن مکان افزا ادراك انسان
در  ین) همچن2010زاده ( یو متوسل تسرمس. [22] یابد یم یشافزا یزن

مردم  یتعلق مکان یزانشهر بر م یاسنقش مق یلو تحل یبه بررس يا مقاله
ست که تعلق مردم به مکان ا یندهنده ا نشان یقتحق یجاند. نتا تهران پرداخته

 یگرمتفاوت) با همد ی(با سابقه و بافت اجتماع مختلف شهر يها در قسمت
تعلق به منطقه  یها، تعلق به شهر، در برخ قسمت یکند؛ در برخ یفرق م

) هم در 2011( یکااست. لو یشترب یبه محله مسکون یگرد یو در برخ يشهر
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 یقاز طر یشرفتداشت، اساسا پ یانب یتعلق مکان ینهدر زم يا مطالعه یط
از  ،میدا يها و اقامت یگیاز همسا یرغ یدر سطوح یکاربرد مفهوم تعلق مکان

 یطمح يشامل توجه به بعد کالبد یاز تعلق مکان یديابعاد جد یمعرف یقطر
 . [23] انجام شده است

 
 مکانی تعلق ایجاد بر ثرؤم عوامل -2-2

 یري،گ در شکل يدهد که عوامل متعدد ینشان م یشینمرور مطالعات پ
) 1981( و الوارکاس یجرکاهش تعلق خاطر در افراد اثرگذار است. ر یا یشافزا

اشاره نموده و از آن به  يتعلق کالبد یخود به نقش مهم و اساسدر مطالعات 
. در واقع، آنها متعقد هستند که شناخت و یندنما یم یاد يدار یشهعنوان ر

حس  یجادا يبرا یهآن از شروط اول يمکان و عوامل کالبد یکادراك فرد از 
واقع شود، در  یمکان بحث م یک ياز عوامل کالبد یتعلق به مکان است. وقت

 يمجموعه عناصر کالبد یفیتو ک یتبحث ادراك و نگرش افراد نسبت به قابل
نگرش ساکنان در  یدبا یعتاشود و طب یها مطرح م و خواسته یازهان يدر ارضا

اند  . مطالعات نشان داده[24] یردمورد سنجش قرار گ یمورد عوامل گوناگون
 یحیتفر یالتسهت و یو مشارکت در استفاده از خدمات عموم یکه دسترس

) منجر به کاهش جرم و یعموم یتو پارك اسک یمراکز اجتماع ،مثال ي(برا
شود. به  یتوسعه حس تعلق ساکنان م یجهجامعه و در نت یکدر  یتجنا

 و یتیحما نهیزم جادیا با یکیزیف و یورزش تیدر دسترس بودن فعال ی،عبارت
 شود یم جرم کاهش به منجر افراد دسترس در يها تیفعال کردن فراهم

 یاند که وجود امکانات عموم مطالعات نشان داده یبرخ ،ینهمچن. [25-26]
 استفاده يشده که برا یبترک یعموم يهمچون فضاها یدر سطح جوامع محل

 امن با در دسترس و يرو یادهپ یرهايو وجود مساند  و منظم بخش لذت
 .شود یم یتو امن یمنیها منجر به احساس ا یاباندر سطح خ یکاف ییروشنا
و  جامعه ارتباط یشافزا ی،بر تعامل اجتماع یقتشوامر، با  ینا یجهدر نت

 .[27] یابد یم یشافزا نااحساس تعلق ساکن افراد، يانزواکاهش 
محله  یزیکیفقط تعلق فرد به عناصر ف یدر بحث تعلق مکان یگر،د ياز سو   

است که در  ییها انسانبلکه بخش اعظم تعلق فرد به  یست،و مکان مطرح ن
 از انواع مهم تعلق، با عنوان یکی رو، ینا دارند. از یتو فعال یمکان زندگ

 يدارا يل شهریمسا یشناس یبنظر آس است که از»  یمحل یتعلق اجتماع« 
ها و  ها، محله افراد به مکان یاست و در اصطالح، به دلبستگ یاديز یتاهم

و  یتاحساس هو ی،سالمت روان یشاشاره دارد که موجب افزا یمحل زندگ
مطالعات ). 2010(بستن،  شود یافراد در محله م یانحراف يکاهش رفتارها

حس تعلق و تعهد افراد را نسبت  یمشارکت اجتماعاند که  نشان داده یاريبس
و مشارکت در گروه به  یتعضودر واقع . [29-28] دهد یم یشبه جامعه افزا

احساسات  یرو سا یاتها، تجرب امر فرد در ارزش ینبخشد و با ا یم یتفرد هو
گذارد و به آن تعهد دارد و با آن  یشود؛ او به گروه احترام م یم یرگروه درگ

مطالعات ). 2009 یگران،و د ینیمنر؛ 2010 ی،(کوتابا و تام کند یم يهمکار
مرتبط شده  یزن یاجتماع یتاند که احساس تعلق با حما نشان داده ینهمچن

 حس تعلق از يبا سطوح باالتر یاجتماع یتاز حما ییباال درك است و سطح
 سازد تا یقادر مفرد را  یاجتماع یتحما ی،به طور کل .[32-30] همراه است

و در  احساس انزوا کاهش محبت، یششامل افزا که یروان یايمزا را در خود
از مطالعات نشان  یگرد یبرخ .[33] یابدحس تعلق است، ب یشافزا یتنها

 یتشخص و يو اقتصاد یاجتماع يها یژگیو اند که بدون در نظر گرفتن داده
وجود دارد،  يباالتر یتجرم و امن از يتر یینپا سطح که یمحله، در مناطق

 امر ینا یلدل .[34] است یشترب ناساکن یانحس تعلق به مکان در م یزانم
 یمنیا یعنیهدف مشترك  يبرا که در آن ساکناناست  يا انسجام جامعه

حس تعلق را فراهم  یجادا ینهتواند زم یامر م ینکه ا کنند یمحله تالش م
که تعامل  ياعتقادند که افراد ینبر ا نااز محقق یگروه ینهمچن. [35] آورد

 يبرا یشتريکنند احتمال ب شان تجربه یرا در محل زندگ یمثبت یاجتماع
 یگرانارتباط با د يکه در برقرار يافرادو  [41-36] تجربه حس تعلق دارند

رو  روبه یاديبا استرس و مشکالت ز یطانطباق با مح يبرا یستند،موفق ن
 یانسان است و افراد سع یاساس یازهايشوند. چرا که حس تعلق از ن یم
 یاتنظر یبا بررس. یابندحس دست  ینبه ا یگران،تعامل با د یقاز طر کنند یم

که  يو کالبد یعوامل اجتماع ینهمطرح شده در زم يها یدگاهو د
که در  ییها توان به تفاوت یثر هستند، مؤتعلق به محالت م یريگ درشکل

برد که هر کدام از آنها بر  یمختلف وجود دارد، پ یشمنداناند يها یدگاهد
عوامل مطرح شده به عنوان  یناند. ا کرده یدکأاز موضوع ت یابعاد مختلف

اساس داشتن  یناند. بر ا شده یانتخاب و معرف یقتحق ینا یاصل یارهايمع
 یوندو تعامالت و پ یمشارکت اجتماع ی،اجتماع یتحما یت،ساس امنحا

احساس تعلق به محالت اثرگذار  یفمحالت در تعر ناساکن يبرا  یاجتماع
ثر ؤعوامل م یبه خدمات و وجود امکانات محل یدسترس یناست. همچن

 خواهند بود. یرمتغ ینبر ا یگريد
 
 پژوهش مفهومی مدل -2-3

 عوامل شناسایی شده در ساختار تعلق مکان پایه بر پژوهش مفهومی مدل
 ثرؤم تعلق گیري شکل فرایند در که عواملی میان، این در. است گرفته شکل

 این. شوند می بندي طبقه اجتماعی و فیزیکی عوامل دسته دو در هستند،
 شوند می شامل را پژوهش این مکان به تعلق حس دیاگرام هاي لفهؤم عوامل،

هریک از این ). 1مدل( اند شده بندي دسته یک شماره مفهومی مدل در و
اند. در  هستند که ساختار آنها را تشکیل دادهعوامل خود داراي ابعاد مختلفی 

این میان عامل اجتماعی خود شامل با استناد به پیشینه تحقیق داراي چهار 
بعد پیوند اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی 

دمات و امکانات سترسی به خوي دیگر، عامل فیزیکی به دو بعد د. از ساست
 شود. اي تقسیم می محله

 

 

 مدل نظري پژوهش 1 مدل

 محدوده مورد مطالعه -3
 این. است ایران بزرگ شهرهاي از یکی شرقی، آذربایجان استان مرکز تبریز،
 ارتباطی، اداري، قطب و است کشور غرب شمال منطقه شهر بزرگترین شهر

. شود می شناخته منطقه اینغیره  و فرهنگی صنعتی، سیاسی، بازرگانی،
 شهر این. است شده گسترده کیلومترمربع 150 وسعت به اي منطقه در تبریز،

 کوه هاي دامنه به جنوب از و تبریز جلگه به غرب از عینالی، کوه به شمال از
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 آمار مرکز سرشماري اساس بر شهر این جمعیت. است شده محدود سهند
 .[42] است بوده نفر 1773032 ،1395 سال در ایران

 ثرؤم عواملاین پژوهش به دنبال  ،پیش از این نیز عنوان شده گونه ک همان   
 رشدیه و باغمیشه محالت در آنها تطبیقی بررسی و مکان به تعلق حس بر

دو بافت قدیم با ساختارهاي سنتی و بافت جدید با  ،ن منظوریدب. است
در  لیی از مهمترین مساانتخاب گردید. یکساختارهاي مدرن در شهر تبریز 

توان محله  که می استانتخاب این دو بافت توجه به ساختار و پیشینه آن 
محالت اصیل و که یکی از عنوان بافت سنتی و قدیمی شهر ه باغمیشه ب

که از دیرباز هاي باارزش و تاریخی بوده  راي بافتقدیمی شهر تبریز که دا
 که باو شهرك رشدیه  نگاران بوده است اکنون مورد توجه مورخان و تاریخت

ه طراحی شده که بو مطابق با اصول شهرسازي نوین ساختار مدرن و نوآورانه 
معرفی کرد که هر دو را  تبریزهاي جدید و مرفه شهر  عنوان یکی از شهرك

تبریز  5و  1مناطق اند که  شهرداري تبریز واقع شده 5و  1محله در منطقه 
شده قدیمی از جمله پل  اي است که در آن محالت شناخته شامل محدوده

سنگی، ششگالن، شتربان، سرخاب، سیالب، و محالت جدید آن ولیعصر، 
 .[43]ت شهرك ارم، رشدیه و جزو آن قرار گرفته اس

 
 ) (قـدیم یا باغمئشه همحله باغمیش -3-1

 تاس واقع شده تبریز در شمال شرق شهرکه  هرهاي تاریخی ش هیکـی از محل
همین نام است. ایـن محله در ه ز باریخی شهر تبریز نیتاي ه ی از دروازهیکو 

ی بن عل ونهاي کوه ع ه دامنهمال باز سمت ش کهده شرق شهر واقع ش شمال
ال ت. در حاس دهریز محدود ش بههاي رود اس هوب بـه کرانو از سمت جن

با  باغمیشهمحله د. نامن ز میی نیه را محله عباسه باغمیشردم محلضر محا
حفظ  ،دلیل قدمت و استقرار در هسته تاریخی شهره و نیز بداشتن دروازه 

ع رشیدي یی نظیر ربابناهوجود و  هاي کالبدي و اجتماعی سنتی خود ویژگی
به عنوان محله دي دین مسعود خنجال الالدین بهزاد و کم الهاي کم رهو مقب

می الاین خیابان در جریان انقالب اس ده است.مرکزي تاریخی انتخاب ش
 باغمیشهدر گذشته  .ودهاي تظاهرات مردمی ب ایران، از مهمترین کانون

هاي بسیاري را در خود جاي داده بود و اغلب ساکنان آن به باغبانی و  باغ
ها  آب این باغات از طریق وجود چشمه مینأد و نحوه تکشاورزي مشغول بودن

نکته مهمی که درباره  هاي موجود در این منطقه خوش آب و هوا بود . و قنات
ر روي گسل ست که این منطقه بمحله باغمیشه تبریز وجود دارد این ا

هاي  هایی که در سال لرزه باتوجه به زمین است وغرب کشور قرار گرفته  شمال
اگر باغمیشه مانند گذشته  هجري در تبریز رخ داد شاید 1194و  1193

لرزه  آمدن خسارت با زمینهاي کشاورزي بود احتمال بار  ها و زمین داراي باغ
تبریز را لرزاند باعث تخریب یکی هاي دور  لرزه که در سال شد. زمین کمتر می

از آثار تاریخی مهم در باغمیشه شد. این بناي تاریخی با نام ربع رشیدي 
هاي متعدد از  شود و متأسفانه بخش زیادي از آن به دلیل زلزله شناخته می

توان بخش کوچکی از ربع رشیدي را  . در حال حاضر می[44] بین رفته است
وجود شهرك دانشگاهی  .باغمیشه مشاهده کردهاي کوه در محله  در دامنه

عنوان ه که ب استربع رشیدي در این منطقه جزو نقاط عطف منطقه حاضر 
اولین و بزرگترین دانشگاه جهان شناخته شده است و قدمت چندین هزار 

ی و زش تاریخراارد و این منطقه یکی از مناطق باساله را در تمدن ایران د
در گذشته این محله بزرگتر از امروز بوده  آید ر میفرهنگی شهر تبریز به شما
شده است،  الت ششگالن و پل سنگی و سیالب میو مشتمل بر قسمتی از مح

بازارچه حرمخانه باقی  انتهاي در امروز که –که دروازه و حصار باغمیشه  چنان
 است دلیلی – است (دروازه باغمیشه) "باغمیشه قاپوسی"است و معروف به 

باغمیشه یکی قله نام دارد که در منابع مکتوب  گانه سه محالت از مدعا این بر
. اخی سعدالدین از اکابر عرفا اند ثبت کرده  "قله اخی سعدالدین"قدیم آن را 

محله باغمیشه جزء  .[45] و اولیاء تبریز بوده و قبرش بر همان قله بوده است
حفظ کرده و به نظر محالتی در شهر تبریز است که همواره اصالت خود را 

هایی که در منطقه  محله با وجود تغییرات و بازسازي رسد ساکنان قدیمی می
اند و این امر  ، تعلق خاطر خود را نسبت به آن حفظ کردهوجود آمده استه ب

 خود یکی از دالیل انتخاب این بافت بوده است.
 

 
 

 گانخذ: نگارندأم منطقه یک تبریز و محله باغمیشه؛نقشه  2شماره  تصویر

 

 

 [45-44]  تصاویري از محله باغمیشه  3شماره  تصویر

    
  هیشهرك رشد -3-2

هکتار در شرق و شمال  3103با مساحت  زیمنطقه پنج تبر يدر شهردار
فرشته، از جنوب به  يواقع شده است، که از شمال به کو زیتبر یشرق
 يامر و اتوبان پاسداران، از شرق به شهرکها یول ياز غرب به کو شه،یباغم
 زیتبر رمناطق د ریمنطقه نسبت به سا نیشود. ا یو نصر محدود م یمصل

و  یانگذاربن یه،مالک اولمناطق ده گانه) از نظر وسعت رتبه دوم را داراست. (
 ياجرا یهاست که اقدامات اول یشهباغم يشهرك شرکت شهرساز ینا يمجر

انجام و از سال  1362منطقه از سال  ینا یهکتار از اراض 175در  راشهرك 
بزرگ  يها جاز بر یکی يداراکه  یهشهرك رشد .کرده است يساز یادهپ 1367

 یدشهرك مرکز خر یندر ا یزو ن داردطبقه  19 ،به نام برج رشدیه است یزتبر
آن  متري 500در  واقع شده است. همچنین، یهرشد یدبه نام مرکز خر یبزرگ

آن قرار  یکیدر نزد یز) نیاکا( و هتل الله وجود داردالله پارك  یدمرکز خر
مشهور  شیبایمدرن و ز يساخته شده و به خاطر معمار 1372 سالدر  ،دارد

 رانیآموزش در ا شگامیپ ه،یرشد رزاحسنیشهرك از نام م نیشده است. نام ا
محله  یندر ا يا لهمح یاسمق یخدمات يها يمساحت کاربرگرفته شده است. 
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 یو آموزش یفرهنگ ی،ورزش يها يمربع است که به کاربرمتر 11999
محله به خدمات مقیاس  یازن یارمع يها اختصاص دارند. براساس سرانه

مربع برآورد شده که از مقدار مذکور در متر 38999در افق طرح،  يا محله
کمبود  دچاربرآورد شده  یازدرصد کل ن 45مربع متر 2746 ،حال حاضر

 یهسبز در بق يو فضا یمذهب يدو کاربر يخواهد بود. محله به استثنا
 یطشرا يدارا )مستقل یالییها با کمبود روبروست. پهنه تراکم کم (و يکاربر

 يپهنه در وضع موجود شامل واحدها ینمطلوب سکونت است، بخش عمده ا
 حدهايوا يبرا یساختمانصورت دوبلکس است. حداکثر تراکم ه ب یالییو
مربع است که متر 260مسکن  يدرصد با الگو 120پهنه  ینمجاز در ا یالییو

 یادز یتیتراکم جمع ي طبقه است. پهنه 2پهنه  ینحداکثر تعداد طبقات ا
 20درصد با سطح اشغال  360 یصورت بلندمرتبه و برج با تراکم ساختمان هب

هاي موجود در شهرك رشدیه  و فرم کالبدي ساختمان درصد است 30تا 
محله است. یافته در محور شرقی غربی  فرمی فشرده و در عین حال گسترش

 يهکتار، دارا 367برابر با  ینفر و مساحت 14899 یتبا داشتن جمع یهرشد
نفر در  89نفر در هکتار و تراکم خالص  40برابر با  یتیتراکم ناخالص جمع

از  مطلوب قرار دارد و یتدر وضع یتیمعاز نظر تراکم ج ینهکتار است؛ بنابرا
 367و مساحت  وارخان 5210شهرك با داشتن  ینا ینظر تراکم ساختمان

 هیشهرك رشداست. شاخص  یناست که در حد مطلوب ا 15هکتار برابر با 
و  نیدتریجد زا یکیعنوان ه ب این شهرك هست. زین ییها آپارتمان يدارا
از اصول  ياریکه بسشناخته شده است  زیتبر يها شهرك نیترروز به

سبز و بافت  عیوس يفضاها يدارا شده است و تیدر آن رعا يشهرساز
شهرك  نیکه از جمله نقاط قوت است بایمتنوع و چشم انداز ز یمسکون

 د.گرد امش در منطقه میحس آر يموجب القا کهشود  محسوب می
 

 
 

 گانخذ: نگارندأم رشدیه؛و شهرك  منطقه پنج تبریزنقشه  4شماره  تصویر
 
 

 
 

 [44-43]  تصاویري از شهرك رشدیه 5شماره  تصویر

 تحقیق روش -4
 ابزار رو، این از. است. تحلیلی – توصیفی نوع از پژوهش این در تحقیق روش

 :مانند ،اي کتابخانه منابع ترین مهم اسنادي مطالعه نخست، بخش در پژوهش
 بخش در عالوه به. باشد می مکتوب مدارك و اسناد مطالعه مجالت، کتب،

 آن هدف که است شده استفاده پرسشنامه ابزار از حاضر تحقیق پیماشی
 محالت در آنها تطبیقی بررسی و مکان به تعلق حس بر موثر عوامل شناسایی
 انتخاب میدانی، تحقیقات در مهم مسائل از یکی. است رشدیه و باغمیشه

 . [46] است نمونه حجم
 تبریز جدید و قدیم بافت در ساکن افراد حاضر، پژوهش آماري جامعه   
) 2005( کالین نمونه حجم تعیین روش از آنها تحدید براي  که باشند می

 ضرب 5 الی 2.5 در پرسشنامه سواالت تعداد روش، این طبق. شد استفاده
 تعیین آماري جامعه بررسی براي موردنظر نمونه حداکثر و حداقل تا شود می

 به براي کهاست  عدد 20 سواالت تعداد حاضر پرسشنامه در [47]. گردد
 حجم و گردیدند ضرب پنج عدد در سواالت مقبولیت حداکثر آوردن دست
 . آمد دست به n=100 آماري جامعه

 دو مجموع در رو، این از. است منظم سیستماتیک نیز، گیري نمونه روش   
 سنجش جهت جدید و قدیم بافت از نمایندگی به رشدیه و باغمیشه محله

 ابتدا، هاي خانه و گردیده مشخص محله هر هاي کوچه سپس. اند شده انتخاب
 .است شده انتخاب پژوهش نمونه عنوان به ها کوچه از یک هر میانه و انتها

 يبه منظور داشتن درك درست از سواالت پرسشنامه، افراد باال همچنین   
اطالعات  .سال سکونت در هر محله انتخاب شدند 8سال با حداقل  20

به  همچنیندو ماهه فراهم شد.  یدانشجو در بازه زمان 5پرسشنامه توسط 
به  .ساخته شد پایلوتپرسشنامه  یکمنظور ساخت پرسشنامه، نخست 

 استادان و محققان از نفر چند با تحقیق پرسشنامه روایی تعیین منظور
 آنان اصالحی هايپیشنهاد و انتقادي هاينظر و آمد عمل به مشورت دانشگاه

 آزمون پرسشنامه، اعتبار تعیین براي سپس .گردید اعمال پرسشنامه در
 از خارج افراد از نفر 30 به پرسشنامه که ترتیب این به. آمد عمل به مقدماتی

 بودند، تبریز شهر جدید و قدیم بافت محالت سایر ساکن که تحقیق نمونه
 درك را سواالت تمام پاسخگو، افراد که شود حاصل اطمینان تا گردید ارائه

  .شود انجام سواالت در اصالحاتی نیاز صورت در تا کرده
 نهاییآن و حذف سواالت نامناسب، پرسشنامه  پایایی بررسیسپس پس از    

 يها داده یزناقص و ن يها پرسشنامه یافتدر ینیب یشپ یل. به دلگردید تنظیم
پرسشنامه پخش  120 دهندگان، نخست تعداد پاسخ یبرخ يپرت از سو

پرسشنامه از هر محله مورد  50 یبه عبارت یاعدد از آنها  100 یتاکه نها یدگرد
 .قرار گرفت آنالیز

 
 ها یافته-5
 

 دهندگان پاسخ دموگرافیک خصوصیات -5-1
 55دهد که تعداد  یدهندگان نشان م پاسخ یکدموگراف هاي ویژگی بررسی

لحاظ گروه  بهتوسط بانوان پر شده است. عدد  65و  آقایانپرسشنامه توسط 
 31 ین%) نفر ب36.15( 43سال بودند؛  30-20 ین%) نفر ب33.08( 40 ی،سن
و  60تا  51 ین%) ب7.69( 9؛ 50تا  41 ین%) ب21.54( نفر 26؛ 40تا 

 يها سال بودند. با توجه به تعداد سال 61%) باالتر از 1.54( 2 همچنین
سال در  12تا  8 ین%) نفر ب38.33( 46 دهندگان در محالت، ت پاسخنسکو

%) نفر 16.66( 20سال و  16تا  13 ین%) نفر ب45( 54ساکن هستند؛ محله 
تعداد  یشترینب یالت،تحص نظراز  ،ینسال ساکن هستند. همچن 16 يباال
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 ي%) دارا62.30( 74و  یپلمد ي%) نفر دارا33.08( 40دهندگان شامل  پاسخ
 .هستند یدانشگاه یالتتحص

 
 پرسشنامه پایایی -5-2

. گردید حاصل آن ضریب و محاسبه پژوهش سوال 20 اتکایی قابلیت ضریب
 0.823 اتکایی قابلیت ضریب مقبولیت بنیاد و نصاب حد اینکه به توجه با

 تحقیق پرسشنامه اعتبار بر داللت که است قبولی قابل ضریب عدد است،
 ورد دا باالیی اتکایی قابلیت آن تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج لذا. دارد حاضر

 .دگرد می تلقی قبول قابل علمی هاي یافته عنوان به
 

 پرسشنامه روایی -5-3
 حد چه تا گیري اندازه ابزار که دهد می پاسخ پرسش این به اعتبار مفهوم

 پاسخگوي پژوهش نتایج آیا ،دیگر عبارت به. سنجد می را نظر مورد خصیصه
 به توان نمی گیري اندازه ابزار اعتبار از آگاهی بدون ؟سته پژوهش هاي سوال
  .[48] داشت اطمینان آن از حاصل هاي داده دقت

 در که دارد وجود گیري اندازه وسیله اعتبار بررسی براي مختلفی هاي روش   
 براي. است شده استفاده زیر شرح به اعتبار ارزیابی روش از پژوهش این

 آزمون از عاملی، تحلیل براي پژوهش هاي داده بودن مناسب از اطمینان
  ).1 جدول( است شده استفاده بارتلت

 مشاهده هاي همبستگی ماتریس که آزماید می را فرضیه این بارتلت آزمون   
 عاملی مدل یک آنکه براي. است نابسته متغیرهاي با اي جامعه به متعلق شده

 همچنین. باشند همبسته متغیرها تا است الزم باشد، معنا داراي و مفید بتواند
 0.05 از کمتر آن به وابسته احتمال که است معنادار هنگامی بارتلت آزمون
  .[49] باشد

    

 سوي از. است صفر حاضر پژوهش وابسته احتمال 1 جدول به توجه با   
 بودن مناسب تشخیص و تعیین براي مناسب هاي روش از یکی KMO دیگر،
 مقدار این که صورتی در. باشد می 1 و 0 بین هرهموا آن مقدار که ستها داده

 اگر و بود نخواهد مناسب عاملی تحلیل براي ها داده باشد، 0.50 از کمتر
 به بیشتري احتیاط با توان می باشد، درصد 0.69 تا 0.50 بین آن مقدار

 درصد 0.70 از بیشتر مقدار این که صورتی در اما .پرداخت عاملی تحلیل
 با [50] بود خواهد مناسب تحلیل براي ها داده میان موجود همبستگی باشد،
 مقدار این چون و است 0.802 تحقیق این در مقدار این ذیل جدول به توجه

 میان همبستگی و است صحیح تست جواب نتیجه در بود،) 0.70>( از بزرگتر
 .است مناسب ها داده

 
 ها یافته تحلیل و تجزیه -5-4
. گردید استفاده عاملی تحلیل روش از نخست ها، پرسشنامه تحلیل منظور به

 بر آن محاسبات ترتیب به که است مرحله چهار شامل عاملی تحلیل روش
 از پس هاست، عامل تعداد تعیین شامل اول مرحلۀ .شود می انجام ها داده روي

 مقدار عنوان به یک مقدار برگزیدن اصلی، هاي مولفه تحلیل روش انتخاب
 واریماکس روش به ها عامل چرخاندن نهایت در و سنگریزه نمودار بررسی ویژه،

 پژوهش نظري مدل به توجه با تحقیق، این متغیر 20 میان از. [49] باشد می
 . است شده استخراج عامل 6

 آن سواالت تعداد و پژوهش معیار یا عامل هر گذاري نام به 2 جدول   
 . است پرداخته

 آمده آنها عاملی بارهاي همراه به زیرمعیارها از هریک 3 جدول در همچنین   
  .است

نگارندگان: خذأم به مکان؛حس تعلق  بر ثرؤم اجتماعی معیارهاي 2 جدول                          

 شماره سواالت عنوان معیار شماره معیار

18-19-20 دسترسی به خدمات اول  

اي امکانات محله دوم  17-16-15  

11-12-13-14 تعامالت اجتماعی سوم  

8-9-10 حمایت اجتماعی چهارم  

4-5-6-7 امنیت اجتماعی پنجم  

1-2-3 مشارکت اجتماعی ششم  
 

 Bartlett و KMOآزمون  1جدول 
Table1 KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 0.802 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 1172.35 
Df 190 

Sig. 
 0.000 

 

 

 

نگارندگان: خذأم عاملی؛ بار همراه به پژوهش زیرمعیارهاي  3 جدول  

 محالت باغمیشه رشدیه

6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1  

همچون جلسات شوراي محله) کارهاي گروهی محله (. در 1      0.779      0.731
کنم. شرکت می  

ط به بهبود وضعیت محله هاي مربو يگیر . در تصمیم2      0.650      0.661
کنم. مشارکت می  
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راري مردم این محله به کمک هم در مواقع اضط. 3      0.751      0.584
 آیند. می

به ماندن کسی در منزل  . هنگام مسافرت رفتن، نیاز4     0.757      0.735 
شود. احساس نمی  

کنم. دگیم احساس امنیت می. بعد از ورود به محل زن5     0.691      0.696   

یابد. ز، پلیس به موقع در محله حضور می. در مواقع نیا6     0.717      0.691   

. میزان وقوع جرم در این محله بسیار کم است.7     0.735      0.757   

ها  له پیش آید براي حل آن با همسایه. اگر مشکلی در مح8    0.738      0.524  
کنم. همکاري می  

گیرم و یا  ها وسایل قرض می مواقع ضروري از همسایه. در 9    0.821      0.478  
دهم. به آنها قرض می  

هاي همسایگان شرکت  . در مراسم عزاداري و جشن10    0.845      0.513  
  کنم. می

بخش وجود دارد. ها روابط صمیمانه و لذت .  بین همسایه11   0.812      0.559     

برم. ام لذت می دوستی و ارتباط با همسایگان محله. از 12   0.791      0.676     

 شناسم. هاي این محله را می . همه همسایه13   0.857      0.400   

ها سالم و علیک، احوالپرسی و رفت و آمد  . با همسایه14   0.855      0.478   
 خانوادگی داریم.

مسجد، پارك و سینما از کنم براي رفتن به  عی می. س15  0.751      0.524    
 مراکز محله خودم استفاده کنم.

هاي  کنم براي آموزش از مدارس و کالس . سعی می16  0.704      0.613    
 آموزشی محله خودم استفاده کنم.

هاي  دهم مایحتاج ضروري را از فروشگاه . ترجیح می17  0.613      0.661    
 محل سکونتم خریداري کنم.

ام خدمات عمومی براي  . در فضاهاي عمومی محله18 0.513      0.586     
 رفع نیاز ساکنان وجود دارد.

. تسهیالت تفریحی همچون پارك در سطح محله 19 0.67      0.584     
 وجود دارد.

ام امکانات و تسهیالت عمومی براي رفع نیاز  . در محله20 0.58      0.591     
 ساکنان وجود دارد.

  

 

 

 

 

 و باغمیشه محالت براي ها عامل از یک هر امتیازات میانگین بعد مرحله در   
 .است شده داده نشان 4 جدول در بررسی این نتیجه. گردید محاسبه رشدیه
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 ها عامل امتیازات میانگین 4 جدول

 مشارکت 
 اجتماعی

 امنیت
 اجتماعی

 حمایت
 اجتماعی

 تعامالت
 اجتماعی

 امکانات
 اي محله

 دسترسی
 به

 خدمات

 میانگین
 کل

 محله
 باغمیشه

0.727 0.725 0.801 0.829 0.689 0.589 0.727 

 محله
 رشدیه

0.659 0.720 0.505 0.528 0.600 0.587 0.600  

 

 گیري نتیجه و بحث -6
 اطراف محیط با انسان میان وابستگی و ارتباط زاده اساسا مکان به تعلق حس
 مسلم آنچه اما. است متکثر و متعدد ارتباط این هاي جنبه. دباش می خود

 هاي جنبه داراي باشد، کالبدي و عینی آنکه از بیش ارتباط این است،
 است، مشکل که قدر همان آن تحلیل و بررسی رو، این از. سته نیز اجتماعی

 حل، راه بهترین پیچیدگی، این از رفت برون براي لذا. دارد نیز پیچیدگی
 از. است مکان به تعلق حس دهنده تشکیل عوامل وسیله به سنجش و تحلیل

 بررسیثر بر حس تعلق به مکان و ؤعوامل م بررسیپژوهش حاضر به  رو، این
 پرداخته است.  تبریزشهر  جدیدو  قدیمآنها در دو بافت  تطبیقی

سوال، شش  20مجموع  ازشود،  میمشاهده  3طور که در جدول  همان   
سواالت  ینشدند. ا شناساییحس تعلق به مکان  گیري ثر بر شکلؤعامل م
حس تعلق ساکنان به  یريگ ثر بر شکلؤاز عوامل م یککننده هر بازتاب

 یکل یجصورت گرفته، نتا يها یشان بودند. پس از بررس یمحالت زندگ
محله  یبه عبارت یاو  یمدر بافت قد یتعلق مکان یزانپژوهش نشان داد که م

 در تعلق بر ثرؤم عوامل میان درو  است یشترب یهنسبت به محله رشد یشهباغم
 باغمیشه محله در اجتماعی حمایت و اجتماعی تعامالت عامل دو محله، این

 این دو هر که است حالی در این. دادند نسبت خود به را امتیاز بیشترین
 .دادند اختصاص خود به رشدیه محله در را امتیاز کمترین  عوامل

 را امتیاز میزان بیشترین 0.829 ضریب بااست که  یعامل یتعامالت اجتماع   
 با عامل این رشدیه محله در ولیکن،. داد اختصاص خود به باغمیشه محله در

 . باشد می دارا را امتیاز کمترین که است عاملی دومین 0.528 امتیاز کسب
 احساسی روابط از قدیم بافت در ساکن مردم که است آن از حاکی یافته این

 بسیاري. برخوردارند جدید بافت به نسبت خود محله و همسایگان با بیشتري
-حسی هاي تجربه سطح از مکانی تعلق اغلب که اعتقادند این بر محققان از

 هاي محدوده در جمعی مشترك احساس با و گذرد می فردي و شناختی
 این در شده دیده هاي شاخص به توجه با. [51] خورد می گره تر وسیع فضایی

 و همسایگان با بیشتري احساسی روابط از قدیم بافت در ساکن مردم پژوهش،
 زیاد قدمت تواند می امر این دلیل. برخوردارند جدید بافت به نسبت خود محله
 طی در که باشد محله این در قدیمی همسایگان وجود و باغمیشه محله

 کسب زمینه آنها میان در قوي اجتماعی ارتباطات گیري شکل و دراز سالیان
) 2003( بارتن جرج نظریه با همسو یافته این. است آورده فراهم را امتیاز
 و غرور حس ایجاد در را محله یک تاریخی سابقه و قدمت« که است

 و محله یک اهالی اجتماعی پیوند در ،نتیجه در و ساکنان افتخارآفرینی
 .[52] »است دانسته ثرؤم آنها میان در تعلق گیري شکل

 مکانی تعلق بر ثرؤم عامل دومین عنوان به اجتماعی حمایت دیگر، سوي از   
 محله به تعلق احساس گیري شکل باعث 0.801 امتیاز با باغمیشه محله در

 میزان کمترین رشدیه محلهدر  عامل این که است حالی در این. شود می
 مستقیم غیر طور به تواند می امر این دلیل. است کرده کسب را ممکن امتیاز
 عبارتی به. باشد باغمیشه محله در قوي اجتماعی تعامالت وجود از ناشی

 بستر یک در را تري قوي اجتماعی ارتباطات که افرادي اند داده نشان مطالعات
 داراي نتیجه در و بیشتر اجتماعی حمایت و روان سالمت داراي دارند،

 نتایج با امر این .[53]هستند  بستر آن به بیشتري خاطر تعلق احساس
 سطوح که باغمیشه محله در که باشد می همسو نیز تحقیق این از حاصل
 از باالتري میزان دارد، وجود ساکنان بین در اجتماعی تعامالت از باالتري
 .است شده گزارش رشدیه محله ساکنان به نسبت اجتماعی حمایت

 بر ثرؤم عامل سومین عنوان به باغمیشه محله در اجتماعی مشارکت   
 بررسی از حاصل نتایج ،همچنین. شد شناسایی تعلق حس گیري شکل

 در اجتماعی مشارکت رشدیه محله در که است آن نمایانگر تطبیقی
 و دسترسی سهولت. است برخوردار اي ویژه جایگاه از نیز اي محله هاي فعالیت
 احتمالی برخورد افزایش علت به محله دو سطح در محلی هاي انجمن حضور

 آنها جمعی هاي مشارکت گیري شکل براي هایی مکان به توانسته افراد بین
 يها برنامه افزایش براي هایی فعالیت بتوانند آنها در ساکنان و شوند مبدل

 داشته مذهبی مراسم و کارکردي داوطلبانه، هاي فعالیتهمچون   یمشارکت
 دو هر در محلی جامعه در ها انجمن و ها گروه در افراد عضویت واقع، در. باشند
 خود نوبه به امر این و شوند وصل جامعه به بیشتر آنها تا دهد می اجازه محله
 در داوطلبانه و ثرؤم مشارکت این. شود محلی جامعه از فرد جدایی از مانع

 را خود تعهدات فرد که دهد می اجازه اینکه ضمن محله سطح هاي فعالیت
 خود محلی اجتماع با ترتیب این به و دهد تعمیم رسمی غیر اجتماعات وراي
 را اش مسکونی محیط به بیشتري خاطر تعلق احساس فرد براي شود، یکی

 .[54]است ) 1380( یاور نتایج با همسو یافته این. آورد می فراهم
 امتیاز جزیی اختالف با جدید و قدیم بافت دو هر در اجتماعی امنیت عامل   

 حس در عوامل میان تفاوت کمترین دیگر، عبارت به. آورد دست به را یکسانی
 این اگرچه.  باشد می لفهؤم همین به مربوط جدید، و قدیم بافت میان تعلق
 شناسایی باغمیشه محله در تعلق حس بر ثرؤم عامل چهارمین عنوان به عامل
 رشیدیه محله در عامل ترین قوي عنوان به 0.720 امتیاز کسب با شد،

کالن در سطح هر دو  يها از ارزش یکی یتواقع، امن . دراست شده شناخته
را با خود به همراه  مسکونیکه حس تعلق به محله  آید میمحله به حساب 

تصور از عدم وجود جرم در سطح  اضطراري،در مواقع  پلیسدارد. حضور 
آشنا در سطح محله  هاي همسایههمچون افراد و  غیررسمیمحله، وجود منابع 

در محالت حاضر  امنیتسنجش  برايتوجه   بلقا فاکتورهايبه عنوان 
 ) و لو1395غفوریان و حصاري (( هاي یافتهبا  یافته اینشدند.  شناسایی

 . [56-55] ) مطابقت دارد1999(
 یندهبه خدمات به عنوان نما یو دسترس يا دو عامل امکانات محله همچنین   

را در  یازامت ینکمتر یبثر بر حس تعلق به مکان به ترتؤم يعوامل کالبد
دو عامل  ینا یهدر محله رشد یکن،به دست آوردند. ول یشهسطح محله باغم

دست   هثر بر حس تعلق به مکان را بؤعوامل م یانسوم و چهارم را در م یازامت
 در خدماتی و تفریحی رفاهی، تسهیالت و امکانات وجود واقع، در آوردند.
 عوامل از یک هر يارتقا ضمن غیرمستقیم صورت به تواند می محله سطح

 افراد در را مکان به تعلق حس يارتقا و گیري شکل زمینه ثر،ؤم اجتماعی
توان عنوان کرد، توجه به  میرو، با توجه به موارد مطروحه  این. از آورد فراهم
 برقراري برايبستر  یکمطلوب و وجود  اجتماعی محیط یک گیري شکل
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تواند در  میو مشارکت در سطح محله  حمایت گیري شکل ارتباطات و
 ثر باشد.ؤم بسیارساکنان محالت  میانحس تعلق به مکان در  گیري شکل
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