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 چکیده

برناماه  عدم شناخت کاافی  افراد ارتباط مستقیم دارد. حضور تداوم و مكان با میزان رضایت به حس تعلق

 مشاارکت  همبساتیی   تعلق در محالت مختلف شهری منجر به کااه   حس بر مؤثر طراحان از ابعاد و ریزان

 حاس  بر مؤثر عوامل مقایسه مقاله  این شود. هدفمی سكونت ادامه برای ساکنان انییزه اجتماعی و نیز کاه 

 -تحلیلی. برای دستیابی به این هدف  با استفاده از روش اردبیل است قدیمی و جدید محالت در ساکنان تعلق

 200 تعاداد  باه  مخااطبین . شد اقدام ساخت محقق پرسشنامه تهیه به مصاحبه  ادبیات و انجام توصیفی  مرور

 ای و تصاادفی خوشه روش به اردبیل  شهر مسكونی هایمحله ساکنان بین از و کوکران فرمول از استفاده با نفر

 و پخا   اردبیال  جدیاد  محاالت  در نیاز  پرسشانامه  100 و قدیمی محالت در پرسشنامه 100. شدند انتخاب

 با رسونپی همبستیی و تی آزمون شامل هاپرسشنامه از حاصل نتایج آماری تحلیل بعد  مرحله در. شد تكمیل

 محاالت  در مكاان  باه  تعلاق  احساس اگرچه حاصل  نتایج اساس بر. شد انجام SPSS 21افزار  نرم از استفاده

 متفاوتی ماهیت قدیمی  محالت در مكان به تعلق حس بر مؤثر عوامل اما است  جدید محالت از بیشتر قدیمی

 اجتمااعی  عوامال  خاانوادگی   و تاریخی ایبر پیونده عالوه قدیمی محالت در. دارد جدید محالت با مقایسه در

 ایان  باا . اسات  محله ساکنان در تعلق حس و رضایتمندی سطح بر اثرگذارتری عامل کالبدی  عوامل به نسبت

 طبیعای   عناصار  وجاود  مانند کالبدی بعد فاکتورهای از برخی بودن پرنگ دلیل به نیز  جدید محالت در حال

 افاراد  در نتیجاه . باودیم  ساکنان رضایتمندی مطلوب سطح شاهد مشابه  دموار و باز  امكانات تفریحی فضاهای

 حالات  در کاه  دهندمی دست از را ابعادی و آورندمی بدست را تعلق حس از ابعادی جدید و قدیمی محالت در

 قیاس و شناسایی اول گام محله  یک در مكان به تعلق حس بر موثر عوامل حداکثری تجمیع منظور به آلایده

 .شد پرداخته بدان مقاله این در که بود املعو
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 مقدمه -1-1

 هاا آن غالا   رویكرد که نمود مشاهده توانمی جدید محالت و هاشهرك ساخت در کشورمان تجربه به نیاهی با

 جاذب  برای مكانی یا و اشتغال استراحت  و اقامت برای فضایی ساخت به صرفأ آن در که بوده نیربعدی تک یكردیرو

 در اخیار  ساازهای  و ساخت در(. 1383 زاده تقی و گوهرریزی زادهامین) است شده توجه شهرها کالن جمعیت سرریز

 و مساكن  درمقوله زیادی تغییرات شاهد ها آن زهاینیا به توجه عدم و ساکنان از کافی شناخت عدم علت به محالت 

 شاده  کشاور  ساطح  در ساازی یكسان سوی به حرکت و مردم زندگی شیوه در تغییر باعث که طوری به هستیم؛ محله

 خااطرات  و فرهناگ  تااری،   نظیر اجتماعی متغیرهای شدن کمرنگ دییر سوی از (.1396 همكاران  و عظمتی) است

 کاه  گردیاده  باعاث  اقتصاادی  مساالل  و ماالی  توجیهاات  دادن قرار اولویت در آن دنبال به و جدید محالت در جمعی

 مسئله مثابه به محالت این در ها انسان روانی و روحی نیازهای به توجه و مكانی تعلق حس آن پی در و هویت مسئله

 (.1383 زاده یتق و گوهرریزی زادهامین) گیرد قرار غفلت مورد زیادی حدود تا و شود تلقی فرعی

 حضاور  تاداوم  راساتای  در کاه  اسات  مكان به تعلق حس محیط  با انسان ارتباط هایشاخصه مهمترین از یكی

 محاالت  در مكاان  باه  خااطر  تعلاق  احساس(. 1393 همكاران  و احمدی) دارد ایکننده تعیین نق  مكان در انسان

 ایخاطره و معنایی نظر از چه و فعالیتی و کالبدی لحاظ هب چه آن  پایداری و دوام برای عامل مهمترین همواره قدیم 

از طرفی ایجاد حس تعلق به مكان در محالت جدید و نوسااز شاهرها اغلا  باه دلیال       (.Canter, 1977)است  بوده

رضایت ساکنین از کالبد جدید و تطابق فرمها با ذهنیت افرادی است که به دنباال شاكلهای جدیاد و بهاره منادی از      

 در کاه  بومی باورهای زندگی  شیوه نیازها  شناخت بر مبتنی اصول به آوردن رویدر این میان  ژی روز هستند.تكنولو

 از ساکنین رضایتمندی کل در و تعلق حس افزای  موج  تواندمی است  شده جامعه آن فرهنگ به تبدیل زمان طول

 و فرد هماهنیی در مهمی عامل مكان  به تعلق (.1396  همكاران و عظمتی) شود خوی  واقعی نیازهای شدن برآورده

 پیرباباایی ) باشاد مای  آن در حضاور  تاداوم  نهایات  در و کننادگان اساتفاده  رضاایت  محیط  از بهتر برداریبهره محیط 

 (.1390 وسجادزاده 
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 بیان مسئله -1-2

اغل   .های قدیمی هستیمهای مسكونی محالت شهرامروزه شاهد تغییرات سریع در بافت  با توسعه شهرها

  استفاده از فرمها و اشكال های با حداکثر طبقات ممكنبا ساختن ساختمان در محالت جدید شهرها سازندگان

تامین حداکثری خواسته های متقاضیان مسكن به به دنبال امروزی و بهره مندی از تكنولوژی روز و موارد مشابه 

بیشتر در  .ی اقتصادی و سودآوری بیشتر هستندصرفهشناسی و غیره اغل  با هدف ینیازهای بهداشتی  ایمنی  زیبای

شكل داده  ساکنانهای متفاوتی را برای تجربه تفاوت بین کالبد محله های قدیمی و جدید  محالت شهرهای قدیمی

  تغییرات حاصل در اوضاع اجتماعی ولبدی کابیشتر تابع تفاوتهای  جابجایی ساکنان بین محالت شهرها .است

های مختلف اختالف نظر بین گروهمحالت قدیمی و جدید شهرها در . جامعه امروزی استدر اقتصادی و فرهنیی 

نسبت به   بدلیل سكونت طوالنی مدت در محله  قدیمی محالت ساکناناغل   به عنوان مثال .اجتماعی مشهود است

داشته و تغییرات گسترده از بافت قدیم دلبستیی بیشتری   ها و اوضاع کالبدی وضع موجود محلهفرم  اشكال  مكان

  تابند.به جدید را برنمی

ه عواملی نظیر توجه بی  از حد ب  جدید نسبت به بافتهای قدیمی شهرها در روند سریع تغییرات در بافت محالت

خواسته های کاذب و صالح امروزی مردم مورد تعمیق و بررسی منافع اقتصادی توسط سازندگان یا گروهی از مردم 

علمی قرار نیرفته و گرای  به فرمها و اشكال امروزی به نحوی افسارگسیخته در محالت جدید بروز نماید. همچنین 

شود که برخی از وجوه باعث میناشی از تاثیر مخرب تبلیغات گسترده  خواسته های نامحدود برخی برای پر نمودن خال

 اگر .محالت مورد غفلت قرار گیرد ساکنانو حس تعلق به مكان در بین موثر در طراحی از قبیل توجه به رضایتمندی 

 اما است؛ مسكونی محالت در و طراحی ریزیبرنامه هایحوزه توجه مورد موضوعات از آن تغییر نحوه و کالبدی بعد چه

 مورد چندان  موجود واقعیت از بخشی عنوان به آنها و ذهنیت مكان هویتِ از بخشی عنوان به ساکنان مستمر تجربه

توجه   های مسكونییطمحدر  1های مرتبط با هدایت دامنه و تغییرات کالبدیگذارییاستس .گیردنمی قرار توجه

-می غفلت از این وجه موثر .ندارد هاآنمندی یترضابا تغییرات در طول زمان و  ساکنانبه این فرایند و انطباق  چندانی

را از یک سو و ابعاد مختلف حیات انسانی را از حیث ضرورت وجود  قدیمیهای محالت تواند تداوم حیات فیزیكی بافت

                                                           
1 Magnitude of physical changes 
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محالت قدیمی و  ساکنانمقوله  .(1394  )پندار با مخاطره مواجه نماید  ارتباط پیوسته و متعادل با آن از سوی دییر

دیده به عنوان یک متن پیوسته  بایستمی -از محالت قدیم تا محالت جدید –ی ادراکی آنها از روند تغییرات تجربه

دار خواهد کرد کلیت ادراکی آنها را خدشه  و محیط موضوعات مرتبط با رابطه انسانتفكیک تجزیه و چرا که   شود

ی شهرسازی و با توجه به هاها و طرحبرنامه واکن  مردم به که در اثر در سالهای اخیر نیرشی .(1390  )مدنی پور

های علوم شهرسازی نقشی یبه وجود آمده در حیطه بررسدر مكان  اجتماعی و اقتصادی  های فرهنییخواستیاه

و قیاس آن در  تعلق حس بر مؤثر عوامل و ابعاد به توجهیکمدر عین حال  . (1394  )پندار دانشتهکمرنگ دا

 این نتایج از. دگردمی انسانی هویت از تهی و مصنوع هاییمحیط ایجاد باعث  موقعیتهای مختلف و محالت یک شهر

 سكونت ادامه برای ساکنان انییزه کاه  اجتماعی  مشارکت و همبستیی مكان  به تعلق حس نمیزا آمدن پایین امر 

 در تعلق احساس شدن کمرنگ نتیجه  در(. 1389 همكاران  و وارثی) است جمعیتی اهداف تحقق عدم در تأثیر و

 خواهد دنبال به را هویتی و اجتماعی مشكالت آن تبع به و شده مكان از ساکنان رضایتمندی کاه  سب  محالت 

 . زد خواهد رقم را ناپذیری جبران عواق  که داشت 

 

 

 تحقیق سؤاالت -1-3

مساله اصلی این است که آیا بر اساس ادعای اغل  تحقیقات انجام گرفته حس تعلاق باه مكاان در جابجاایی از     

ناشی از احساس عدم تعلق  های جدید کاه  قابل توجه یافته و با مشكالت بسیارمحالت قدیمی به محالت و شهرك

روند جاری سكونت و تفااوت در تعاداد متقاضایان ساكونت در محاالت       های جدید روبرو هستیم؟به مكان در شهرك

مختلف و هزینه های متفاوتی که اهالی شهر برای سكونت در محالت متفاوت پرداخت میكنند با ساوال مطارح شاده    

 چی میزان انطباق دارد؟

هاایی بار   چه مؤلفاه های پژوه  عبارتند از: پرس لی تحقیق و لزوم پرداختن به ضرورت  در راستای مساله اص

-ها از چه جنسای هساتند؟ مؤلفاه   ند؟ این مؤلفههست گذار های قدیمی و جدیدی اردبیل اثرحس تعلق افراد در محله
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هاای مساكونی قادیمی و    میزان حس تعلاق در محلاه  های اثرگذار بر حس تعلق در محالت چه تفاوتی باهم دارند؟ و 

 چیونه است؟ ها ی این مؤلفهاردبیل براساس مقایسه جدید

تاا  و نیز محالت قدیمی در شهر اردبیل با یافتن پاس، سواالت مذکور میتوان دریافت که ساکنین محالت جدید 

 د؟  های آن کدامنچه میزان نسبت به محله سكونت خود احساس تعلق داشته و زمینه

 

 

 اهفرضیه -1-4

فرضیه های تحقیق که مورد ارزیابی و اثبات قرار خواهند گرفت با تاکید بر قابلیت استخراج و ارزیابی میزان 

 شباهت و تفاوت بین عوامل موثر بر حس مكان بین محالت مختلف شهر اردبیل به شرح زیر است.

قابل  در شهر اردبیل مؤثر بر احساس تعلق به مكان ساکنان در محالت قدیم و جدید عواملفرضیه اول: 

 استخراج و مقایسه است.

 عوامل مؤثر بر احساس تعلق به مكان ساکنان در محالت قدیم و جدید باهم متفاوت است.فرضیه دوم: 

 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -1-5

با ای دارای سابقه ذهنی و پیوندی عاطفی با توجه به مدت حضور در فضاهای محله  قدیمی محالت ساکنان

 اشفیزیكی هایویژگی از بی  را آن  کنندمی ادراك محیطی را به صورت مستمر هنیامی که افراد .محیط هستند

 عاطفی ارزیابی را آن توانمی که قضاوت نوع این .است بخ آرام  یا جذاب  دلییر چقدر که این نمایند؛می ارزیابی

از  .(1984  2عاطفی است )آلریچ و راسل احساسات کردن دگرگون و تغییر برای مكان توانایی درباره اوتیقض  نامید

محالت باعث کاه  سطح رضایتمندی  حس تعلق و مخدوش شدن  ساکنانها و ذهنیت این رو غفلت از دیدگاه

های سیما و منظر کاه  احساس مالكیت و حساسیت افراد به کیفیت  روابط اجتماعی محله  پیوند عاطفی افراد

                                                           
2 Ulrich & RussellL, 1984.  
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ای و همچنین منجر به سست شدن روابط محله شهروندان تعلقات کاه  موج  نهایت دراین امر  کهشود محله می

 نخستین .باشد داشته دنبال به را مختلفی هایواکن  تواندمی زندگیشان محیط از شهروندان رضایت عدم .گرددمی

 شخص ذهنی آل ایده یا عینی نیاز و محیط هایویژگی بین تناس  ایجاد منظور به محیط تغییر برای تالش  واکن 

 شكل مكانی تعلق کاه  پی در که دییر واکن  اما و است محیط با سازگاری یا انطباق  واکن  دومین .است

 میان در رضایتمندیعدم از نوع این چنانچه .(1390  نژاد و همكار سعدی است )ادیبی محیط از گسست  گیردمی

 باالشهر مسأله و طبقاتی شدید هایتضاد  شهری درون های مهاجرت نظیر تریجدی معضالت  شكل بییرد ساکنان

 . (1392  همكاران و شهابیان)پذیرد می صورت شهری پایین و

-ها و شباهتمحالت مختلف و اشراف به تفاوت ساکنانهای آگاهی طراح نسبت به ذهنیت و دیدگاه  از طرف دییر 

ای و در کنار سایر عوامل منجر به تحكیم روابط محله  و توجه به این ذهنیت تا حد ممكنهای موجود بین ذهنیت آنها 

و نهادینه کردن آنها در  ساکنانمنظور دریافت دیدگاه بدین .شود  دید احترام به ذهنیت حاکم بر محله و جامعه میافزای

و در نتیجه ارتقاء سرمایه اجتماعی و هم در راستای حفظ  3مندیهای کالبدی که هم در جهت رضایتگذاریسیاست

مبتنی بر تجربه که  های جمعیخاطره .(1394  نماید )پندارضروری می  های تكرارنشدنی در این محالت استکیفیت

در روند  ساکنانمشارکت فعال  .(1378  اند )حبیبیهستند؛ حاصل مشارکت فعال مردم در رویدادهای شهری یزیست

 در مهم عامل یک عنوان به ایتمندی از سكونت وتغییرات کالبدی محله موج  ارتقای حس مكان و در نتیجه سطح رض

 و همساییی واحدهای بین ارتباط عامل از طرفی  بوده شهروندان کیفیت زندگی بر تاثیرگذار و مسكن کیفیت ارزیابی

 تک هایختمانسا  قدیمی به محالت جدید محالتجابجایی از  در همواره آنجایی که از .است اطراف )محله( محیط

داده و سبک و سیاق متفاوتی به لحاظ دید و منظر   چند واحدی مسكونی های مجتمع به را خود قدیمی جای واحدی

 منظور به موضوع این مطالعه  آداب سكونتی  کالبد و هیكل ابنیه و گاه باورهای اجتماعی و فرهنیی را شاهد هستیم

 رسانی یاری در محالت شهروندان زندگی کیفیت ارتقای به و بوده ضروری محله ممفهو و محالت در شهری ریزیبرنامه

  .(1390  نژاد و دییرانکند )حاجیمی

 

 

                                                           
3 Satisfaction 
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 اهداف پژوهش -1-6

های پژوه  که قبال بدان اشاره نمودیم  این تحقیق اهداف اصلی زیر را با توجه به مساله  ضرورت  اهداف و فرضیه

 .ندکدنبال می

 .محالت قدیمی و جدید شهر اردبیل دریافتن عوامل موثر بر حس تعلق به مكان  -

 مقایسه عوامل موثر بر حس تعلق به مكان در بین محالت قدیمی و جدید شهر اردبیل. -

در ادامه دو نمونه از اهداف مذکور  های مستقیم تحقیق بوده و منجر به اهداف ثانوی خواهند شد.اهداف فوق هدف

 شود.ه میلوان مثال ارابه عن

 .جل  توجه طراحان و برنامه ریزان به عوامل موثر بر حس تعلق به مكان در محالت مختلف شهر اردبیل -

 شود.های ماهوی عواملی که در هر کدام از محالت موج  ارتقای حس تعلق ساکنان میآگاهی از تفاوت -

 

 

 مبانی نظری -1-7

 مسکن و سکونت -1-7-1

  تعاریف در مبحث مسکنمفاهیم پایه و 

در پاس، به اینكه معماری از کجا آغاز شد اغل  مردم به ظن قوی خواهند گفات کاه از نیااز باه سارپناه. البتاه       

سرپناه بودن تنهاا کاار یاا      اولین بناها سكونتیاه ها بوده است و انسان ها برای بقا احتیاج به سرپناه دارند. با این حال

تعاریف و تفاسیر مفهوم خانه در ظاهر در تمامی دنیاا   (.1392؛ مشفق  1382راپاپورت  ) حتی کار اساسی خانه نیست

کم و بی  به یک صورت است؛ اما واقعیت آن است که نیاه جوامع و فرهنگ های مختلف به پدیده ای باه ناام خاناه    

ر ویاژه ناماه ای باا عناوان     د(. 1382)براتای    متفاوت است و ثانیا مفهوم خانه در طول تاری، بسیار متحول شده است

لباسی که باید اندازه ؛ گونه توصیف شده است که خانه بیرونی ترین لباس تن آدمی است خانه این "کارگاه فهم خانه"

نقطه شروع نخستین تجربه های هر انسان و ازین رو ماوثر در  ؛ و درخور آدمی باشد. خانه محل آغاز تمام کودکی است
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جهان. خانه جایی است که انسان آسوده ترین لحظات و احتماال بیشترین زمان عمر خاود   شكل گیری فهم و دید او از

خاناه پار اهمیات تارین و آشاناترین و        را در آن سپری می کند؛ و به همین خاطر در تمام گونه های بنای معمااری 

  داشاته و باا خاود بیان      صمیمی ترین آنهاست. خانه برای انسان همواره مفهومی فراتر و وسیعتر از مفهاوم سارپناه  

فرهنگ و شیوه نیاه خاص او به زندگی را ساخته و به نمای  در می آورده اسات. خاناه مكاانی اسات بارای آساای        

زماان  -خانه به یک معنا همان فضا (.1392)مشفق   انسان که بایستی تمام نیازهای روان و روح و تن  او را فراهم کند

محل و منزل هام معناسات کاه ایان واژه هاا در زباان فارسای          جا  موقع  مكان  چون با کلماتی همچون مقام؛ است

مترادف و هم معنا با مفهوم فضا و زمان است. خانه در واقاع باه ناوعی مصاداق کامال فضاا و مقیااس انادازه گیاری          

بار ایان   فضاست.اسم های مرک  بسیار ی که با این واژه ساخته شده و اکنون نیز ساخته می شود خود دلیل محكمی 

کتابخانه و صدها لفظ دییر کاه در آنهاا واژه خاناه آماده اسات        مریض خانه  گل خانه  گداخانه  ادعاست؛ سربازخانه

نشان ازین دارد که چون انسان خانه را از اولین روزهای زندگی فضایی کامل و مرکز هستی مای شاناخته اسات آن را    

خاناه مقیااس     و احتماال در زبان های دییار   ن که در زبان فارسیمقیاس اندازه گیری یا تصور فضایی گرفته است  ای

باا   "خاناه "نكته دییر این اسات کاه لغات    (. 1382)براتی   شمارش فضا و نشان آن است نكته ای تامل برانییز است

جهاان  خاناه  ؛ جهان و دنیا و آرامیاه و گورنیز مترادف است. نتیجه اینكه خانه فقط فضایی مانند دییار فضااها نیسات   

انسان و نماینده تعبیر و تفسیر او از جهان است. پس الیوی کلی خانه را در هر جامعه مای تاوان تبلاور جهاان بینای      

اعضای آن و انیاره ذهنی و فرهنیی آنان از جهان دانست. بدین ترتی  خانه باه ناوعی تعبیار و تاویال و انیااره ای از      

 -ناوربر  (. 1382)براتای    خواناد  "نقا  جهاان  "وامعی مثل ایران جهان است. به این ترتی  می توان خانه را در ج

آدمای پای  از    "شولتز برای نشان دادن نق  و اهمیت خانه از گاستون بچالرد این چنین نقال قاول مای کناد کاه:     

و در اداماه مای نویساد در خاناه       "(Bachelard, 1964) افكنده شدن به جهان در گهواره خانه نهاده شاده اسات  

ا جهان بی واسطه صورت می پذیرد؛ آنجا نیازی به گزین  مسیر و هدف نیست؛ جهان در خاناه و حاول آن   آشنایی ب

به سادگی ارزانی گردیده است. می توان گفت که خانه مكانی است که وقوع زندگی روزماره را در خاود گرفتاه اسات.     

كیاه گااهی آشانا باه     زین رو همچون تزندگی روزمره معرف چیزی است که تداوم خود را در هستی ما حفظ کرده و ا

نشیند. پس علت چیست که با وجود نهاده شدن در گهواره خانه باید خود را به جهاان افكناد؟ پاسا،    پشتیبانی ما می

نقشی را که هار فارد در زنادگی    ؛ ساده ای که بتوان دریافت کرد این است که بشر مقصود از زندگی را در خانه نیافته
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ز مجموعه ای متشكل از اعمال متقابل که در جهانی عمومی و مبتنای بار ارزش هاای مشااع     می پذیرد بخشی است ا

واقع می شوند. برای مشارکت ناچار از ترك گفتن خانه و گزین  هدفی هستیم. با ایان وصاف پاس از انجاام وظیفاه      

ت فاردی در ساكونت   رو هویا اینا  اجتماعی خود به خانه عق  نشینی می کنیم تا هویت فاردی خاود را بااز یاابیم. از    

مكاانی   "خانه نقطه ای است ثابت که شكل محیطای مفارور را باه معارر     (. 1378)شولتز   خصوصی مستتر است

مان جهاان    "تغییر می دهد. خانه مفااهیم گزیاده ای را گارد مای اورد کاه مقصاود ویتینشاتین از گفتاه         "مسكون

ستان جهان شده و جای پایی را که برای فعالیت باه آن  دو  را برآورد می سازند. با مساعدت گرفتن از خانه "خویشتنم

آوریم. خانه با مطرح شدن به عنوان پیكره ای معماراناه در محایط هویات ماا را محارز      نیاز داریم برای خود فراهم می

 )مشافق   دسات مای یاابیم    "آسای   "کرده و امنیت را بر ما ارزانی می دارد.و سرانجام هنیام پای نهادن به خانه به 

یكی از جامعه شناسان به نام لئورتی معتقد است: افراد بی خانمان احساس می کنناد کاه هاویتی نداشاته و      (.1392

شخصیت خود را از دست داده اند. این جامعه شناس تاکید مای کناد کاه داشاتن یاک اقامتیااه دالام از نقطاه نظار          

سكونت به معناای برقاراری ارتبااطی پرمعناا      کند.جغرافیایی  عالقه همیشیی به محیط زندگی را در انسان ایجاد می 

یعنی به مكانی تعلاق داشاتن ناشای      میان انسان و سكونتیاه مفرور می باشد. این پیوند از تالش برای هویت یافتن

گردیده است. بدین ترتی  انسان زمانی بر خود وقوف می یابد که  مسكن خود را گزیاده و هساتی خاود را در جهاان     

 (.1375)کان   اشدتثبیت کرده ب

تعاریف باال همه در این نكته مشترك هستند که خانه جهان انسان است و در نتیجه بر ناوع نیااه او باه جهاان     

بینی او تاثیر گذار است. پس الیوی هر خانه تصویری از جهان بینی و فرهنگ ساکنان آن خاناه اسات.   هستی و جهان

نكتاه   (.1392)مشافق    نسان هویت فردی خود را در خانه باز می یاباد در تاکید این نكته شولتز هم معتقد است که ا

مانیستن  مانیشت جای باش و باودن    خانه با ماندن )بقا(  همچون زبان آلمانی  بسیار مهم دییر اینكه در زبان فارسی

ر مساكن  برابر است. لذا در این زبان نیز سكونت کردن عین بودن اسات. پاس انساان باا سااختن مساكن و اقامات د       

 (.1382)براتی   این اولین نكته در اهمیت خانه و واالتر بودن آن از سرپناهی موقت و ساده است. می شود "هست"

در موضوع نحوه ارتباط خانه با شهر می توان گفت که در مقیاس شهر  خانه کوچكترین جزء آن یاا باه عباارتی    

به آن پیوند می دهد و بایاد حالات تاوازنی را در باین در      سلول کالبد شهر است. خانه فرد را به محیط خود مرتبط و

 (.1380)بحرینی   جمع بودن و خلوت گزینی تامین نماید
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 دیدگاه اندیشمندان در خصوص مسکن 

زمینه این در ی دارد و نمیتوان تعریف واحدی از آن اراله کرد. ابعاد متنوع؛ تسمقوله مسكن گسترده و پیچیده ا

متعددی در میان اندیشمندان گذشته و حال یافت می شود که باه ذکار گزیاده هاایی از آن در     تعاریف و دیدگاههای 

   :زیر می پردازیم

 

 تعریف اول:  

کنناد  خانه جایی است که ساکنان  آن احساس ناراحتی نكنند و اندرون خانه یا جایی که زن وبچه زندگی مای »

 ()پیرنیا « بایست تنوع زیادی داشته باشد تا خستیی احساس نشود.

 

 تعریف دوم:  

خانه پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط رابطه صحیحی را بین محیط خارج و پدیاده هاای زیساتی    »

  دراز بكشاد   راه بارود   یعنای اینكاه بخواباد     انسان برقرار می سازد. در خانه باید یک فرد یا یک خانواده زندگی کناد 

 ()لوکوربوزیه« ببیند و فكر کند. 

 

 عریف سوم: ت

 )مور(«  خانه مرکز جهان است برای ساکنان  وبرای محله اش شاخصترین بنا در تحكیم مكان.»

 

 تعریف چهارم:  

. خانه در درجه اول یک نهاد است و نه یک سازه و این نهاد برای مقاصد بسیار پیچیده ای به وجود آمده اسات »

ل و سازمان فضایی آن به شدت تحت تأثیر فرهنیی است که شك  از آنجا که احداث یک خانه پدیده ای فرهنیی است
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حتی در آن زمان نیز که خانه برای بشر اولیه به عنوان سارپناه مطارح باود مفهاوم عملكارد تنهاا در        .بدان تعلق دارد

ضاروری و    وجه سارپناهی خاناه باه عناوان وظیفاه ضامنی      . فایده صرف یا فضای عملكردی محض خالصه نمی شد

« .ح بود و جنبه مثبت مفهوم خانه ایجاد محیطی مطلوب برای زندگی خانواده به مثابه واحد اجتماعی بودانفعالی مطر

 (  صه شده از کتاب شكل خانه و فرهنگخال  )راپاپورت

مسكن نیازی است که در محیط های متفاوت طبیعی و انسان ساخت معانی متفاوتی یافته است و هر جامعه باه  

ا اجتماعی و فرهنیی خوی  بدان شكلی خاص بخشایده    داد و امكانات و محدودیتهای اقتصادیفراخور نیازها و استع

دسات یافتاه اسات و در     «بودن» است. از روزگاران کهن تا به امروز مسكن مكانی بوده است که با تأمین آن انسان به

نحاوه نیارش     آن ره انسان نیز هستی و زندگی را تجربه کرده است و چون هستی در حال شدن است و از  این بودن

از پذیرش جبری هساتی باه نیساتی )در جواماع اولیاه کاه ایان        . زندنوع بودن و شكل سكونت را رقم می  به هستی

شاكل هاای     روزگاران نیز کم نیستند( تا این باور که از هستی به نیستی آنی از شدن است و هساتی جااودانی اسات   

 (. 1381)شولتز   ایمفاوتی از مسكن را تجربه کردهمت

 

 تعریف پنجم:  

تأثیر می گیرد و  خانه بالفصل ترین فضای مرتبط با آدمی است. به طور روزمره از او  از میان فضاهای پیرامونی»

گذارد. اولین فضایی است که آدمی احساس تعلق فضاایی را در آن تجرباه مای کناد و مجماوع حاواس       بر او تأثیر می

-گیرند. خانه تنها مكانی است که اولین تجرباه را طی میكند و درمدت کوتاهی بدان خو میپنجیانه دالما سرتاسر آن 

با دوست و دییاران    با همسر و فرزندان  گیرد و خلوت با خودهای بی واسطه با فضا در انزوا و جمع در آن صورت می

کاربرد اصول معمااری خاناه   »تی )استخراج شده از گزارش تحقیقا «.گرددهمه بی تعرر غیر در آن ممكن می و همه

 «(های ایرانی در طراحی مسكن معاصر

 

 تعریف ششم:

ه است: سر د( که در استانبول برگزار شد مسكن مناس  چنین تعاریف شا1996در دومین اجالس اسكان بشر )

؛  س  یعنای آساای  مناسا   اسر پناااه مناا  ؛ پناه مناس  تنها به معنای وجود یک سقف باالی سر هر شخص نیست
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تهویاه و  ؛ روشانایی ؛ پااایاااداری و دوام ساازه ای  ؛ امنیت مالكیت؛ دسترسی فیزیكی و امنیت مناس ؛ فضای مناس 

کیفیات  ؛ دفاع زبالاه  ؛ بهداشات و آماوزش  ؛ آبرساناااای  لزیر ساختهای اولیه مناس  از قبیا؛ سیستم گرمایی مناس 

؛ تل دسترسی از نظر کار و تساهیالت اولیااه اسا   ن مناس  و قابمكامناس ؛  یعوامل بهداشت؛ مناس  زیست محیطی

 .به استطاعت مردم تامین شود جهکه همه این موارد باید با تو

 

 

 فرهنگی مسکن اهمیت 

خانه جاییاهی ویژه دراد. ازین جا که ایان مكاان متضامن تشاكیل       مسلما در تمام فرهنگ و ملل و اقوام جهان

كدییر نسبتی مشخص دارند  می توان آن را پس از سرپناه های اولیه نوعی همزیستی دربین انسان هایی است که با ی

از قدیمی ترین بناهای بشر شمرد. راپاپورت اندیشمند بنام حوزه معماری و شهرسازی در این باره می گوید کاه خاناه   

فرهنیای  نهادی است با عملكردی چند بعدی. از انجا کاه سااخت خاناه اماری       بی  از اینكه ساختاری کالبدی باشد

است شكل و ساختار آن نیز متاثر از فرهنیی است که خانه محصول آن است. از گذشته های بسیار دور خاناه چیازی   

بی  از سرپناه بوده است و جنبه های معنوی و مذهبی در تمام مراحل ساخت خانه تا اساتقرار در آن کاامال مشاهود    

از شرایط اقلیمی و دسترسی باه مناابع و شاكل زماین و     هر چند خانه و جای آن تابعی  (.Rapoport, 1969) است

تنوع فراوان طرح های مسكن در جهان نشان می دهد آنچه نوع زندگی و نوع مسكن را تعیاین مای   ؛ امنیت بوده است

کرده فقط محل و آب و هوا و مواد ساختمانی نبوده است؛ به ویژه در مناطقی کاه شارایط فیزیكای و ماادی همساان      

 (.1392)مشفق   سازمانی و عملكردی دارند  انه ها تفاوت های عمده شكلیدارند  اما خ

راپاپورت همچنین معتقد است که در جوامع سنتی خانه و شكل و سازمان تقسیمات فضایی آن را پی  از آنكاه  

ذهبی و شاامل اعتقاادات ما     های ممكن تعیین کنند  درك انسان ها از حیات و فرهنگ آناناقلیم و مصالح  و فناوری

روش زندگی و شیوه ارتباطاتی افراد تعیین می کرده است. مسالما جواماع     سازمان اجتماعی  ساختار قبیله و خانواده

در ساخت و سازهای خود امكان انتخاب های متعدد از الیوهای متفاوت را داشته اند. آنچه در نهایت انتخاب شاده باه   
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ده است  بلكه فرهناگ نقا  ماوثری در آن داشاته اسات و در غیار       واسطه محدودیت های فیزیكی  و بیولوژیكی نبو

 (.1377)عابدین درکوش   اینصورت  این همه تنوع یاخت در دنیا وجود نمی داشت

در دنیای ماشینی امروز در بررسی های مربوط به خانه برای نشان دادن اهمیات و نقا  آن در زنادگی انساان     

. 3.تامین مكانی امن از لحااظ اجتمااعی و اقتصاادی؛    2؛ . تامین سر پناه1 اغل  به سه جنبه توجه و اشاره شده است:

تامین کاالیی سرمایه ای. ولی آیا واقعا خانه در همین سه جنبه خالصه می شود؟ و آیا معنای خانه در همین محدوده 

 قابل تبیین است؟

 

 

 بر انتخاب مسکن  اثرگذارمحیطی  هایارزش 

ای دو سویه است و محیط مسكونی نق  مؤثری بر تأمین رضایت ساکنان رابطهی میان محیط مسكونی و رابطه

 .شاود هاای شاهری مای   این رضایتمندی منجر به افزای  کیفیت محیطای و تحقاق آرماان     از سویی دییر .آنان دارد

های اثرگذار بر انتخاب محایط مساكونی   ارزش از جمله .پذیردهای متعددی تأثیر میانتخاب محیط مسكونی از ارزش

ارزیاابی   .هاای محیطای  اقتصاادی و فرهنیای؛ و ج( ارزش    های اجتماعیهای فردی؛ ب( ارزشعبارتند از: الف( ارزش

  4هاای شاهری دارد ) کاوان   هاا و طارح  های محیطی نق  مهمی در ارزیابی میزان موفقیت برنامهکمی و کیفی ارزش

  (.1396؛ سلمانیان  2002

هر یاک   .های مسكن و محیط مسكونی قرار داردای از ویژگیانتخاب محیط مسكونی تحت تأثیر عملكرد پیچیده

از   ی شاهروندان بارای ایان انتخااب    سالیقه  .با درجاتی متفاوت برای خانوارها و افراد اهمیات دارناد    هااز این ویژگی

  (.2009  5گیرد )دل گایسعقالنیت و حتی احساسات آنها نیز تأثیر می

 .( شكل گرفات 1955و همكاران ) 7( و بیر1947) 6های مسكن توسط کاتلرهای نظری ارزشنخستین چهارچوب

هاای دوساتانه   فعالیت  ایمنی  حریم شخصی  عالیق فردی  سالمتی  مكان  آسای   راحتی  کاتلر ده ارزش را )زیبایی

                                                           
4 Kuan 
5 Delgais 
6 Cutler 
7 Beer 
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ی ارزان و منطباق باا عملكردهاای    خاناه   از نظار او  .داناد و اقتصاد( در انتخاب محیط مسكونی و مسكن با اهمیت می

گویاان باه   ی زوجای کاه طای آن پاسا،    کاتلر با مقایسه .اقتصادی آن خانه است بیانیر ارزش  ی مورد نیاز انساناولیه

هاای  بنادی ارزش روشی مبتنی بر امتیازدهی بارای دساته    پرداختندها میی هر عبارت ارزشی با دییر عبارتمقایسه

  زیباایی   ساالمت فیزیكای    خاانوادگی   ارزش را )اقتصاادی  ( نه1955بیر و همكاران ) .(1974  فردی اراله داد )کاتلر

اناد )بیار و   سالمت روانی و متزلت اجتماعی( در انتخاب محایط مساكونی باا اهمیات دانساته       آزادی  عدالت  فراغت

 . (1955  همكاران

موضاوع    تحت تاثیر عوامل دییری همچون امكانات محیطی  برای انتخاب محیط سكونترفتار مصرفی خانوارها 

ها های تجربی نیز بر اساس نظریه تایبوت بر هزینهبیشتر پژوه  .تحقیقات متعددی از جمله نظریۀ تایبوت بوده است

چارلز تایبوت به این نتیجه رسید که خانوارها در انتخااب   .دانها بر قیمت مسكن انجام شدهو امكانات محلی و تأثیر آن

هاای  هایی را برگزینند کاه از امكاناات محیطای بهتار )شاامل کتابخاناه      دهند محیطترجیح می  محیط مسكونی خود

پااکیزگی    خادمات اجتمااعی(    امكاناات ورزشای   هاا و پاارك   امكانات تفریحای   آموزشی  خدمات بهداشتی  عمومی

 (.1396؛ سلمانیان  2006  8)مونتیومری و کورتس محیطی و امنیت الزم برخوردار باشد

 

 

  محله -1-7-2

 سنتی محلههای و ویژگی  گیریشکل مبانی 

)دهخادا    اسات  آماده  "شاهر  متقسا  چنادین  از قسمت یک برزن  کوی "معنای به دهخدا نامه لغت در محله

 ,Quarter و Neibrouhood مانناد  هاایی  معاادل  باا  و همسااییی  واحاد  باه عناوان   غربای  (. در فرهناگ 1336

Districtتفاوت ما  گذشته شهرهای در محله ماهیت و ساختار تعریف  با ها معادل این مفهوم اما است. شده تعریف 

 سانتی  محلاه  کاه  درحالی است شده و طراحی شده ریزیبرنامه مجموعه یک همساییی واحد دارد. ماهوی و شكلی

 اسات  شاهر  از بزرگی نسبتاً قسمت محله" : از است عبارت دارد محله از لینچ که تعریفی است. اجتماعی تشكل یک

                                                           
8 Montgomery & Curtis, 2006.  
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 تعریاف  این اما(. Lynch, 1960) "شود  وارد آن به بتواند عمالً ناظر و باشد مشابه و یكدست خصوصیات واجد که

 .باشد شناسیممی محله عنوان به ما که آنچه به نسبت جامعی تعریف تواندنمی و بوده همساییی واحد یک

 شارستان کهندژ  شامل که است شده سازماندهی جامعه بر حاکم طبقاتی نظام اساس بر اسالم از قبل شهرهای

 یافت گسترش مختلف جوامع در بیمذه و فرهنیی اجتماعی  اقتصادی  سیاسی  تغییرات اسالم ظهور با .بود ربض و

 ایان  کاه  طوری گرفتند  شكل ساکنان غیره و شغلی مذهبی  ای  قبیله  -قومی فكری  معیارهای اساس بر هامحله و

 عماومی  فضاهای خانه  راه  محله  همچون شهر مختلف اجزای بخشی هویت و معنادارشدن موج  بندی محله روش

 در زماانی   هار  در و جغرافیاایی  محادوده  هر در فرهنگ  هر با هرکسی " .شد بییانیان حتی و ساکنین برای غیره و

 مفهاوم  اطاالق  آنها ترین بدیهی که است فرضیاتی پذیرش به ناچار کند  نظر اظهار و بررسی آن مفهوم و محله مورد

 ایها شابكه  تشاكیل  هاای  مكاان  هماان  اساالمی  شاهرهای  در محلاه (. 1387  زاده نقی) "است "محله " به مكان

 شاامل  مكاان  این. (1387زاده   اند )نقی تجربه یک باشند  فضا یک تنها آنكه از بی  ساختاری چنین و انداجتماعی

 دریافات  یاا  امری انجام برای یا و کنند می زندگی محله آن در که است افرادی سكونت تحقق شرایط برای فضاهایی

  کنند. می مراجعه آنجا به خدماتی
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Abstract 

 

Objectives: Sense of place is directly related to the level of satisfaction and the 

continued presence of people in a neighborhood. Lack of sufficient understanding of the 

effective dimensions on sense of place and also the differences and similarities between 

the effective factors in different urban areas leads to a decrease in residents’ correlation, 

social participation and motivation of residents to living in their neighborhoods. The 

purpose of this paper is comparing the effective factors on sense of the place in the new 

and old neighborhoods of Ardabil.  

Methodology: For this purpose, was used of descriptive research method. First, based 

on reviewing of the literature and field studies, interviewing of residents of the 

neighborhoods and then analyzing their statements, was extracted a researcher-made 

questionnaire with 57 questions. The respondents consisted of 200 people were selected 

by cluster sampling method among inhabitants in the residential neighborhoods of 

Ardabil by the Cochran formula. 100 questionnaires were distributed in the old 

neighborhoods and 100 questionnaires were completed in new neighborhoods of 

Ardabil. In the next step, statistical analysis including Pearson correlation test and t-test 

were calculated by SPSS 21. 
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Findings: In old neighborhoods, the residents usually live there from birth or for a long 

time. Therefore, they are emotionally connected with each other and with their 

neighborhoods, too. As a result of these historical and family links, residents of the old 

neighborhoods of Ardebil have more sense of belonging and ownership, and also have 

more incentive to influence on their neighborhood, participating in different activities, 

collective and public activities, compatibility with the place, control and social 

monitoring, and so on. Other factors that increase the sense of place in old 

neighborhoods are the activity of the neighborhood center as a turning point in the 

neighborhood and the cultural and religious affiliations and the mosque as a factor in 

the relationship of individuals with each other, which is weak in new neighborhoods. 

On the other hand, in the old neighborhoods, we noticed the lack of some elements and 

factors and need to new places like green spaces and parks, places for the activity of 

different ages and like this. In new neighborhoods in comparing the old neighborhoods, 

due to the presence of some effective physical factors such as natural elements, open 

spaces, facilities and similar cases, were seen the desirable level of satisfaction of 

residents. 

 

Results: Based on the results, although the sense of belonging to the place in the old 

neighborhoods is stronger than new neighborhoods, the effective factors on the sense of 

place in the old neighborhoods have different nature in comparing the new 

neighborhoods, in other words, in the old neighborhoods, there are some factors are 

more important and in new neighborhoods, some other factors of sense of place are 

stronger, which causes the residents satisfaction of each neighborhood. Different 

residential motivations of people lead to a choice between old and new neighborhoods. 

As a result, people in the old and new neighborhoods gain some factors of sense of 

place and lose some others that in the ideal state, in order to aggregate the different 

effective factors on the sense of place in a neighborhood, the first step was to identify 

and compare the factors that was mentioned in this paper. 

 

Keywords: Sense of place, Old neighborhoods, New neighborhoods, Ardabil. 
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