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 چکیده

دف هه شهود وشهرو  می از مقیاس خرد یعنی محلهه روندی پایین به بالا بوده که ی شهریتوسعه ریزی وبرنامه امروزه

حه  تعلهق  ارتقای به عبارتی از طریق پیوند انسان با مکان و یزندگ یمطلوب برا (محلاتهای )مکان ایجاد ،آن یاولیه

ی یابی بهه توسهعهدر دست محوری محلهریزی و توسعهبرنامهبا توجه به اهمیت در این راستا،  د.گردمحسوب میمکانی 

های تحقیهق حارهر شناسهایی مهل هه ههدف از، ی آنو توسهعه ان با محلاتشهری و نقش تأثیرگذار ارتباط و پیوند انس

از نظر ی حارر مطالعهدر روش تحقیق باشد. میی یاغچیان( )محلهنوبنیاد تبریز ح  تعلق مکانی در محلات یکنندهتبیین

ز مدل حداقل مجذورات ااطلاعات  لیو تحل هیتجز منظورباشد که بهمیتحلیلی -کاربردی و از نظر ماهیت توصی ی هدف

)حهدود تبریهز  یاغچیهان یساکنان محلههنیز ی آماری تحقیق جامعهاست اده شده است.  Warp-PLS افزاردر نرم یجزئ

 یفرمول اصهلا  شهده و براساس گردیدهن ر برآورد  480باشد که حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران مین ر(  101111

مورد  یاز آن است که در محله یحاکبر مبنای مدل ساختاری  های تحقیقیافتهاست.  افتهی لیتقلن ر  401کوکران به تعداد 

بهه  تیجهذاب و شیآسها ،یریپذانعطاف :یاول تعلق کارکرد یدر وهله یح  تعلق مکان یکنندهنییتب یهامطالعه مهل ه

به ترتیهب بها  یریپذاجتما  و یبصر یمایس :یو عاط  یدوم تعلق حس ی، در وهله00/1و  05/1، 50/1ترتیب با ارزش 

به  ادراک و تصور مکان تیقابل و ییخوانامکان،  تیو شخص تیهو: یسوم تعلق م هوم یو در وهله 48/1و  01/1ارزش 

  .دنباشیم 33/1و  32/1، 43/1ترتیب با ارزش 

 ی یاغچیان تبریز.ح  تعلق مکانی، محلات نوبنیاد، محله: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

 ی چندوجهی است که علاوه بر محهی  فیزیکهی، محهی  اجتمهاعی و فرهناهی را نیهز دربهر داردمکان یک پدیده

ههای انسهانی )ارتباطهات به عبارت دیار مکان ترکیبهی از فعالیهت (.05، ص.3115، 3ورتووِک، 2، ص.1550، 1)کینگ

، 1450سهرایی و همکهاران، ) باشهدی آن مهیاجتماعی، احساسات، افکار، رواب  اقتصادی و ...( در بستر کالبد و فضها

 ی اخیهردر چنهد دهههبا توجهه بهه اهمیهت مکهان در زنهدگی انسهانی،  (.524، ص.3114، 4اِستِدمنبه نقل از  18ص.

 محور بهودنو اجتمها  تیههو حه  مکهان، ،یتعلق مکان یهادر قالب شاخص رامونیپ یبا معانمحور مطالعات مکان

؛ نوبِهل 35، ص.3115، 2؛ واتسهون14، ص.3110و همکاران،  5؛ ساویج5، ص.3110، 0ی؛ مَص138ِ، ص.1555، 0)میچل

، 5)رِله  انهدارتباطات انسان و محی  ای ا کرده سهم بزرگی در عمق بخشیدن به دانش (،051، ص.3111، 8و پوینتینگ

است که انسهان  سیدهبه آنجا ر "مکان"تئوریک در بس  معنای های پیشرفت (.318، ص.3111، 11کا؛ لِوی5، ص.3115

، 11رِله بهه نقهل از  143، ص.1485مظلومی، ) ها دانسته شده استمملو از مکان بودن نیز به معنای زیست در جهانی

باشهد ی متقابل فضا و مکان با رفتار اجتماعی و هویت اجتماعی و مکهان میاین امر ناشی از رابطه (، که44، ص.1525

در بنههابراین (. 03، ص.3115، 10؛ ویلسههون044، ص.3115، 14؛ رادیههک8.، ص3110؛ مصههی، 40، ص.3110، 13)امههین

راسهتا دو  نیهاسهت و در ا  یمحه و انسهان انیهپرمعنا م یابا مکان، سکونت رابطه یانسان یهاتیفعالی رابطه یبررس

در  یمهمه یرههایمتغ عوامل و ؛است نیساکن یو جمع یاز خاطرات فرد برگرفته که مکانی عامل فضا و احساس تعلق

 (.42، ص.1452 )ربهانی، دنباشهمی مکهانمند بودن سهاختار تیبه هو یابیدست جهت پرمعنا در یرابطه نیا یریگشکل

، 10)وان شهودها مربهوط میهمحله یعنهیخردتر آن  یواحدهابیشترین ح  تعلق به  ها و فضاها،در بین مکان از طرفی

 شهانسهاکنان یدر زنهدگ ینقهش اساسه یتر سکونت، دارابس نیهمچن و اتیح یهاعنوان سلولبه که (،1، ص.3110

به شهرای  بهومی خارج از رعایت استانداردهای مربوط  جدیدامروزه محلات  (.31، ص.1485 )قاسمی و ناینی، دارند

در  ،شههر ماتیواحهد تقسه نیترعنهوان کوچهکبههرغم اینکهه گردند و علیمنطقه و تقویت هویت مکان احداث می

بها  یوله روند،یشمار مبه یشهر یزندگ یاصل یهاهسته و شتهدا یثرهشهر نقش م یبرا یزیرو برنامه داریپا یتوسعه

                                                           
1. King 

2. Vertovec 

3. Stedman 

4. Mitchell 
5. Massey 

6. Savage 

7. Watson 

8. Noble and Poynting 

9. Relph 
10. Lewicka 

11. Relph 

12. Amin 

13. Radice 

14. Wilson 

15. Wan 
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شههری  جدیهدمحلهات و طراحی ریزی چنانچه برنامه ندارند. یااهیجا ییفضا یزیربرنامه یدر نظام رسماین وجود، 

در کهه، مهدنظر قهرار داده اسهت، درحالی و ایجاد محلی برای سکونت را)بدون هویت مکانی( صرفاً معیارهای کالبدی 

. مورد اسهت اده قهرار گیهرداجتماعی، اقتصادی، فرهنای و کالبدی  معیارهایاز  بایستی تل یقی آنهاریزی و طراحی برنامه

ی محلهه و بهه تبهن آن و از سوی دیار توسعهگردیده سو موجبات افزایش ح  تعلق مکانی در ساکنان این امر از یک

ههای مطلهوب ایجهاد مکان ،ریزی محلهات شههریبرنامه از هدفر را فراهم خواهد آورد. بنابراین بایستی ی شهتوسعه

   باشد. ح  و تعلق مکانی در ساکنان  و ارتقای در طراحی درنظر گرفتن ابعاد و معیارهای مختل برای زندگی، 

باشهد. مکهانی در محلهات نوبنیهاد میی حه  تعلهق کنندههای تبیینرو هدف از تحقیق حارر بررسی مهل هاز این

دسترسهی پیهاده و امکانهات و -باتوجه به اینکه محله یاغچیان محله نوبنیادی است اما از نظهر سیسهتم شهبکه ارتبهاطی

بها توجهه بهه  ،خدمات محله ای با مشکلات زیادی روبرو است که باعث عدم ح  تعلق مکانی در ساکنین مهی شهود

 یهاهیاز سهرما یریهگبها بهره توانهدیاسهت مه ادیهمحله نو بن کیکه  انیاغچیمحله  در یتحقق ح  تعلق مکان نکهیا

 یداریهبهه پا یابیهدر جهت دسهت یعنوان راهکار، بهمردمی همراه با همکاری سازمانهای ذی رب و مشارکت  یانسان

 محله باشد؛

(. 45، ص.1480)عزیهزی،  اندشهده میبزرگتر تقسه ییفضا یمشخص اشاره دارد که درون واحدها یمحله به فضا

که عمومها مورداسهت اده قهرار  کند. تعاری ییک م هوم معروف در تاریخ توسعه شهرنشینی را توصی  می "محله"واژه 

جداگانهه  منطقهه یهک"یها  "تربزرگ شهر یا حومه یک جغرافیایی واقن درمحلی جامعه یک"مانند  "محله"گیرند از می

آن  کهه در ایمنطقهه"یها  "کنددیار متمایز میرا از مناطق که آن کی یت یا شخصیتیامعه با ح ظج یک در شناساییقابل

 از محلهه ( م ههوم3115، 3و پوکتهات 1بتزنهاسردارد. ) وجود "گیرندمی مشترک و سودمند کنارهم قرار ساکنان با منافن

ریهزان شههری و شناسان و برنامههاندیشمندان، جامعه توجه عنوان یک مورو  تحقیقاتی مورد میلادی به 15اواخر قرن 

ریزی شههری، مهدیران شههری شهرو  بهه طراحهی و توسهعه ( از دیدگاه برنامهه3115، 4سراکوچاست. ) طراحان بوده

 از طرفهی. (3112، 0جهونز-و توودور 0 یمکردند. )قرن بیستمزیست از اوایلهای زیست پذیر و سازگار با محی محله

ههای محهدود جهای داد امها آنچهه بنهدیهها و دسهتهحله، بیش از آن گسترده است که بتوان آن را در گهروهتعاری  م

؛ اول، فضها و ید، دو چیهز بایهد وجهود داشهته باشهدرا محله نام که بتوان آن یمشخص است این است که در هر فضای

دوم، فضای اجتماعی و انتظامی کهه روابه ،  کنند وای در آن اقامت میهای موجود در آن که مسکونی بوده و عدهمکان

 (.  48، ص.1485)آذری،  دهدهای اجتماعی را در خود جای میمرزها و شبکه

                                                           
1. Betzenhauser 

2. Pauketat 

3. Serra Coch 

4. Mace 

5. Tewdwr-Jones 
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 انسان بها( 12، ص.1458. )یزدانی و همکاران، باشد یاز مردم واجد معن یگروه ایفرد  یاست که برا ییمکان فضا

 یفضها ایهشده ساخته یاز فضا یمکان، بخش «1مدل کانتر» تواند به شناخت خود نائل شود. براساسیم مکان شناخت

 زیو متمها ی. مشخصهات کالبهد4 میم هاه و ی. معهان3 ی. رفتار انسان1رواب  متقابل سه عامل:  یهجیکه نت استی عیطب

 تعلهق بهه مکهاندر این بهین حه  است. از سوی دیار ماندن و به جمن تعلق داشتن  داریثابت و پاسو و از یکبودن 

فرد بها مکهان منجهر  وندیبه پ ح  نیا ،ابدییم یاکننده نییحضور انسان در مکان نقش تع تدأوم و یمندمنظور بهرهبه

ای تعلهق مکهانی جنبههح  همچنین (. 142، ص.1485 داند )سرمست،جزئی از مکان می شده و در آن انسان خود را

و  3)مهادگین باشهدی عاط ی شخص بها مکهان میی رابطههدهندو به عبارتی نشانی میان انسان و مکان ذهنی از رابطه

از حه  مکهان اسهت کهه بهه  یتعلق به مکان سهط  بالهاتر (.28، ص.3114، 0و شِن 4؛ لی522، ص.3115همکاران، 

بنهابراین ( 1011)کهاملی و عظمتهی، . ابهدی یمه یکننده ا نییتع و تداوم حضور انسان در مکان نقش یمنظور بهره مند

به مکان در پیوند عملکردی بین مردم و مکانهایی که به عنوان وابسهتای بهه مکهان توصهی  ح  تعلق توان گ ت می

از این رو تعداد دفعات بازدید از یک مکان و جاذبه های مکان در طول روز منجر به افهزایش و ارتقها حه  . می شوند

های براسهاس م هاهیم و دیهدگاه(. 1458تعلق به مکهان مهی گهردد. )میرزامحمهدی، بهاقرزداه ک یهری، زینهالی عظهیم، 

سه بخش تعلهق کهارکردی،  بههای ح  تعلقی مکانی مهل هتوان گ ت که شده در راستای ح  تعلق مکانی میمطر 

(. افهزایش حه  تعلهق مکهانی 31، ص.1455پایه و حبیهب، باشد )دانشتقسیم میتعلق عاط ی و تعلق م هومی قابل 

این امهر موجهب افهزایش مانهدگاری به مکان در ساکنان به وابستای عاط ی است.  وابستای کارکردی تغییرنمودی از 

گلهزاری و همکهاران،  )حهاتمی سهازدرا ممکهن می مکهانی تبن آن پیشهرفت و توسهعه بهو گردیده ساکنان در مکان 

   (.124-181، ص.1455

 یشهی از تحقهق معیارههایگیری حه  و تعلهق مکهانی ناتوان گ ت که شکلبر مبنای چارچوب نظری تحقیق می

ههای مهرتب  بها مورهو  در ادامهه مهمتهرین پهوهش باشهد.همچون تعلق م هومی، تعلق عاط ی و تعلق کارکردی می

 گردد: پهوهش حارر ارائه می

 زیهشههر تبر یمیح  تعلق به مکان در محلات قد یهاعوامل و مول ه لیتحل، (1455و آذر ) میعظ ینالیز ،یریبص

را در ح  تعلهق بهه مکهان در محلهه  ریتاث نیشتریب 55/1 ینشان داد که گذر زمان با بار عامل جینتا ،زیمحله اهراب تبر

 ،ییفضها تیه یک ،یاحساسه زات،یهمبلمهان و تجه ،یبصر یغنا ،یو دسترس ییخوانا بیاهراب دارد. پ  از آن به ترت

( سهنجش حه  تعلهق بهه مکهان و 1458اران )عنانهاد و همک قرار دارند. تیو نمادها و هو ییبایز ،یتعاملات اجتماع

 قیهتحق جینتها یابیهارز، رشهت سهازانی سهاغر یمیقد یمحله ،یشهر یهادر محله یمسکون یواحدها تیح ظ هو

 یدر محلهه دیهجد یههایسهازنسهبت بهه آپارتمان ،یمیقد یمسکون یدر واحدها نیمعنادار ساکن یاز وابستا یحاک

                                                           
1. Counter 

2. Madgin 

3. Lee 

4. Shen 
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 یمحلهه ،یمیو عوامل مهثر بر آن در محلات قهد یمکان تیهو، (1458کاران )و هم یآبادنیاست. حس سازانی ساغر

 یدر سهط  مناسهب یمکهان تیهو یهامهل ه ریسا ،یرونیب یابیارز یجز مهل هبه دهدینشان م جینتا، سبزوار یفرنا کلاه

محلهه همچنهان  نیهساکنان ا وجود آمده است،به یکلاه فرنا یمحله یکیزیکه در بافت ف یراتییقرار دارد و برخلاف تغ

ح  تعلق بهه مکهان  یاسهیمقا یبررس(، 1458بزی و همکاران، ). کنندیرا تجربه م یادینسبتاً ز یمکان تیاحساس هو

مکهان،  یاز آن اسهت کهه عهواملی از قبیهل قهدمت مکهان، وجههه یپهوهش حاک نیا جینتا، آباد در محلات شهر خرم

ها، بافهت مکهان، وجهود و یها نزدیکهی امهاکن ت ریحهی و اهی، نمای خیاباندسترسی به خدمات در مکان، پوشش گی

 تأثیرگهذارآبهادی گذران اوقات فراغت در مکان همه از عواملی هستند که بهر حه  تعلهق بهه مکهان شههروندان خرم

 یههاکهه مکان دهدیپهوهش نشان م نیا جینتا، در آنها یو تعلق مکان ندهیآ یهامکان یبررس( 3114) 1سن ورد اند.بوده

 شیباعهث افهزا یدر مهوارد ینحوخواهد بود که هر کدام به یو اجتماع یدو عامل ماد ریو تعلق به آنها تحت تأث ندهیآ

 یمکهان تیهو هو یح  مکهان یبررس(، 3110) 3غزیمی .دیخواهند گرد یباعث کاهش تعلق مکان ارید یو در موارد

 یههاو تعلق فرد بهه گروه یاجتماع تیو ح  مکان برگرفته از هو تیکه هو دهدیپهوهش نشان م نیا جینتا، پرداخته

(، بررسهی 3112) 4کهوهن .شهودیخاطر سکونت در مکان به او منتقل م است که به یها و احساساتو ارزش یاجتماع

مکهان  کیهمطالعه اشهاره شهده اسهت کهه تحولهات  نیدر اتحولات مکانی تحت سه عامل ارتباطات، گذشته و تعلق، 

سه عامل همسهو بهاهم در مکهان  نیکه ا یبوده و زمان یمکان و ارتباطات اجتماع یگذشته ،یفرهنگ جهان ریتأث تحت

الاوهها و  ،یتعلهق مکهان ایهح  مکهان (، 3112و همکاران ) 0گورگیل شکل خواهد گرفت. یتعلق مکان ابند،ی تینیع

 یارتقها یپههوهش در راسهتا نیهشده در اارائه یازجمله راهکارها، نیمحور در چباز انسان یفضاها یهادستورالعمل

 یمختله  در راسهتا یاجتمهاع یهااز هنرمندان و مبتکهران کهارآزموده و برنامهه یریگبهره ،یح  مکان و تعلق مکان

 یهها. چنانچهه در مطالعهات و پهوهشباشهدیمختله  مه یهانسهل نیفضاها در ب نیا یعموم یندهایفرا یوندیپهم

قهرار گرفتهه اسهت و اک هراً  ی( مهورد بررسهیو کارکرد یعاط  ،یدر هرکدام از ابعاد )م هوم ینح  تعلق مکا نیشیپ

بها توجهه بهه سهاختار  یمیمحلات قهد کهیشهرها بوده است. درحال یمیقد یهاها و محلهبافت یهدف از آنها مطالعه

 یمناسهب یتعلهق مکهان یاراآنهها د یحهاکم بهر سهازمان اجتمهاع یاجتمهاع-یفرهنا یارهایمع نیخود و همچن یسنت

 ینهدهیسهاکنان بهه آ یتوجهیموجب ب یتعلق مکان یهاهستند که عدم تحقق شاخصه دیجد یهابافت نیو ا باشندیم

ی ح  مکان، حه  تعلهق در خصوص تحقیقات صورت گرفته در زمینه .دیآنها خواهد گرد یمحلات و عدم توسعه

ی انسهان و محهی  ی رابطهمیلادی و در مطالعات انجام شده در زمینه 21 یو دلبستای مکانی باید گ ت تا پیش از دهه

ی تعلق و دلبستای به مکان توجه نشده، اما پ  از آن تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شهده اسهت عملاً به انااره

)تعلهق م ههومی، (؛ تحقیقاتی که هر کدام به بخشی از م ههوم حه  تعلهق مکهانی 15، ص.1455پایه و حبیب، )دانش

                                                           
1. Sandford 

2. Qazimi 
3. Cohen 
4. Gorgul 
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ی مطالعاتی، نوآوری پههوهش حارهر بررسهی جهامن تعلهق اند. بنابراین با توجه به پیشینهکارکردی و عاط ی( پرداخته

ی یاغچیهان تبریهز( گانه )تعلق کارکردی، تعلق عاط ی و تعلق م ههومی( در محلهات نوبنیهاد )محلههمکانی در ابعاد سه

 باشد. می

ها و محلهات نوبنیهاد شههری مهورد بررسهی کند که ح  تعلق مکانی در بافتب میبنابراین ررورت تحقیق ایجا

بهر ایهن اسهاس ی محلات مدنظر قهرار گیهرد. های متناسب در راستای ارتقای این ح  و توسعهقرار گرفته و سیاست

نی در محلهات ی ح  تعلهق مکهاکنندهباشد که مهمترین عوامل تبیینتحقیق حارر در پی پاسخاویی به این سهال می

 ی یاغچیان( کدامند؟نوبنیاد تبریز )محله

 متدلوژی. 9

 پژوهش. روش 1. 9

در  یحه  تعلهق مکهان یکننهدهنییعوامهل تب یدانهش در راسهتا یدنبال توسهعهحارر به قیتحق نکهیبا توجه به ا

. باشهدیمه یلیتحل-ی یتوص تیو از نظر ماه یاز نظر نو  کاربرد قیروش تحق نیبوده است، بنابرا زیتبر ادینوبن محلات

و آزمهون  Warp-PLS افهزارنهرم در جزئهی مجذورات حداقل مدلاز نیز تحقیق اطلاعات  لیو تحل هیتجزدر راستای 

 101111)حهدود  زیهتبر یاغچیهان ادیهنوبن یمحلهساکنان  ق،یتحق یآمار یجامعههمچنین . است اده شده استپیرسون 

شهده در )مهدل اسهت اده روش حداقل مربعات جزئیمونه هم از قواعد خاص در خصوص تعیین حجم ن کهبوده  ن ر(

طهور روش حداقل مربعات جزئهی بههحجم نمونه مورد نیاز در مدلسازی ای که گونهاین تحقیق( پیروی شده است، به

ترین از جدیهد روش کهه یکهیای کوچکتر از روش معادلات ساختاری مبتنی بر کواریان  است. در ایهن قابل ملاحظه

مهوارد باشهد: ایهن برابر یا بزرگتهر از باید کند که حجم نمونه پیشنهاد می را قواعدی را داردقواعد انتخاب حجم نمونه 

 یاسهازه یها)شهاخص های ترکیبی اسهتای که دارای بیشترین تعداد معرفهای سازهتعداد شاخصیا بزرگتر از برابر 

ده برابهر ؛ (باشهدیمه شهتریمراتب بکه حجهم نمونهه بهه باشدیکار مشاخص آش 8شاخص پنهان و  18 قیتحق نیدر ا

)در ایهن تحقیهق  شهودخاص در مدل مسیری داخلهی خهتم مهی یبیشترین تعداد مسیرهای ساختاری که به یک سازه

مسهیر  18مسهیر مسهتقیم و  8بهوده کهه شهامل  کنندهعوامل تبییناز طریق  ح  تعلق مکانیبیشترین مسیرها به سمت 

لِر  باشهد(برابر این مسهیرها می 11مسیر بوده و حجم نمونه بیشتر از  35باشد، بنابراین مجمو  آنها ستقیم میغیرم )هنسهِ

با توجه بهه ایهن نکتهه کهه ممکهن اسهت  وحداقل مربعات جزئی  مدل یبا توجه به قاعده (.388: 3115، 1و همکاران

 از اسهت اده بها نمونهه حجمناهماون و غیرقابل اعتماد باشند،  هایآوری شده دارای دادههای جمنتعدادی از پرسشنامه

. ه اسهتتقلیهل یافته 401ی کوکران به تعداد که با است اده از فرمول اصلا  شده هدست آمدبه 480 تعداد کوکران فرمول

 باشد. می تصادفی سادهگیری براساس الاوی در این تحقیق روش نمونه

                                                           
1. Henseler 
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ی، آزمون و بهرآورد روابه  عله یآماردانان برا یدستاوردها نیاز آخر یکیان عنوبهی حداقل مجذورات جزئ روش

و  یاکتشهاف یمدلسهاز همزمهان یاجهرا کیهتکن نیه. ابهردیبهره مه ی یک یو م رورات عل یآمار یهاداده بیترکاز 

ر ایهن روش، د مناسهبت دارد. اتیهنظر نیتکو و اتیآزمون نظر یبرا یعنی. سازدیم سریپهوهشاران م یرا برا یدییتأ

 باشد. گیری مورد بحث میتحلیل و ت سیر مدل ساختاری و مدل اندازه

در حهل  (PLS)یک مدل معادلات ساختاری که از روش حداقل مربعهات جزئهی تحلیل و تفسیر مدل ساختاری: 

سهاختاری گیهری و سه   مهدل بایست در دو مرحله تحلیل و ت سیر شود. ابتدا مدل انهدازهآن است اده شده است، می

هها و بارههای متغیرههای گیهری، بررسهی وزنمورد تحلیل و ت سیر قرار خواهد گرفت. منظور از بررسهی مهدل انهدازه

 مکنون و منظور از بررسی مدل ساختاری بررسی ررایب مسیر میان متغیرهای مکنون است.

درسهتی توسه  متغیرههای مشهاهده شود که آیا م اهیم نظری به : در این مرحله، تعیین میگیریتحلیل مدل اندازه

پایهایی ههر یهک  ،PLSشود. در یک مدل ها بررسی میاند یا خیر. بدین منظور روایی و پایایی آنگیری شدهشده اندازه

سازگار درونی )پایایی سازه( و همچنهین روایهی هماهرا و روایهی افتراقهی  ،ها(های متغیرهای مکنون )سازهاز شاخص

 گیرد.ار میمورد تجزیه و تحلیل قر

در این تحقیق نسبت به روشههای دیاهر بهوده اسهت. روش ههای  PLSحجم نمونه اندک بهترین دلیل است اده از 

نیهاز  اجرا مهی شهدند، AMOSو  LISREL ،EQSنسل اول مدل سازی معادلات ساختاری که با نرم افزارهایی نظیر 

توان اجرای مدل با تعداد نمونه خیلی کهم را دارا مهی باشهد. )پی ال اس(   PLSبه تعداد نمونه زیاد دارند، در حالی که 

مهی  PLS-SEMیک مزیت مهم دیار امکان است اده از مدل های اندازه گیهری بها یهک شهاخص )سهوال( در روش 

 باشد. این روش امکان را داده که در مدل پهوهشی خود از مدل های اندازه گیری با یک سوال است اده کنیم.

 ورد مطالعهمحدوده م. 9. 9

ی کهه محلهه انجام شده استی ح  تعلق مکانی در محلات نوبنیاد کنندههای تبیینتحقیق حارر بررسی مهل ه در

شرو  شهده اسهت( مهورد بررسهی قهرار  1425هکتار بوده و احداث آن از سال  130یاغچیان تبریز )وسعت این محله 

های متناسهب بها میان ساکنین و عوامل مهثر بر آن، سیاست گرفته است تا بدین وسیله با شناخت ح  تعلق مکانی در

 ی آن ارائه گردد.  محله در راستای ارتقای ح  تعلق به مکان و توسعه
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 ی یاغچیان. موقعیت جغرافیایی محله1شکل 

 

 ها و متغیرهای پژوهش. شاخص9. 9

، تحلیهل مول هه ههای زیهر از سهایر با توجه مشکلات موجود در محله یاغچیان و بررسی های میدانی شکل گرفتهه

تحقیهق  یرههایمتغمول ه های ح  تعلق مکانی در محدوده مورد پهوهش بیشتر احساس شد و این مول ه ها بصورت 

 .باشدمی 1جدول شماره  به شر حارر 

 

 متغیرهای تحقیق و کدبندی آنها .1جدول 
 (SB) حس تعلق مکانیاصلی های مؤلفه های فرعیمؤلفه

 (ICP)هویت و شخصیت مکان  2Q، متمایز بودن با سایر محلات 1Qفرد بودن محله منحصربه

 (R)خوانایی  4Q، آشنا بودن فضا برای ساکنان 3Qها و نمادها در محله وجود نشانه

 (C) آسایش 6Q ایمنی و امنیت، 5Qاحساس راحتی و آرامش 

 (A) جذابیت  8Q ط و سرزندگیقابلیت ایجاد نشا، 7Q گیری از مبلمان و تسهیلات شهریبهره

 (PPP) قابلیت ادراک و تصور مکان 10Q قابلیت تداعی معانی، 9Q ساز بودن مکان(انایزی )قابلیت خاطرهخاطره

 اندازها )فضاهای سهبز و الاوههای معمهاری(کی یت مناسب چشم، 11Q پاکیزگی محله

12Q 
 (VA) سیمای بصری

، 14Qمیزان صمیمیت افراد بها یکهدیار ، 13Q لات اجتماعیوجود فضاهایی برای تعام

 15Qهای گروهی مربوط به محله مشارکت در فعالیت
 (S) پذیریاجتما 

ی ، نحهوه17Qدسترسی به خهدمات اساسهی ، 16Q ترکیب فضاها و عملکردهای متنو 

 18Q ارتباط با سایر محلات شهر
 (F) پذیریانعطاف

 (1455های پهوهش، مأخذ: )یافته



  00...                                          در یتعلق مکانح   کنندهنییتب یهابر مهل ه یلیتحل                              سال هشتم            
 

 باشد.می 3در تحقیق حارر فرایند تحلیلی تحقیق به شر  شکل شماره 

 

 
 . مدل تحلیلی تحقیق9شکل 

 هایافته. 9

 های متغیرهای مکنونپایایی شاخص. 1. 9

شهود. توسه  میهزان بارههای عهاملی ههر شهاخص می PLSهای متغیر مکنون، در مدل پایایی هر یک از شاخص

باشهد. در جهدول  0/1بایست بزرگتر یا مسهاوی های متغیر مکنون مربوطه میی شاخصارزش هر یک از بارهای عامل

 های متغیرهای مکنون تحقیق قابل مشاهده است.میزان بارهای عاملی برای شاخص 3شماره 

 

 های متغیرهای مکنونارزش بارهای عاملی شاخص .9جدول 
 متغیر مکنون            

 

 مشاهده شده متغیر
ICP R C A PPP VA S F 

P
- 

v
a
lu

es
 

1Q 251/1 303/1 480/1 005/1 318/1 451/1 188/1 180/1 111/1> 

2Q 251/1 303/1- 480/1- 005/1- 318/1- 451/1- 188/1- 180/1- 111/1> 

3Q 155/1 232/1 182/1 035/1 115/1 424/1 100/1 185/1 111/1> 

4Q 155/1- 232/1 182/1- 035/1- 115/1- 424/1- 100/1- 185/1- 111/1> 

5Q 102/1 380/1 205/1 410/1 011/1- 325/1 154/1 322/1 111/1> 

6Q 102/1- 380/1- 205/1 410/1- 011/1 325/1- 154/1- 322/1- 111/1> 

7Q 353/1 100/1 401/1 223/1 105/1 108/1 423/1 350/1 111/1> 

8Q 353/1- 100/1- 401/1- 223/1 105/1- 108/1- 423/1- 350/1- 111/1> 

9Q 300/1 155/1 308/1 435/1 204/1 302/1 401/1 421/1 111/1> 
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 متغیر مکنون            

 

 مشاهده شده متغیر
ICP R C A PPP VA S F 

P
- 

v
a
lu

es
 

10Q 300/1- 155/1- 308/1- 435/1- 204/1 302/1- 401/1- 421/1- 111/1> 

11Q 110/1 412/1 013/1 181/1 154/1 211/1 103/1 151/1 111/1> 

12Q 110/1- 412/1- 013/1- 181/1- 154/1- 211/1 103/1- 151/1- 111/1> 

13Q 305/1 184/1 350/1 415/1 431/1 100/1 240/1 315/1 111/1> 

14Q 305/1- 184/1- 350/1- 415/1- 431/1- 100/1- 240/1 315/1- 111/1> 

15Q 305/1- 184/1- 350/1- 415/1- 431/1- 100/1- 240/1 315/1- 111/1> 

16Q 108/1 188/1 411/1 150/1 155/1 412/1 313/1 205/1 111/1> 

17Q 108/1- 188/1- 411/1- 150/1- 155/1- 412/1- 313/1- 205/1 111/1> 

18Q 108/1 188/1 411/1 150/1 155/1 412/1 313/1 205/1 111/1> 

 (1455های پهوهش، مأخذ: )یافته

 

های مهرتب  بها متغیهر مکنهون کهه پررنهگ شهده شود تمامی مقادیر سنجهطور که در جدول فوق ملاحظه میهمان

های مکنهون ی شهاخصگیری از پایهایی کهافی در زمینههتوان گ هت مهدل انهدازهاست. بنابراین می 0/1است، بالاتر از 

 برخوردار است.

 پایایی سازه )سازگاری درونی(. 9. 9

شهود. ایهن شهاخص براسهاس رهریب ارائه می PLSگیری این پایایی، شاخص پایایی ترکیبی در مدل برای اندازه

مقهدار پایهایی  4باشهد. جهدول شهماره  2/1شود. مقدار این شاخص باید بزرگتر یا مسهاوی خ محاسبه میآل ای کرونبا

 دهد.سازه را برای هر یک از متغیرهای مکنون نشان می

 

 های متغیرهای مکنونپایایی سازه .9جدول 
 متغیر مکنون     

 

 پایایی سازه
ICP R C A PPP VA S F 

 200/1 200/1 254/1 240/1 218/1 203/1 251/1 235/1 پایایی ترکیبی

 211/1 283/1 200/1 231/1 281/1 255/1 218/1 200/1 آل ای کرونباخ

 (1455های پهوهش، مأخذ: )یافته

 

محاسبه شده اسهت. مقهدار آل های کرونبهاخ  2/1شود، تمامی مقادیر پایایی ترکیبی، بالاتر از همانطور که مشاهده می

بنهابراین مهدل  ،هستند 2/1شود که این ررایب نیز همای بالاتر از نشان داده شده و ملاحظه می 4نیز در جدول شماره 

 ی مناسبی برخوردار است.گیری از پایایی سازهاندازه
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 روایی همگرا. 9. 9

در گیهرد. مورد تحلیهل قهرار می (AVE)توس  معیار میاناین واربان  استخراج شده  PLSروایی همارا در مدل 

 روایی همارای متغیرهای مکنون بیان شده است. 0جدول شماره 

 

 های )متغیرهای مکنون( روایی همگرای سازه .0جدول 
 متغیر مکنون

 

 روایی همگرا
ICP R C A PPP VA S F 

 584/1 515/1 054/1 241/1 520/1 811/1 235/1 520/1 پایایی ترکیبی

 (1455های پهوهش، مأخذ: )یافته

 

گیری از بیشتر بهوده و مهدل انهدازه 0/1تمامی مقادیر میاناین واریان  استخراج شده از  0به جدول شماره با توجه 

 روایی همارایی مناسب برخوردار است.

 روایی افتراقی. 0. 9

 برای یهک سهازه (AVE)برای ارزیابی اعتبار افتراقی باید بررسی شود که آیا میزان میاناین واریان  استخراج شده 

 0در جهدول شهماره های دیار مدل است یها خیهر. غیر مکنون(، بیشتر از توان دوم همبستای میان آن سازه و سازه)مت

 روایی افتراقی متغیرهای مکنون مورد بررسی قرار گرفته است.
 

 ها )متغیرهای مکنون( اعتبار افتراقی سازه .0جدول 
 سازه           

 سازه
ICP R C A PPP VA S F 

ICP 235/1 305/1 151/1 400/1 510/1 322/1 102/1 452/1 

R 012/1 210/1 112/1 153/1 158/1 180/1 513/1 011/1 

C 351/1 411/1 253/1 315/1 121/1 035/1 152/1 154/1 

A 410/1 150/1 402/1 208/1 431/1 013/1 001/1 050/1 

PPP 415/1 305/1 413/1 351/1 240/1 488/1 100/1 308/1 

VA 031/1 081/1 020/1 322/1 315/1 231/1 454/1 425/1 

S 014/1 400/1 012/1 438/1 380/1 310/1 250/1 155/1 

F 381/1 352/1 335/1 420/1 421/1 435/1 323/1 241/1 

 (1455های پهوهش، مأخذ: )یافته

 

ی همبسهتای ان دهنهدهو سایر مقادیر نیهز نشه AVEی دوم ی ریشهمقادیر قطر اصلی در جدول فوق نشان دهنده

توان بیهان کهرد کهه ها با شرای  مورد نظر مطابقت دارند بنابراین میشود که تمامی سازهها هستند. ملاحظه میمیان سازه
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مشخص است، عناصر روی قطهر اصهلی دارای  8گونه که در جدول شماره ها از اعتبار افتراقی برخوردارند. همانسازه

 مقادیر هستند. مقادیری بیشتری نسبت دیار

 تحلیل مدل ساختاری. 5. 9

آمده است. ههر یهک نمایش در دهد، ررایب هر یک از مسیرها بهکه تحلیل مدل ساختاری را نشان می 0در شکل 

-P، 8جهدول شهماره همچنهین باشهد.  10/1آن کمتهر از   P-valuesاز ررایب در صورتی قابل قبول است که مقدار 

values یرها را ارائه داده است.مربوط به هریک از مس 

 

 
 مدل ساختاری تحقیق .9شکل 

 

 معناداری ضرایب مسیر .5جدول 
 نتیجه P-values ضریب مسیر مسیر

SB                            ICP 433/1 111/1 تایید 

SB                            R 321/1 110/1 تایید 

SB                            C 050/1 134/1 تایید 

SB                            A 004/1 131/1 تایید 

SB                           PPP 334/1 113/1 تایید 

SB                           VA 015/1 112/1 تایید 

SB                             S 428/1 118/1 تایید 

SB                             F 501/1 141/1 تایید 

 (1455های پهوهش، مأخذ: )یافته
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دهد، همانطوری که قابهل مشهاهده مستقل بر متغیر وابسته را نشان می هایمقدار تأثیرگذاری متغیر 5جدول شماره 

را در سهط  اطمینهان  تعلق مکهانی ح و  هامهل هی بین بودن رابطه دارمعنی اثرگذاری متغیرهای مورد بررسی ،است

حه  داری بها ی معنهیهای مهورد بررسهی رابطههمورد از مهل ه 8ی همچنین همه دهد.درصد مورد تأیید قرار می 50

بهر حه  تعلهق  بیشترین تأثیرگذاری ،مورد بررسی هایمهل هدرصد دارند که در بین  50در سط  اطمینان  تعلق مکانی

باشد که به ترتیهب رهرایب اسهتخراج می (A) جذابیتو  (C) آسایش ،(F) پذیریانعطاف هایمهل همربوط به  مکانی

های فرعهی همچنین در بهین مهل ههبوده است.  00/1و  05/1 ،50/1شده براساس مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 

 بیهترک ی،به خهدمات اساسه یدسترسی مورد بررسی مربوط به نیز بیشترین تأثیرگذاری بر ح  تعلق مکانی در محله

ی نتهایج حهاکی از طرفهباشند. می 54/1و  50/1، 58/1و ایمنی و امنیت به ترتیب با ارزش  متنو  یدهافضاها و عملکر

ی اول تعلهق کهارکردی ی حه  تعلهق مکهانی در وهلههکننهدههای تبیینی مورد مطالعه مهل هاز آن است که در محله

پهذیری( و در مای بصهری، اجتما عهاط ی )سهیحسهی و ی دوم تعلهق پذیری، آسایش، جهذابیت(، در وهلهه)انعطاف

 باشد. ی سوم تعلق م هومی )هویت و شخصیت مکان، خوانایی، قابلیت ادراک و تصور مکان( میوهله

شهود، بینی مدل طراحی شده با است اده از مقدار رریب، بهرای متغیرههای وابسهته تحلیهل میقدرت پیشهمچنین 

توان نتیجهه گرفهت کهه می 2اند. با توجه به جدول شماره ین قید کردهرا برای رریب تعی 1/1مقادیر بزرگتر یا مساوی 

 حه  تعلهق مکهانیدرصد از واریان   8/13مدل ساختاری تحقیق حارر از قدرت کافی برخوردار است در این مدل 

 کند.را متغیرهای وارد شونده بر آن توجیه می
 

 ضرایب تعیین متغیرهای وابسته .6جدول 
 شاخص                    

 متغیرهای وابسته
2R 

SB 138/1 

 (1455های پهوهش، مأخذ: )یافته

 

دهد کهه مهدل ، چون مقادیرآزمون گیسر بالاتر از ص ر محاسبه شده است نشان مینیز گیسر -براساس آزمون استون

   تعلهق مکهانیحهگیسر برای متغیر  -بینی لازم را دارد. رریب آزمون استوندر نظر گرفته شده، ظرفیت و توان پیش

 .باشدمی 145/1برابر با 

 

 گیسر -آزمون استون .3جدول 
 شاخص                    

 متغیرهای وابسته
2Q 

SB 145/1 

 (1455های پهوهش، مأخذ: )یافته
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 تأثیر قدمت سکونت و مالکیت مسکن بر حس تعلق مکانی . 6. 9

ی یاغچیان با حه  تعلهق مالکیت مساکن در محله ی بین قدمت سکونت ساکنان ودر این قسمت از تحقیق رابطه

درصهد  55مکانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج براساس آزمون پیرسون حاکی از آن است که در سط  اطمینهان 

ی بهین مالکیهت ی معناداری بین قدمت سکونت و ح  تعلق مکانی در ساکنان محله وجود دارد. همچنین رابطهرابطه

 باشد.درصد معنادار می 50ق مکانی نیز در سط  اطمینان مسکن و ح  تعل

 

 مالکیت مسکن با حس تعلق مکانی بررسی تأثیر قدمت سکونت و .8جدول 

 حس تعلق مکانی آزمون متغییرهای مستقل

 قدمت سکونت
Pearson Correlation 204/1 

Sig 111/1 

 مالکیت مسکن
Pearson Correlation 051/1 

Sig 130/1 

 (1455های پهوهش، ذ: )یافتهمأخ

 

از بهه ترتیهب ناشهی ی یاغچیان چنین بیان کرد که ح  تعلق مکانی در محلهتوان اینبا توجه به نتایج مستخرج می

تهأثیرات معنهاداری ح   بر افزایش اینمسکن  یتو مالک قدمت سکونتباشد و تعلق کارکردی، عاط ی و م هومی می

 باشد:ی یاغچیان به شر  زیر میی ح  تعلق مکانی در محلهکنندههای تبیینههمچنین ورعیت مهل . اندداشته

باعهث  اد،یهز اریبسه یو سهاختمان یتهیوجهود تهراکم جمع انیاغچی یی: در محلهو تعاملات اجتماع یریپذاجتما 

وجهب عهدم امهر م نیهکهه ا دهیهگرد یفرهنا-یمختل  اجتماع یهایهگیاز حد افراد ساکن در محله با و شیتمرکز ب

 است. شدهدر سط  محله  یتعاملات اجتماع یافراد به برقرار افتنیسوق 

 تیررها شیامهر موجهب افهزا نیهو ا باشندیاک ر خدمات در دسترس م انیاغچی یدر محله :به خدمات یدسترس

 است. دهیمهل ه گرد نیاز ا نیساکن

مسهکن نقهش  تیهمالک ؛بهوده نییکهه قهدمت سهکونت پها انیهاغچی یدر محله :مسکن تیقدمت سکونت و مالک

 نیهدر اک هر سهاکنان ا یعدم حه  تعلهق مکهان لیدل نیداشته است. همچن یح  تعلق مکان شیدر افزا یاکنندهنییتع

 مستمر بوده است. یهاییبودن مسکن و جابجا یامحله به علت اجاره

ه بهه نوبنیهاد بهودن محلهه ایهن و با توج با قدمت سکونت دارد یمیمستق یخاطرات رابطه یتداع :خاطرات یتداع

 پذیری محدودی دارد.معیار قابلیت تحقق

 یههااز حهد بهه ارزش شیاز توجهه به یامهر ناشه نیو ا شودینم دهیمرکز محله د انیاغچی یهدر محل :مرکز محله

 اهرید یوسهازها از سهوساخت یوسهتهیو پ یساختار خطه نیو همچن سوکیتراکم و کسب سود( از  شی)افزا یماد

 .باشدیم
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و  سهوکیاز  هدر محله یو خهدمات یهمچون عناصهر تجهار ریمتغ یوجود نمادها :در محله یو حس راحت ییآشنا

 است. دهیمحلات گرد ییموجب کاهش ح  آشنا ارید یآن از سو یفراوان در ساختار کالبد راتییتغ

 بحث. 0

فت محله، هدف از تحقیق حارهر با توجه به اهمیت بحث ح  تعلق مکانی در سط  محلات و نقش آن در پیشر

براسهاس نتهایج  باشهد.می ی یاغچیهان()محلهه ی ح  تعلق مکانی در محلات نوبنیاد تبریهزکنندهارزیابی عوامل تبیین

داری با حه  تعلهق مکهانی در ی معنیهای مورد بررسی رابطهمورد از مهل ه 8ی همهتوان عنوان کرد که مستخرج می

های مورد بررسی، بیشترین تأثیرگذاری بر ح  تعلق مکانی مربهوط بهه رند که در بین مهل هدرصد دا 50سط  اطمینان 

باشد که بهه ترتیهب رهرایب اسهتخراج شهده براسهاس می (A)و جذابیت  (C)آسایش  ،(F)پذیری های انعطافمهل ه

ههای فرعهی نیهز بیشهترین بوده است. همچنین در بین مهل هه 00/1و  05/1، 50/1مدل ساختاری تحقیق برای هر کدام 

فضهاها و  بیهترک ی،بهه خهدمات اساسه یدسترسی مورد بررسی مربوط به تأثیرگذاری بر ح  تعلق مکانی در محله

باشهند. از طرفهی نتهایج حهاکی از آن می 54/1و  50/1، 58/1و ایمنی و امنیت به ترتیهب بها ارزش  متنو  یعملکردها

ی اول تعلهق کهارکردی ی حه  تعلهق مکهانی در وهلههکننهدهتبیین هایی مهورد مطالعهه مهل ههاست کهه در محلهه

پهذیری( و در ی دوم تعلهق حسهی و عهاط ی )سهیمای بصهری، اجتما پذیری، آسایش، جهذابیت(، در وهلهه)انعطاف

 باشد. ی سوم تعلق م هومی )هویت و شخصیت مکان، خوانایی، قابلیت ادراک و تصور مکان( میوهله

شهود، نی مدل طراحی شده با است اده از مقدار رریب، بهرای متغیرههای وابسهته تحلیهل میبیهمچنین قدرت پیش

اند. پ  براساس نتایج بدست آمده روشن شهد کهه محلهه را برای رریب تعیین قید کرده 1/1مقادیر بزرگتر یا مساوی 

تهوان در طراحهی نامناسهب می دلیهل ایهن امهر را نوبنیاد یاغچیان با مول ه های ح  تعلق به مکان شکل نارفته است.

بها  انطبهاق، نههیانطبهاق بها بافهت و زممانند ساز ی یاغچیان بر مبنای عناصر هویتمحلات نوبنیاد شهری همچون محله

ی یاغچیهان چیهدمان فضهایی عناصهر و کارکردهها در محلهه دانست. با فرم و عملکرد انطباقی و کهن و سنت یالاوها

صهورت محهدود نمایهان تعاملهات اجتمهاعی بهگیری عنوان بستری برای شهکلروی بهدهنحوی است که تأکید بر پیابه

ماننهد پهارک آبهی و  گیری عناصهریشکل. از طرفی گیردی وسایل نقلیه صورت میوسیلهو عبور و مرور اک ر به است

کهارکرد شههری و یهن حهال عنوان نماد محله باعث متمایز بودن محله گردیده است، با ای شمیم پایداری بهپارک موزه

عبورومرور افراد زیادی به سط  محله گردیده که در اک ر مواقهن باعهث کهاهش  این عناصر موجبای هرزگاهی منطقه

تبهن آن افهزایش جمعیهت بها افهزایش تهراکم سهاختمانی و بهه. همچنین شده استمحله ح  تعلق مکانی در ساکنان 

ههای اقتصهادی از ری مساکن با معمهاری مشهابه و متکهی بهر ارزشگیو شکلمت اوت اجتماعی -های فرهنایویهگی

در ایهن راسهتا بایسهتی در طراحهی محلهات  باشد.می ی یاغچیانتعلق مکانی در محله عوامل تأثیرگذار بر کاهش ح 

 یههابه صراحت، تهداوم ارزش داشت ومعاصر، توجه  یآنها در طراح یریکارگخاص مکان و به یهایهگیبه ونوبنیاد 

   .قرار داد مدنظرموجود را  ینهیزم ابمکان  یرکالبدیو غ یکالبد
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تهوان گ هت کهه از نظهر اههداف، پههوهش ی مطالعاتی نیز میدر بررسی تطبیقی محتوای پهوهش حارر با پیشینه

و تها حهدودی مطالعهات بهزی و همکهاران  (3114و سن ورد ) (1455) بیو حب هیپادانشراستا با مطالعات  حارر هم

نتهایج اند. از منظهر های جدید شهری را مورد بررسی قرار دادهباشد، که بافت( می1458( و عنانهاد و همکاران )1454)

ارتقهای های سهنتی و.. بهر ، ارزشیمسکن، تعاملات اجتماع تیمالک هایی همچون دسترسی به خدمات،تأثیر مهل هنیز 

بها ایهن حهال تل یهق مورد تأییهد قهرار گرفتهه اسهت.  بالا با مطالعات ذکر شده درح  تعلق مکانی در پهوهش حارر 

 بهر حه  تعلهق مکهانی ها در سه معیار تعلق م هومی، تعلق عاط ی و تعلق کارکردی و سنجش تأثیرگذاری آنههامهل ه

   باشد.می( 1458یزدانی و همکارانش ) (،1455) بصیری، زینالی عظیم و آذرمطالعات ت اوت تحقیق حارر با 

 یری. نتیجه گ5

بها  یداریمعنه یرابطهه یمهورد بررسه یهامورد از مهل هه 8 یعنوان کرد که همه توانیمستخرج م جیبراساس نتا

بهر حه   یرگذاریتأث نیشتریب ،یمورد بررس یهامهل ه نیدرصد دارند که در ب 50 نانیدر سط  اطم یح  تعلق مکان

 بیرهرا بیهکهه بهه ترت باشهدی( مهA) تی( و جهذابC) شی(، آساF) یریپذانعطاف یهامربوط به مهل ه یتعلق مکان

 نیدر به نیبهوده اسهت. همچنه 00/1و  05/1، 50/1ههر کهدام  یبهرا قیهتحق یاستخراج شده براساس مدل سهاختار

بهه خهدمات  یمربوط به دسترس یمورد بررس یدر محله یبر ح  تعلق مکان یرگذاریتأث نیشتریب زین یفرع یهامهل ه

در . باشهندیمه 54/1و  50/1، 58/1بها ارزش  بیهبهه ترت تیو امن یمنیمتنو  و ا یلکردهاو عمفضاها  بیترک ،یاساس

ان و تأکیهد یهی یاغچی ح  تعلق مکهانی در محلههکنندههای بیانو رع  شاخصه با توجه به نتایج مستخرجنهایت، 

یابی بهه حه  تعلهق مکهانی در توان راهکارههای زیهر را در راسهتای دسهتمی های کارکردی،بیش از اندازه به مهل ه

 ارائه کرد:ی آن و توسعهمورد بررسی  یمحله

 رو های بسیار و تأکید بر نقش وسایل نقلیه موجب کاهش نقش پیادهوجود خیابان یاغچیان یدر محله

رو رروری است بر مبنای نظریات نوین گردیده و تعاملات اجتماعی را کاهش داده است. از این

روی رمن کاهش و تأکید بر پیاده محله یاغچیانهش تردد وسایل نقلیه در بطن شهرسازی، با کا

 ایجاد گردد.  در محله یاغچیان محیطی، بستری برای افزایش تعاملات اجتماعیهای زیستآلودگی

 موجب یکنواختی بصری در یاغچیان های متمایز در محله عدم وجود مرکز محله و نمادها و نشانه

 دامن زده است.  ساکنان راعدم ح  تعلق مکانی در  ساکنان گردیده و

  نی، بنابراایجاده کرده اند یاغچیان یهحلدر م را رو یب فضایی یکنواخت ومشابه با معماری مساکن 

 یکالبد یروحیبیکنواختی و از  و است اده بیشتر از رنگ ها نمای متنو  های حاطر بااست  یررور

 گردد. یریجلوگ یاغچیان محله
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 با  محله و افزایش ح  تمایز آندر راستای مشخص کردن حدود یاغچیان راحی ورودی محله ط

شهر مشخص نبوده و  مرکز؛ با توجه به اینکه ورودی محله از طرف رروری است محلات مجاور

 مکانی محله گردیده است.تعلق ادغام با محلات مجاور موجب کاهش ح  

  محلات در راستای انطباق با زمینه و هویت  یاغچیان وسازهای جدید محلهبر ساخت کلاننظارت

و در عین حال ح ظ شاخصه های منحصر ب رد محله یاغچیان  تحکیم هویت پایدار درجهتهمجوار 

 تبریز.
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