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بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس
خانه ،محله و شهر*
(نمونه موردی شهر شیراز)

علی ا کبر حیدری** ،1قاسم مطلبی ،2سلمان مرادیان
 1استادیار دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران،
 2دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج ،یاسوج ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/5/31 :تاریخ پذیرش نهایی)94/12/22 :
3

چکیده
تحقیقــات متعــددی دربــارهی حس دلبســتگی بــه یک یا چند مکان در سراســر دنیا ارائه شــده اســت
کــه هــر کــدام به نتایــج متفاوتی نیز دســت یافتهانــد .این پژوهش ســعی بــر آن دارد که بــا نگاهی نو به
ایــن مســئله ،ارتباط میان شــدت دلبســتگی بــه مکان و مقیــاس مکان را مورد ســنجش قــرار دهد .بر
همیــن اســاس ،عوامل تاثیرگذار بر دلبســتگی به مکان را در ســه ُبعد "کالبــدی"" ،اجتماعی-جمعیتی"
و "احساســی-تجربی" مورد بررســی قرار داده اســت .عوامل کالبدی به سه مقیاس خانه ،محله و شهر
تقســیم شــدهاند .عوامل اجتماعی-جمعیتی به متغیرهایی نظیر ســن ،جنســیت ،ســطح تحصیالت
و غیــره تعمیــم داده شــدهاند و عوامــل احساســی -تجربــی نیز ،در قالب  12شــاخص از ادبیــات مربوط
به مفاهیم مکان و دلبســتگی به مکان اســتخراج شــدهاند .در روند پژوهش 12 ،شــاخص احساســی-
تجربی نامبرده ،برای هر ســه مقیاس مکانی مورد نظر در شــهر شیراز مورد سنجش قرار گرفت .تحقیق
در محالت مختلف شهر و با انتخاب تصادفی شهروندان از طریق ارائه پرسشنامه انجام گرفت و نتایج
نیز به صورت توصیفی و تحلیلی ارائه گردید .یافتههای پژوهش حا کی از آن بود که احساس دلبستگی
افراد نسبت به مقیاس شهر در باالترین سطح و پس از آن خانه و در نهایت محله قرار دارد.

واژههای کلیدی
دلبستگی به مکان ،مقیاس مکان ،خانه ،محله ،شهر.
*این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد نگارنده ســوم با عنوان « طراحی محله مســکونی با رویکرد افزایش ســطح دلبستگی به محله»
است که با راهنمایی نگارنده اول و مشاوره نگارنده دوم به انجام رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفن  ،09171455494 :نمابر.E-mail: Aliakbar_heidari@yu.ac.ir،074-33221711 :
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مقدمه
دلبســتگی به مــکان ،ارتباط عاطفــی مثبت میان فــرد و مکان
است که بر اثر تعامل درازمدت انسان با یک مکان به وجود میآید.
این ارتباط ،ســطحی عمیقتر از حس مکان اســت که خود متاثر از
عوامــل مختلفی چون ویژگیهای کالبدی مــکان ،نوع عملکردها
و کیفیــت الگوهــای رفتاری جاری در آن ،ابعاد ادرا کی -شــناختی
موجود در مکان و مدت زمان ارتباط فرد با مکان اســت (حیدری
و دیگــران 1393 ،الــف .)19 ،بــا ایــن حال ،شــامای نیــز در پژوهش
خود ،برای حس مکان ،هفت سطح تبیین میکند که سطح سوم
آن را حس تعلق به مکان و سطح چهارم آن را دلبستگی به مکان
مینامد (.)Shamai, 1991, 31
مکانها دارای مقیاسهای متفاوتی هســتند که شــامل اتاق،
خانه ،آپارتمان ،محله ،شــهر یا یک کشــور اســت و افراد میتوانند
به هر کدام از این مقیاسها دلبسـ�ته شـ�وند (;Gieryn, 2000, 468
 .)Jordan, 1996, 104بــا وجــود تنــوع بســیار زیــاد در مقیاسهــای
مکانــی ،تحقیقــات بســیار متنوعــی نیــز در ارتباط با ابعــاد مختلف
آنها انجام گرفته اســت .اما آنچه که کمتر به آن توجه شــده است،
ارزیابی میزان دلبســتگی افراد نســبت به ایــن مکانها در قیاس با
یکدیگــر اســت .ایــن موضــوع زمانی کــه در ارتبــاط با مــکان زندگی
افراد مطرح باشد ،از اهمیت بیشتری برخوردار میشود .محیطی
کــه فــرد در آن زندگی میکند ،از مکانهای مختلف با مقیاسهای
فضایی متفاوتی تشــکیل شــده اســت؛ این در حالی اســت که سه

مقیاس خانه ،محله و شهر محل سکونت افراد ،عمدهترین سطوح
زندگـ�ی آنهـ�ا شـ�ناخته میشـ�وند ( .)Lewicka, 2010, 15بــر همیــن
اســاس ،در این پژوهش نیز این ســه سطح به عنوان مقیاسهای
مختلف مکانی شــکلدهنده محل زندگی افراد در نظر گرفته شده
و در جریــان تحقیق ســعی در تحلیل تطبیقی میزان دلبســتگی به
هر کدام از این ســه مقیاس مکانی از دید افراد ســا کن در یک شهر
میشــود .همچنیــن تحلیــل ویژگیهــای جمعیتشــناختی افــراد
بــر میزان دلبستگیشــان به مقیاسهای مکانی مــورد نظر ،هدف
دیگــری اســت که پژوهــش حاضر در پــی تحلیل آن برآمده اســت.
الزم به ذکر است که در این پژوهش ،به منظور سنجش دلبستگی
افــراد ،میــزان عواطــف ،احساســات و تجــارب فــرد در ارتبــاط با هر
کــدام از مقیاسهــای مذکــور ،مبنــای تحلیل قــرار گرفته اســت .بر
همین اساس و با توجه به اهداف پژوهش ،دو فرضیه مطرح شده
که شامل موارد ذیل است:
فرضیــه  -1میزان دلبســتگی افراد در ســه مقیــاس خانه ،محله
و شــهر متفاوت از یکدیگر اســت که در این خصوص دلبســتگی به
شــهر در باالترین سطح و دلبســتگی به محله در پایینترین سطح
قرار دارد.
فرضیه  -2نوع ویژگیهای جمعیتشــناختی افراد ،بر شدت و
یا ضعف دلبســتگی آنها نســبت به سه مقیاس مکانی خانه ،محله
و شهر محل سکونتشان تاثیرگذار است.

 -1پیشینه تحقیق
در پژوهشــی که توســط هیدالگو و هرناندز در ســال  2001انجام
گرفت ،میزان احساســات مردم نسبت به سه مکان خانه ،محله و
شهرشان به طور همزمان مورد سنجش قرار گرفت .نتیجهی این
تحقیــق در قالــب یک مدل  Uشــکل تدوین شــد که در آن شــدت
احساســات افراد نســبت به خانه و شهرشــان در باال و احساســات
آنها نسبت به محله سکونتیشان در پایین این مدل جای گرفت
( .)Hidalgo & Hernandez, 2001, 19در پژوهشی دیگر که توسط
بــراون و پرکینــس در ســال  2003انجــام گرفــت ،هیچگونــه تفاوت
آشــکاری میان حــس تعلق افراد به خانه و محلهشــان دیده نشــد
( .)Perkins & Brown, 2003, 265شــامای و التوو نیز در پژوهشــی
که در ســال  2005میان گروههای مهاجر در کشــور اســرائیل انجام
دادند ،میزان حس تعلق آنها را نســبت به شــهر ،منطقه و اســتان
محل سکونشــان مورد ســنجش قرار دادند .اما نتایج این تحقیق
نیــز بــه الگــوی مشــخصی در خصــوص میــزان دلبســتگی افــراد بــه
سـ�ه مقیاس مورد نظـ�ر ختم نشـ�د (.)Shamai & Ilatov, 2005, 22
همچنیــن ماریــا لویــکا نیــز در ســال  ،2010در پژوهشــی کــه بــر روی
ً
ســا کنین چهــار شــهر در شــرق اروپــا انجــام داد ،تقریبا بــه نتایجی

مشــابه شــامای و التــو ( )2005دســت یافــت .در پژوهــش لویــکا،
شــهر به عنوان مکانی با جذابیتهای متنوع معرفی شــده اســت؛
بــا این حــال هر چه یک شــهر بزرگتر باشــد ،شــاخصهایی مانند
امنیت و آرامش که بر احساس تعلق خاطر افراد تاثیرگذار هستند،
به شــدت کاهش مییابــد .اما دالیل افزایش احســاس تعلق افراد
نســبت بــه شــهر در مقایســه بــا خانــه و محلــه ،کمــا کان موضوعی
مبهم اس��ت ( . )Lewicka, 2010, 27پژوهشی که توسط سرمست
و متوســلی ( )1389پیرامــون ارزیابــی میزان تعلق بــه مقیاسهای
مختلــف مکانــی در شــهر تهــران انجــام گرفــت ،نشــان داد کــه در
مناطــق جنــوب ،مرکز و شــمال تهــران ،اولویت حس تعلق نســبت
بــه محلــه و شــهر متفاوت از یکدیگر اســت .ایشــان عوامــل موثر در
ایجاد احســاس تعلق افراد نسبت به مقیاسهای مذکور را ،بیشتر
مربــوط بــه تصویــر ذهنی افــراد از مکانهای مورد نظــر و همچنین
فعالیتها و رویدادهای جاری در آنها معرفی نمودند (سرمســت و
متوسلی.)1389 ،
همانگونــه کــه مشــاهده شــد ،تحقیقــات متعددی در سراســر
جهــان پیرامــون ارزیابــی حــس تعلــق بــه مقیاسهــای مختلــف
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مکانــی صــورت گرفتــه اســت .بدیهــی اســت کــه کیفیــت کالبدی
محیــط خانــه یــا محلــه میتوانــد نقــش بســزایی در خلــق تصویــر
ذهنــی فــرد از مــکان و در نتیج ـهی آن ،شــکلگیری دلبســتگی یــا
عــدم دلبســتگی بــه مکانهــای مذکــور داشــته باشــد .لــذا چنیــن
بــه نظــر میرســد که تجارب فــردی از مــکان و میزان احساســات و
عواطف فرد نســبت به آن ،میتواند نقش بســزایی در شــکلگیری
دلبســتگی بــه مکانهــای مختلــف داشــته باشــد کــه ایــن امــر در
تحقیقــات فــوق ،چندان مورد توجه قرار نگرفته اســت .لذا رویکرد
متفــاوت این پژوهش ،ارزیابی شــدت دلبســتگی به مکان در ســه
مقیــاس خانــه ،محلــه و شــهر برای ســا کنین شــهر شــیراز بــا تا کید
بــر نقــش تجربــه و احساســات فــرد از مکانهــای مذکــور اســت.
همچنیــن در ایــن پژوهــش ،تاثیــر ویژگیهــای جمعیتشــناختی
افــراد از جملــه ســن ،جنســیت ،میــزان تحصیــات ،مــدت زمــان
اقامــت در مــکان و نیــز ُبعــد خانــوار ،در ارزیابــی شــدت دلبســتگی
آنهــا نســبت بــه مکانهــای مذکــور نیز مــورد بررســی قــرار میگیرد.

 -2بررسی ادبیات تحقیق
 -۱-۲مقیاسهای مکانی مورد مطالعه

 خانهدر ا کثــر مــوارد ،مفهــوم خانــه در فضاهــای شــهری بــه عنــوان
منــزل مســکونی تعریــف میشــود کــه در دو حالــت نمــود دارد :در
حالــت اول ،خانــه بــه مفهــوم یک واحد مســکونی مســتقل اســت
کــه تنهــا یــک خانــواده در آن زندگــی میکنــد؛ و حالــت دوم ،تحت
عنوان آپارتمان شــناخته میشــود که به معنی زندگی گروهی افراد
در کنــار یکدیگــر در یــک مجموعــه یــا یــک بنای مســکونی اســت.
پژوهــش حاضــر ،الگوی آپارتمانی خانه را مد نظر قرار داده و میزان
دلبستگی سا کنین آن را مورد سنجش قرار داده است.
 محلهدر بسیاری از مراجع ،مفهوم محله تحت عنوان واحد همسایگی
شناخته میشــود .طبق نظریه ساتل ،همسایگی میتواند در چهار
ســطح معرفی شود که از یک بلوک مسکونی (مساحتی که کودکان
بــدون مراقبــت میتواننــد در آن بــازی کننــد) تا یک بخــش کامل از
شــهر را شــامل میشــود .گاهــی تصویری کــه از یک محلــه در ذهن
ســا کنان آن شــکل میگیرد بــا آنچه که بر اســاس واحدهــای آماری
ارائه میش��ود ،بس��یار متفاوت اس��ت (.)Coulton et al., 2001, 373
لذا آنچه در این تحقیق مبنای تعریف مقیاس محله اســت ،شــامل
یک بلوک شــهری اســت که تصویــر ذهنی افــراد از محیط کالبدی و
اجتماعی آن ،دارای مرز و حدود مشخص و قابل تعریف است.
 شهردر جغرافیــا ،روانشناســی محیــط و جامعهشناســی شــهری،
فضای شهری به عنوان یک موقعیت مادی تعریف شده است که
از الیههــای مختلــف اجتماعــی ،فرهنگی ،اقتصادی و ...تشــکیل
ش��ده اس��ت ( .)lapinitie, 2007, 36فضــای شــهری بــه مفهــوم

صحن ـهای اســت کــه فعالیتهــای عمومی زندگــی شــهری در آنها
بــه وقوع میپیوندنــد .خیابانهــا ،میادین ،پارکهای یک شــهر،
فعالیتهــای انســانی را شــکل میدهنــد (بحرینــی .)1377،لــذا
مبنای این پژوهش در تعریف مقیاس شــهر ،شامل کلیت فضایی
اســت کــه از مجمــوع محــات و نواحــی مختلــف تشــکیل شــده و
افــراد در آن ،هــم نیازهــای ســکونتی خود را تامین نمــوده و هم در
آن ،ســایر نیازهــای اقتصــادی ،اجتماعی و فرهنگی خــود را مرتفع
مینمایند.

 -2-2دلبستگی به مکان

دلبســتگی بــه مــکان ،یــک ُبعــد از کلیــت حــس مــکان و
وابســتگی عاطفــی مثبت نســبت به آن اســت که بین فــرد و مکان
ش��کل میگی��رد ( )Stedman, 2003, 5و ماننــد یــک زنجیــر ،افــراد و
محیطهای معنادار را به یکدیگر پیوند میدهد (Altman & Low,
 .)1992, 132این مفهوم ،به تاثیر عاطفی یک مکان اشاره دارد که
افــراد بــه لحاظ حســی و فرهنگی بــه آن جذب میشــوند .در واقع
دلبســتگی بــه مــکان ،ارتباطی نمادین با مکان اســت کــه با دادن
معانــی عاطفــی و حســی مشــترک فرهنگــی توســط افراد بــه مکان
خاص یا یک ســرزمین شکل میگیرد و مبنای ادرا ک گروه یا فرد از
م��کان و نح��وه ارتباط ب��ا آن اس��ت (.)Altman & Low, 1992, 171
ایــن مفهوم ،از تعامل انســان و مکان به لحاظ شــناختی ،عاطفی
و عملکــردی ،طــی یــک فراینــد زمانی شــکل میگیــرد و هرچه این
تعامل بیشــتر باشــد ،این حس به شــکل عمیقتری نمود مییابد
(دانشپور و دیگران.)45 ،1388 ،
پیچیدگی نظری مفهوم دلبستگی به مکان ،از یک سو ناشی از
ابعاد بومشناختی و فرهنگی موثر بر آن است (Brown & Perkins,
 )1992, 283و از ســوی دیگــر متاثــر از تنــوع احساســات فردی افراد
پیرام��ون مکانه��ای مختلف اس��ت (Scannell & Gifford, 2010,
 .)8; Morgan, 2010, 18; Low & Altman,1992بنابراین رابطهی
عاطفی فرد با مکان که خود ریشه در خصوصیات و تجارب گذشته
فرد دارد ،عاملی مهم در شکلگیری مفهوم دلبستگی به مکان در
ارتباط با یک محیط به شمار میرود؛ از سویی دیگر ،مکان نیز باید
توانایــی پاســخگویی بــه انتظــارات و توقعات فرد را داشــته باشــد.
بنابرایــن دلبســتگی به مکان ،زمانی برای فرد بــه وجود میآید که
ً
اوال مــکان مــورد نظــر ،نیازهــای اســتفادهکنندگان از آن را بــرآورده
ً
نمایــد و ثانیــا فــرد نیز نســبت بــه آن ،عواطف و احساســات مثبتی
داشته باشد (.)Jorgensen & Stedman, 2001, 241

 -۳-۲عوامل موثر بر دلبستگی به مکان

گروهی از محققین ،بر نقش عوامل کالبدی محیط بر شکلگیری
دلبســتگی به مکان تا کید نمودهاند .آنهــا عناصر و اجزای کالبدی
مکان را به عنوان بخشی از فرایند شناخت و هویت انسانی معرفی
نموده و از نقش مهم طرح کالبدی محیط بر شکلگیری احساس
اولیه افراد و همچنین شــکلگیری احســاس مثبــت آنها در جریان
برخــورد طوالنــی مدت با مــکان یاد میکننــد (حیــدری و دیگران،
1393ب .)85 ،مطالعــات اســتدمن کــه پیرامــون نقــش ابعــاد
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کالبدی محیط بر دلبستگی به مکان صورت گرفته است ،به نقش
مستقیم آن در رضایتمندی و نقش غیرمستقیم آن بر دلبستگی
به مکان اشاره دارد که در عین حال ،متاثر از معانی نمادین مکان
نیز هست (.)Stedman, 2003, 21
بعضــی دیگــر از پژوهشــگران ،بــه نقــش عوامــل جمعیتــی
(خصوصیــات فــردی) و مســائل اجتماعــی بــه عنــوان متغیرهایی
تاثیرگــذار در ایجــاد دلبســتگی مکانــی پرداختهانــد .بنــا بــه اعتقاد
ایشــان ،خصوصیات مشــابه افراد نظیر طبقــه اجتماعی ،قومیت،
مذهب ،وضعیت اقتصادی ،سبک زندگی ،درآمد مالی و تحصیالت
افراد بر تداوم حضور آنها در یک مکان نقش بسزایی دارد (Cohen
 .)& Shinar,1985; Bonaiuto et al.,1999, 334ایــن افراد با تا کید
بــر نقــش اجتماعــی مــکان ،تعامالت و کنشهــای اجتماعــی افراد
در محیــط را ،عامل اصلی شــکلگیری دلبســتگی بــه مکان معرفی
کــرده و در این ارتباط ،نقش ویژگیهای جمعیتشــناختی آنها در
ارتقـ�ای این مهم را بسـ�یار حائـ�ز اهمیت تلقی میکننـ�د (& Mesch
.)Manor, 1998, 504
گروهــی دیگــر نیــز بر احساســات و عواطــف افــراد در یک محیط
بــه عنــوان عامــل اصلــی شــکلدهنده دلبســتگی بــه مــکان تا کید
مینماینــد .در همیــن ارتبــاط ،میلیــگان بــر ایــن اعتقاد اســت که
دلبســتگی بــه مکان نتیجــه اعتقادات و احساســات مثبتی اســت
کــه در جریــان تعامل فرد بــا مکان و در اثر معنا بخشــیدن به آن به
دست میآید ( .)Milligan, 1998, 10این مفهوم مبین احساسات
فرد نسبت به یک موقعیت جغرافیایی است که به طور حسی فرد
را به آن مکان گره زده ( )Rubinstein & Parmelee, 1992, 139و بر
اســاس نوع ترجیحات ،نحــوه قضاوت و نیز میزان شــناخت وی از
مکان مورد نظر توسعه مییابد ( .)Riley, 1992, 23بر این اساس،
چنیــن بــه نظر میرســد که احساســات ،عواطــف و تجــارب فرد در
ارتبــاط بــا مــکان ،عواملی مهم و تاثیرگذار بر شــکلگیری احســاس
دلبســتگی وی بــه مــکان اســت .لــذا در ایــن پژوهــش ،بــر اســاس
مطالعات انجام گرفته ،مجموعهای از گویههای مختلف که بر نوع
احساســات افراد نســبت به مکانهای مختلف تاثیرگذار هســتند،
استخراج و در ادامه معرفی میگردد.
 دلتنگــی بــرای مکان :انســانها همواره مکانهایــی را که درآنها وقایع مطلوبی را تجربه کردهاند ،به یاد میآورند .بنابراین یک
مــکان ،بخشــی از تجربه یک فرد اســت کــه خود میتوانــد نمادی
از آن تجرب��ه باش��د ( .)Riley, 1992, 19ایــن تجــارب و وقایع پیش
آمــده کــه با احساســات افراد گره خورده اســت ،موجــب "دلتنگی"
آنها برای آن مکان میشود.
 ریش ـهداری در مــکان :تــوآن ،بــر وجــود عاملــی بــه عنــوان"ریشهداری" در مکان اشاره دارد که به معنای یکی شدن با مکان
است .وی این عامل را ،سطحی عمیقتر از حس مکان و عاملی مهم
در شکلگیری دلبستگی به مکان معرفی میکند (.)Tuan,1980, 59
 خاطرهمنــدی مــکان :ا گرچه دلبســتگی به مــکان پدیدهایپویاست ولی بخشی از آن مربوط به "خاطرات" و "رویدادهای مهم
زندگی فرد" اســت و چگونگی بیان آن ،مســتلزم حفظ حس تداوم
خود در طول زمان است (.)Rubinstein & Parmelee, 1992, 134

عدم قابلیت ترک موقت و دائم مکان :کسی که به محیطیدلبستگی دارد ،به راحتی قادر به "ترک موقت و یا دائم" آن نیست.
این عامل ،به خاطر پیوندهای عاطفی فراوانی است که میان فرد
و مکان به وجود میآید (.)Chawla, 1992, 64
 افتخــار بــه مــکان :دلبســتگی به مکان بــرای ســالخوردگان،ابــزاری بــرای "حفظ گذشــته" و "هویت فــردی" آنــان در برابر تغییر
اس��ت ( .)Milligan, 1998, 33چنیــن احساســی نســبت بــه حفظ
گذشــته در میــان مــردم را ،میتوان در "افتخار" به گذشــته تفســیر
کرد که معرف میزان دلبستگی آنها به یک مکان است.
 رضایتمندی نســبت به مکان :نظریه دلبســتگی به مکانحا کی از آن است که افراد دلبستگی خود را نسبت به یک مکان بر
اســاس انتظارات خود که مبتنی بر تجارب قبلی آنها از مکانهای
مشــابه و فراینــد شــناختی آنهــا اســت ،توســعه میدهنــد .لــذا
"رضایتمنــدی" آنهــا از یک مکان ،به دلبســتگی آنهــا به آن مکان
کمک مینماید (.)Marcus, 1992, 35
 احساس آرامش در مکان :حضور افراد در فرایند خلق مکانســبب میگردد که آنها احساس بهتری نسبت به آن مکان داشته
باشــند .این امر ،دلبســتگی به مکان ،توسعه ارتباطات اجتماعی،
حفظ ریشههای تاریخی ،احساس امنیت و "آرامش" را در پی دارد
(.)Rivilin, 1987
 آشــنایی با مکان :وابســتگی انســان به کالبد مکان ،حاصلریشــه داشــتن در مــکان یــا بــه عبارتــی بــه قدمــت مــکان و زمــان
"آشنایی" با آن مرتبط است (.)Taylor et al., 1985, 113
 حــس تعلــق به مکان :افــراد در مواجهه با برخــی از مکانهاابــراز میکننــد "من به آن تعلق دارم" و به این وســیله به آن مفهوم
خانه میبخش��ند ( .)Jacobs,1995, 109تعلق اجتماعی به مکان،
بر پایهی تجارب و خاطرات مشترک با دیگران شکل میگیرد (�Hi
.)dalgo & Hernandez, 2001
 تمایــل بــه گذراندن وقت در مکان :بعد عاطفی دلبســتگیبه مکان ،انگیزهی حضور و "گذراندن وقت" در آن اس��ت (Scherl,
 .)1989, 124بــه عبارتــی دیگــر ،فــردی کــه نســبت بــه یــک مــکان
احســاس دلبستگی مینماید ،تمایل زیادی به گذران وقت در آن
از خود نشان میدهد.
 امــکان تاثیرگــذاری در مکان :برخی از محققین ،دلبســتگیبــه مــکان را مبتنــی بــر مشــارکت مــردم در مــکان تعریــف کردهانــد
( .)Marcus, 1992, 146برخــی فعالیتهــا ،ســبب ارتقــای حــس
دلبســتگی به مــکان گردیده و به طور متقابل این احســاس ،خود
سبب "مشارکت افراد و موثر بودن" در فعالیتهای اجتماعی و نیز
تداوم حضور آنها در مکان میگردد (.)Low & Altman, 1992, 12

 -۴-۲چارچوب نظری تحقیق

بــا توجــه بــه مــرور ادبیــات مطــرح شــده ،عوامــل متعــددی در
شــکلگیری دلبســتگی بــه مکانهــا نقــش دارنــد .در ا کثــر ایــن
پژوهشها ،بر اهمیت عوامل «احساســی  -تجربی» بر شــکلگیری
ای��ن مه��م ،تا کی��د فراوان��ی ص��ورت گرفت��ه اس��ت (& Rubinstein
Parmelee, 1992, 139; Stedman, 2003; Milligan, 1998,1
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;Shumaker & Taylor,1983, 151; Hernandez, 2001, 276
Brown& Perkins, 2003; Bonaiuto et al., 1999, 332; Pren;tice & Miller, 1992; Tuan, 1980; Korpela & Harting, 1996
 .)Gifford, 2002; Kaplan, 1982بــه عبارتــی دیگــر ،در ا کثــر قریب
به اتفاق پژوهشهای انجام شــده در این خصوص ،دلبســتگی به
مــکان به عنوان «احســاس عاطفــی مثبت افراد نســبت به مکان»
تعریف شده است که بر اثر تجارب مثبت فرد از مکان و یا خاطرات
مختلفی که از آن مکان در ذهن دارد ،به وجود میآید و با گذشت
زم��ان نی��ز ای��ن احس��اس عمیقت��ر میش��ود» (Altman & Low,
 .)1992بر همین اســاس ،در این پژوهش نیز مجموعه احساسات
و تجــارب افــراد در مــکان ،به عنــوان عوامل اصلی ســنجش میزان
دلبســتگی آنهــا مــد نظر قــرار گرفتــه اســت؛ همچنین ســه مقیاس
مکانــی خانــه ،محله و شــهر ،بــه عنوان ابعــاد کالبدی مــکان و نیز
ویژگیهــای جمعیتشــناختی افــراد بــه عنــوان عوامــل اجتماعی
موثر بر دلبستگی مکان ،مورد بررسی قرار گرفته است.
از آنجــا کــه اســتخراج کلیــه احساســات و تجــارب مختلــف افراد
پیرامــون خانــه ،محله و شــهر محل سکونتشــان ،فرایندی بســیار
نبــر بــود و از طرفــی در تعــداد ســواالت
پیچیــده ،طوالنــی و زما 
پرسشنامه نیز محدودیتهایی وجود داشت ،لذا از تعداد مشخصی
گویه در ارتباط با احساسات افراد ،بهعنوان نمایندهی کل مولفهها
اســتفاده شد .در استخراج این گویهها ،از یک فرایند سه مرحلهای
اســتفاده شــد که شــامل؛  )1انتخاب مفاهیمی که بیشــترین کاربرد
و تکــرار را در ادبیــات مربوطــه داشــتهاند؛  )2نظرخواهی از اســاتید و
متخصصین حوزهی روانشناسی محیطی با استفاده از روش دلفی
در جهــت محــدود و متناســب نمودن گویهها؛ و  )3اســتفاده از یک
پرسشــنامه بهعنوان آزمون اولیه در جامعه مورد مطالعه .نتیجهی
این فرایند ،اســتخراج  12شاخص به عنوان شاخصهای احساسی
–تجربــی افــراد در تبییــن دلبســتگی آنها به مــکان بود کــه در قالب
چارچوب نظری پژوهش تدوین گردید (تصویر .)1

 -3روش تحقیق
دو امــر اساســی در تعییــن نــوع روش تحقیق نقــش دارند؛ یکی
ماهیــت موضوع مــورد مطالعه ،و دیگری دیدگاه محقق اســت .در
خانه

محله

ایــن مقالــه ،هــر دو معیار مویــد بهکارگیری روش تحقیــق تحلیلی-
توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانهای و طرح پرسشــنامه اســت.
در تدویــن پرسشــنامه ،از طیــف پنجگانه لیکرت بــه منظور تدوین
سواالت استفاده شد .پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است
کــه در بخــش اول ،به اســتخراج اطالعــات جمعیتشــناختی افراد
شامل :سن ،جنسیت ،تحصیالت و  ...میپردازد .بخش دوم ،به
بررسی احساسات مختلف افراد نسبت به سه مقیاس مکانی مورد
نظر میپردازد .این بخش خود شــامل ســه دســته سوال است که
دوازده شــاخص ارزیابی احســاس افراد (مطرح شــده در چارچوب
نظــری تحقیــق) را در ســه مقیــاس خانه ،محله و شــهر بــه صورت
جدا گانــه مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .بخش ســوم پرسشــنامه از
ســواالت بازی تشکیل شده است که طی آن ،دالیل و انگیزههای
مختلف افراد در خصوص احساسات مختلفشان از مقیاسهای
مکانی مورد نظر را مورد بررسی قرار میدهد.
حجــم نمونــه با توجــه به فرمــول کوکران  385نفــر تخمین زده
شــد که به صورت تصادفی از ده محله شــهر شــیراز و از طیفهای
مختلف جمعیتی ،جنســیتی ،شــغلی و  ...انتخاب شــدند .تجزیه
و تحلیــل دادههــا در محیــط نرم افزار  SPSSانجــام گرفت و در این
ارتباط ،از آزمونهای اندازههای تکراری و نیز تحلیل واریانس یک
طرفه اســتفاده شــد .در همیــن ارتباط ،میانگین پاســخهای افراد
در ارتبــاط با هر کدام از شــاخصهای  12گانه بــرای خانه ،محله و
شــهر به صورت مجزا اســتخراج گردید و به منظور تفسیر دادههای
بــه دســت آمــده ،بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا بــه بررســی
مصاحبههایــی کــه در قالــب ســواالت بــاز در پرسشــنامه گنجانده
شده بود ،پرداخته شد.

 -4تجزیه و تحلیل دادهها و بحث
در این بخش پس از گردآوری پرسشنامهها ،به تجزیه و تحلیل
آنهــا با اســتفاده از آزمونهای مختلف پرداخته شــد .لذا فرضیات
تحقیق به صورت جدا گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 -۱-۴بررسی فرضیه شماره ()1

همانگونه که پیشتر در بخش مقدمه عنوان شــد ،این فرضیه
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تصویر  -1چارچوب نظری تحقیق.
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بــه دنبــال تحلیل تفاوت در میزان دلبســتگی افراد نســبت به ســه
مقیاس خانه ،محله و شهر است .به همین منظور ،پس از بررسی
و تحلیــل همــه جانب ـهی دادههــای حاصــل از پرسشــنامههای
آمــاری ،نتایج در قالب نمودارهایی برای  12شــاخص احساســی-
تجربــی و میانگیــن مجمــوع آنهــا در ارتبــاط با ســه مقیــاس خانه،
محله و شهر تحلیل گردید که نتایج آن به شرح ذیل است:
در پاســخ به این پرســش که "هرگاه در خانه  /محله  /شهر خود
نیســتید ،دلتــان چه مقــدار تنگ میشــود؟" نتایج به دســت آمده
نشــان داد کــه مقیاس شــهری با میانگیــن امتیــاز  4.17در باالترین
سطح ،مقیاس خانه با  3.27دومین رتبه و محله با  2.62پایینترین
ســطح از دلتنگی را دارند .نتایج این آزمون در تصویر ،2آمده است.
تصویــر  ،3نتایــج حاصلــه از این پرســش کــه "به چه میــزان به
خانــه /محله  /شــهر خود احســاس تعلــق خاطر دارید؟" را نشــان
میدهــد .در حالــی کــه تعلق به شــهر بهطور عموم بــرای ا کثر افراد
وجود دارد ،اما تعلق خاطر به خانه و محله با میانگین امتیازهای
 3.01و  ،2.88اختــاف فاحشــی باهــم ندارنــد .چنیــن بــه نظــر

میرســد که پایین بودن ســطح این شــاخص نســبت به خانه ،به
دلیل مستاجر بودن نیمی از شرکتکنندگان است که نتوانستهاند
به محل زندگیشان تعلق خاطر زیادی پیدا کنند .همچنین بافت
فرســوده کالبد خانه و متراژ اندک خانه از دیگر دالیل ذکر شــده در
این خصوص است.
دادههای به دســت آمده نشــان میدهند که دو پارامتر افتخار
ً
به مکان و خاطرهمندی در مکان ،امتیازات نســبتا مشــابهی را در
ارتباط با سه مقیاس خانه ،محله و شهر کسب کردهاند (تصاویر 4
و  .)5بر این اساس هر دو موضوع در مقیاس شهری میانگین 4.14
و در مقیــاس خانــه بــه ترتیــب امتیازهــای  3.44و  3.37را کســب
نمودهانــد .تفــاوت قابــل مالحظه در ایــن بخش با اختــاف امتیاز
 0.30در مقیاس محله اســت .شــاید بتوان این تشابه امتیازات را،
بــه دلیــل نزدیکی مفهوم این دو احســاس دانســت ،زیــرا هر دو به
گذشــتهی افراد میپردازند .بدین ترتیب شــهروندان گذشته خود
را در مقیاس شهری جذابتر از دیگر مکانها میبینند.
در شاخص آشنایی با مکان ،نسبت به دیگر شاخصها ،نتایج

تصویر  -2نمودار سنجش میزان دلتنگی برای مکان.

تصویر  -3نمودار سنجش میزان تعلق خاطر به مکان.

تصویر  -4نمودار میزان خاطرهانگیزی و ثبت خاطره در مکان.

تصویر  -5نمودار سنجش میزان افتخار به مکان.

تصویر  -6نمودار سنجش میزان آشنایی با مکان.

تصویر  -7نمودار سنجش میزان ریشهداری در مکان.
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متفاوتــی بــه دســت آمده اســت .این شــاخص ،در هرســه مقیاس
مکانــی ،دارای میانگیــن امتیــازی بــاالی  3اســت و همچنیــن
امتیــازات بــه دســت آمــده در ارتبــاط بــا دو مقیــاس خانه و شــهر،
بسیار به یکدیگر نزدیک است .البته در ارتباط با این شاخص نیز،
مقیاس محله کما کان در پایینترین سطح قرار دارد (تصویر .)6
محلــه در ارتبــاط بــا شــاخص ریش ـهداری ،کمترین مقــدار را در
مقایسه با سایر شاخصهای مورد بررسی در این تحقیق به دست
آورده اســت .بــه بیانی دیگر ،از میان شــاخصهای مختلفی که در
این تحقیق به آنها پرداخته میشــود ،احساس ریشهداری نسبت
بــه محلــه ،در کمتریــن میــزان ممکن قــرار دارد .مهمتریــن دالیل
مرتبــط بــا ایــن موضــوع را میتــوان در جابجایــی زیاد شــهروندان
اجارهنشــین در محــات گونا گــون و از بیــن رفتن مرزهــای واضح و
قابل درک محالت برای شهروندان دانست (تصویر .)7
ببیشــترین اختالف میانگین به دســت آمده میــان دو مقیاس
محلــه و شــهر در ارتبــاط با شــاخص قابلیــت گذران اوقــات فراغت
مشاهده شده است .به نظر میرسد دلیل این تفاوت ،در مناسب
نبــودن امکانــات محالت برای گذراندن اوقــات فراغت و در مقابل
تعــدد مکانهــای اجتماعــی ،فرهنگــی ،تاریخــی و ...اســت که در
مقیاس شهری مردم را به خود جذب میکنند (تصویر .)8
در ارتبــاط بــا شــاخص آرامــش ،خانه با مقــدار  ،3.97بیشــترین
میانگین ا کتســابی را در مقایســه با سایر شــاخصهای مورد بررسی
در این پژوهش داشته است .پر واضح است که دلیل این امر از دید
اغلــب شــهروندان ،در کارکــرد خانه بهعنوان محلی بــرای آرامیدن و
دوری از آشفتگی زندگی خارج از خانه تبیین شده است (تصویر .)9
در ارتبــاط بــا شــاخص رضایتمنــدی نیز همانند شــاخصهای
پیشــین ،به ترتیب شــهر ،خانه و محلــه مورد اقبال شــهروندان قرار

گرفتهانــد .از نظــر شــهروندان و صاحبنظــران ،رضایــت در مقیاس
شــهر ،بــه واســطهی مفاهیــم کالنــی نظیــر فرهنــگ غالــب مــردم،
امکانــات زیربنایــی ،تفریحات و ...و در مقیاس خانه ،به واســطهی
شــاخصهایی نظیر نوع خانه ،امکانات موجــود در آن ،ویژگیهای
ظاهریوشکلیآنومواردیاز ایندستحاصلمیشود(تصویر.)10
تاثیرگذاری بر مکان ،متفاوتترین پاســخ بدســت آمده در این
پژوهــش اســت .نتایــج به دســت آمــده در ارتبــاط با این شــاخص
نشــان میدهــد کــه خانــه ،در باالتریــن ســطح و محلــه و شــهر بــا
ً
میانگینهای تقریبا مشــابه ،در ســطحی پایینتر قرار دارند .علت
ایــن موضــوع ،به واســط ٰهی وجود احســاس مالکیت افراد نســبت
به خانهشــان و در مقابل عدم وجود حس مالکیت آنها نســبت به
محله و شهر است (تصویر .)11
تمایــل بــه جابجایــی از مــکان ،از دیگــر شــاخصهایی اســت
کــه در ایــن پژوهــش در ارتباط با ســه مقیــاس مورد نظر ســنجیده
شــد .نتایج تحقیق نشــان از آن داشــت که کمتریــن میزان تمایل
بــه جابجایــی در ارتباط با شــهر و بیشــترین مقــدار آن را در ارتباط
بــا خانــه و محله وجــود دارد (تصویر  .)12این موضــوع در ارتباط با
ً
شاخص تمایل به ترک مکان نیز تقریبا نتایجی مشابه داشته است
(تصویر  .)13به نظر میرســد علــت این موضوع ،در رابطه با میزان
رضایــت افــراد نســبت بــه خانــه و محلــه و شــهر محل سکونتشــان
باشد؛ به این معنی که رضایت کمتری که نسبت به خانه و محله
در مقایسه با شهر محل سکونت افراد وجود دارد ،تمایل آنها را به
جابجایــی و تغییــر در خانه و محله به منظور دســتیابی به شــرایط
بتــر افزایــش داده اســت .البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه نــوع
مطلو 
مالکیت افراد نســبت به خانه نیز در این تمایل تاثیرگذار اســت؛ به
این معنی که تمایل به تغییر در خانه و یا محله سکونتی افراد ،در

تصویر  -8نمودار سنجش تمایل به گذران اوقات فراغت در مکان.

تصویر  -9نمودار سنجش میزان آرامش در مکان.

تصویر  -10نمودار سنجش میزان رضایتمندی از مکان.

تصویر  -11نمودار سنجش میزان تاثیرگذاری بر مکان.
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تصویر  -13نمودار سنجش میزان تمایل به ترک مکان.

تصویر  -12نمودار سنجش میزان تمایل جابجایی از مکان.
جدول  -1تحلیل واریانس شدت دلبستگی و مقیاس مکان.

دلبستگی

میانگین

انحراف معیار

خانه

3.2994

0.70868

محله

2.6394

0.7828

شهر

3.7816

0.73363

مجموع

3.2401

0.87703

میان مستاجرین نمود بیشتری دارد.
مجموع امتیاز به دســت آمده از  12شــاخص احساسی -تجربی
برای ســنجش شدت دلبستگی نسبت به سه مقیاس خانه ،محله
و شــهر ،در جدول  ،1ارائه شــده است .همچنین به منظور سنجش
فرضیــه مطــرح شــده در ایــن بخــش ،از آزمــون تحلیــل واریانــس F
اســتفاده شــده اســت .همانگونه کــه از نتایج آزمون نمایان اســت،
شــدت دلبســتگی افــراد بر حســب مقیــاس مــکان در ســطح ،0/05
تفاوت معناداری پیدا کرده است ( .)p-value < /05بنابرین فرضیه
شــماره  1تایید میگردد و بر اســاس آن میتوان چنین ادعا نمود که
شــدت دلبســتگی افراد نســبت به ســه مقیاس خانه ،محله و شهر،
متفاوت از یکدیگر است .با توجه میانگینهای به دست آمده از این
آزمون ،چنین مشــاهده میشــود که میزان دلبســتگی افراد به شهر
شیراز با میانگین  ،3.7816در باالترین سطح و میزان دلبستگی به
محله با میانگین  ،2.6394در پایینترین سطح قرار دارد.
بحث
بــا مطالع ـهی کلــی نتایــج حاصــل از نمودارهــای دلبســتگی
میتــوان دریافــت کــه مقیاس شــهری در نزد شــهروندان ،فــار غ از
هرگونــه کــم و کاســتی که به هنــگام نقــد کمبودهای شــهر بر زبان
جاری میگردد ،با تعصب فراوان ،بیشــترین ســطح دلبستگی را در
میــان افراد مورد بررســی در این پژوهش داشــته اســت .مهمترین
عوامــل مرتبــط بــا ایــن موضــوع مــواردی چــون :وجود تســهیالت
رفاهــی و تجــاری شــهری ،تاریخــی بــودن شــهر شــیراز ،وجــود
نمادهــای فرهنگی ،هنری ،طبیعی و ...در ســطح شــهر ذکر شــده
اســت .همچنین یافتههای به دســت آمده نشــان میدهد که نزد
شــهروندان شیراز ،خانه پس از شــهر ،در دومین سطح از احساس
دلبستگی برخوردار است .این امر در میان کسانی که در خانههای

F

229.842

P – VALUE
.Sig

0.000

تصویر  -14رابطه میزان دلبستگی به مکان و مقیاس مکان.

اســتیجاری ،آپارتمانی و خانههای قدیمــی زندگی میکردند ،تنزل
پیدا کرده اســت .با این حال ،احســاس آرامشــی که افراد از حضور
در خانــه در مقابــل هیاهــو شــهری بــه دســت میآورند ،بیشــترین
سهم را در ایجاد احساس دلبستگی آنها به خانه داشته است.
نتایج به دست آمده در این پژوهش ،با مدل  Uشکل ارائه شده
توســط هیدالگــو و هرناندز ( )2001در ارتباط با شــدت دلبســتگی به
مــکان و مقیــاس مــکان ،مشــابهت دارد (تصویر  .)14بــه این معنی
که نتایج به دســت آمده در ارتباط با شــدت دلبســتگی افراد به ســه
مقیاس خانه ،محله و شــهر در کالنشــهر شــیراز ،نشــان داد که برای
ســا کنین این شــهر ،دلبســتگی بــه شــهر در باالترین ســطح ،پس از
آن دلبســتگی بــه خانه و در نهایت دلبســتگی به محله قــرار دارد .با
این حال ،اینکه چرا محالت در پایینترین ســطح از دلبســتگی قرار
دارند را میتوان از منظر ســه حوزه کالبدی ،اجتماعی و روانی مورد
بررسی قرار داد .عمدهترین دالیل این موضوع را میتوان در ارتباط
با از بین رفتن مرز قابل درک محالت برای شهروندان در شهرسازی
کنونــی ،از بین رفتن کارکردهای اجتماعــی محالت و مهاجرتهای
مداوم درون شهری افراد به منظور یافتن خانه مناسب برشمرد.

103
بررسی میزان دلبستگی به مکان نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر

بــر میــزان دلبســتگی افــراد بــه مــکان و نیز نتایــج آزمونهــای  Fدر
 -۲-۴بررسی فرضیه شماره ()2
فرضیــه دوم پژوهش به بررســی میــزان تاثیرگــذاری متغیرهای ارتباط با ســنجش متغیرهای ســن ،سطح تحصیالت ،مدت زمان
اجتماعــی و جمعیتــی نظیــر جنســیت ،ســن ،ســطح تحصیــات ،ســکونت آنهــا در مکان و تعداد اعضای تشــکیلدهندهی خانواده
تعداد افراد خانوار و مدت زمان ســکونت افراد بر شــدت دلبستگی آنهــا بــر میــزان احســاس دلبستگیشــان بــه مقیاسهــای مذکــور،
آنها نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر میپردازد .در ادامه نشــان میدهد کــه از میان متغیرهــای مذکور ،تنها دو عامل ســن
و مــدت زمــان ســکونت افــراد بر ایــن موضوع تاثیر داشــته اســت و
این موارد به صورت جدا گانه مورد بررسی قرار میگیرد.
در ارتباط با ســایر متغیرها ،تفاوت معناداری در میزان دلبســتگی
۴.۰
جنسیت افراد و
نشدهمتغیر
مشاهدهرابطه
شهرارتباط با
محله و Tدر
خانه،آزمون
افراد به نتایج
است.
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۳.۸
۳.۶
خود بنا
های
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مختلف در
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نشان از
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میزان
۳.۴
۴.۰
وجود رابطه معناداری میان این دو متغیر دارد ( =
۳.۲
0.204و
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نتایج آزمون  Tدر ارتباط با رابطه متغیر
۳.۸
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۳.۰
شود ازکه نوع
هایمشاهده
اساس
به این
آنها .بر
)p-value > 0.05
۳.۶
عدم
مختلفمینشان
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میزان دلبستگی
۲.۸
زن
۳.۴
۴.۰
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خانه،
به
آنها
دلبستگی
میزان
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تاثیری
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جنسیت
۲.۶
متغیردارد ( =
رابطهمتغیر
میان بااین دو
وجود رابطه
0.204و
جنسیت افراد
معناداریارتباط
آزمون  Tدر
نتایج
۳.۲
۳.۸
۲.۴
).
15
(تصویر
ندارد
شان
زندگی
محل
شهر
و
مرد
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می
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این
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.
)p-value
> 0.05
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از
نشان
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های
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به
آنها
دلبستگی
میزان
۲.۲
نتایج آزمون  Tدر ارتباط با رابطه متغیر جنسیت
۲.۸
۳.۴
زن
۲.۰
محله
خانه،
مقیاآنها
دلبستگی
میزان
تاثیری
0.204
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متغیر
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وجود
مختلف
س
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دلبستگی
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۲.۶
۳.۲
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وجود
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(تصویر .)15
ندارد
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متغیر دارد ( .)0.204 = p-value< 0.05بر این اساس
۲.۸
زن
محله
جنسیت افراد تاثیری بر میزان دلبستگی آنها به خانه،
۲.۰
۲.۶
مشاهده میشود که نوع جنسیت افراد تاثیری بر
نداردشهر.
خانه ،محله و
مقیاس
نسبت به
تصویر
خانه
۲.۴
خانه.)15 ،
(تصویر
زندگی
شهرسهمحل
محله -15ارتباط میانشهرجنسیت افراد و شدت دلبستگی آنها و
محله و شهر محل
شان آنها به
دلبستگی
میزان
۲.۲
۲.۰

زندگیشان ندارد (تصویر .)15

خانه

شهرجنسیت افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر.
محله -15ارتباط میان
تصویر

 -15۴.۰ارتباط میان جنسیت افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر.
تصویر
۳.۸
نتایج آزمون  Fپیرامون رابطه متغیر سن افراد و میزان
۳.۶
دلبستگی آنها به مقیاسهای مختلف نشان داد که میان این
۳.۴
۴.۰
دو متغیر ،ارتباط معناداری وجود دارد0.204 = p-value ( .
۳.۲
سال
30
زیر
۳.۸
نتایج آزمون  Fپیرامون رابطه متغیر سن افراد و میزان
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مختلف
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از
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وجود
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ارتباط
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نتایج آزمون  Fپیرامون رابطه متغیر سن افراد و میزان
زیر  30سال
(تصویردو.)16
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نشاندارا
دلبستگی را
متغیر ،ارتباط معناداری
میان این
داد که
۳.۶
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مختلف،
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هایافراد در
دیگر،
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.)0.204که
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30تا 50سال
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عبارت
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(0.05
دارد
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0.204از
مختلفی
سطوح
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مختلف
های
مقیاس
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نسبت
=
p-value
(
دارد.
وجود
معناداری
ارتباط
متغیر،
دو
۳.۲
۲.۰
دیگر ،افراد در گروههای سنی مختلف ،نسبت به
زیر 30
۲.۶
 50سال
باالتر از
شهر
محله
خانه
۳.۰
مختلفی از
مختلف
های
س
.)16
(تصویر
هستند
دارا
۲.۴
مختلف،
سطوحسنی
مکانی،گروههای
افراد در
دیگر،
عبارت
مقیارابه
دلبستگی).
> 0.05
30تا 50سال
۲.۸
دلبستگی را دارا هستند (تصویر .)16
۲.۲
نسبت به مقیاسهای مختلف مکانی ،سطوح مختلفی از
۲.۶
باالتر از  50سال
۲.۰
شهر.)16.
(تصویر
هستند
دلبستگی را
۲.۴
محله و
داراخانه،
مقیاس
 -16ارتباط میان سن افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به سه
تصویر
شهر
محله
خانه
۲.۲
 -16۲.۰ارتباط میان سن افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر.
تصویر

تصویر  -15ارتباط میان جنسیت افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر.

خانه

شهر -ارتباط میان سن افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر.
محله تصویر 16

۴.۰

میزان تحصیالت افراد و میزان
پیرامون
نتایجسهآزمون F
رابطهشهر.
محله و
مقیاس خانه،
تصویر  -16ارتباط میان سن افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به

۳.۵
۴.۰

دیپلم و کمتر
کاردانی

۳.۰
۳.۵
۴.۰

کارشناسی
دیپلم و کمتر

۲.۵
۳.۰
۳.۵
۲.۰
۲.۵
۳.۰

باالتر
ارشد وکاردانی

خانه

محله

شهر

کمتر
دیپلم و
کارشناسی
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ارشد و باالتر

کارشناسی

میان
میزاننشان داد
رابطه نظر
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تحصیالت
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<p-valueنظر
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(0.05های
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آنها
.)0.204
دلبستگیوجود

و میزان دلبستگی آنها به مقیاسهای مورد نظر

میزان سطح
نمود که
پیرامون،چنین
تحصیالتیتوان
میزان
میزان
رابطه
سطحدوآزمون
نتایج
تحصیالتبه
افراد وآنها
دلبستگی
ادعابر
تاثیری
افراد
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تحصیالت= p-
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اساسFمارتباط
متغیر،
این
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داد
نشان
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مقیاس
دلبستگی
که.
)17
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نداردچنین
سکونتشانتوان
این اساس می
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> 0.05
ادعا.)17
(تصویر
شهر برمحل
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۲.۰
تصویر -۱۷ارتباط میان سطح تحصیالت افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر.
میزان دلبستگی آنها به
افراد،
تحصیالت
سطح
۲.۵
تاثیری وبرشهر.
خانه ،محله
مقیاس
نسبت به سه
باالترافراد و شدت دلبستگی آنها
تحصیالت
تصویر  -17ارتباط
شهرمیان سطح ارشد و
محله
خانه
خانه ،محله و شهر محل سکونتشان ندارد (تصویر .)17
۲.۰

خانه

شهرمیان سطح تحصیالت افراد و شدت دلبستگی آنها نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر.
تصویر  -17ارتباط
محله
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نتایج آزمون  Fمیان دو متغیر مدت زمان اقامت افراد در
مکان و میزان دلبستگی آنها به خانه ،محله و شهر محل
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احساســی و فکــری بیشــتری پیــدا میکننــد .یافتههــای پژوهــش زمان سکونت افراد نیز تاثیر متفاوتی بر شدت دلبستگی آنها نسبت
چنیــن نشــان میدهد کــه نوجوانان پــس از عبــور از دوران کودکی بــه ســه مقیــاس مکانی خانــه ،محلــه و شــهر دارد؛ بدیــن معنی که
خــود ،بــرای اولین بــار وارد اجتماع میشــوند و ایــن ورود از طریق هرچــه مدت زمان ســکونت افــراد در هرکــدام از مقیاسهای مذکور
یافتن دوســتانی هم سن و ســال خودشان در سطح محله صورت باال تــر رود ،شــدت دلبســتگی آنهــا بــه این ســه مقیاس نیــز افزایش
میگیــرد .لــذا نوجوانــان بخــش زیادی از زمــان خود را بــا این افراد مییابــد .بــا ایــن حــال الزم به ذکر اســت که بــرای تمــام طیفهای
میگذراننــد .با افزایش ســن افــراد و ورود آنها به عرصه کار و حرفه ،مختلف از نظر مدت زمان ســکونت ،دلبســتگی به شــهر ،در اولویت
سطح تعامالت آنها از مقیاس خانه و محله فراتر رفته و در مقیاس اول و پــس از آن دلبســتگی بــه خانــه ،در اولویــت دوم و در نهایــت
شــهری نمود مییابد .این در حالی است که در دوران سالمندی ،دلبســتگی بــه محله ،در اولویت ســوم قرار دارد .بــا افزایش تعامالت
افراد بیشتر ترجیح میدهند در خانه خود زمان بیشتری را سپری اجتماعی افراد و نیز شــناخت بیشتر نســبت به ویژگیهای کالبدی
کننــد بــه طوری کــه این ارتبــاط در بســیاری از موارد بســیار عمیق محیــط که بــا افزایش مــدت زمان ســکونت افــراد افزایــش مییابد،
یگــردد و فرد ســالمند ،به جز بــودن در خانه خود ،تحمل اقامت منجر به افزایش دلبســتگی آنها نســبت به خانه ،محله و شهر محل
م 
سکونتشان میشود.
در هیچ مکان دیگری را برای مدت زمان طوالنی ندارد.

نتیجه
پژوهش حاضر در پی بررسی ارتباط میان مقیاسهای مختلف
مــکان و شــدت دلبســتگی افــراد بــه آنها اســت .در ایــن خصوص،
وجوه مختلف احساسی افراد نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و
شهر محل سکونتشان مورد سنجش قرار گرفت .پاسخ شهروندان

شهر شیراز به این پژوهش ،حا کی از قرار گرفتن مقیاس شهری در
باالترین میزان دلبســتگی بود .از نظر شهروندان ،دلیل این امر در
خصوصیات اقلیمی ،فرهنگی و تاریخی شهر ریشه دارد .دلبستگی
بــه خانــه ،دومیــن ســطح از دلبســتگی را بــه خود اختصــاص داده
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اســت و در نهایت دلبســتگی به محله ،پایینترین میزان را کســب
نمــوده اســت .عواملــی چون "از بیــن رفتن مرز محــات"" ،کمرنگ
شــدن کارکرد اجتماعی محلــه"" ،فقدان بافت مشــخص کالبدی"
و در نهایــت "جابجایــی ســکونت در محــات مختلــف" ،از جملــه
مهمترین دالیلی بودند که در توجیه پایین بودن شدت دلبستگی
افراد نسبت به مقیاس محله عنوان شده است.
در بخـ ـ ـ ــش دوم پژوهـ ـ ـ ــش ،تاثیـ ـ ـ ــر متغیرهـ ـ ـ ــای مختلـ ـ ـ ــف
جمعیتشناختی بر شدت دلبستگی افراد نسبت به سه مقیاس
خانه ،محله و شـ ـ ـ ــهر مورد سـ ـ ـ ــنجش قرار گرفت .نتایج به دست
آمده حا کی از آن بود کـ ـ ـ ــه از میان متغیرهای مورد نظر ،دو متغیر
سن افراد و نیز مدت زمان سکونت آنها ،تاثیر مستقیمی بر شدت
دلبستگی آنها نسبت به مقیاسهای مورد نظر دارند؛ بدین معنی
که دلبستگی افراد نسـ ـ ـ ــبت به مقیاسهای مختلف مکانی برای
گروههای سنی مختلف و نیز با افزایش مدت زمان سکونت افراد
نسبت به خانه ،محله و شهرشـ ـ ـ ــان به صورت متفاوت از یکدیگر
ظاهر شده است.

ایــن مطالعــه نشــان داد کــه شــهروندان در هنــگام قضــاوت
دربــاره شــهر خود ،ســطح باالیی از احساســات و عواطف را نشــان
میدهنــد ،امــا در ارتباط با محله سکونتشــان که خود یک ســلول
شــکلدهندهی شــهر اســت ،بــه شــدت احســاس منفــی و عــدم
دلبســتگی دارند کــه نتیجهی توجه صرف به قوانین شــهرداریها
و توجیحــات اقتصــادی در ســاخت چنین محالتی اســت .این امر
منجر به شکلگیری محیطی بیروح و خستهکننده برای سا کنین
محالت شــده اســت .ایــن در حالی اســت که محله بــه عنوان یک
فضای میانجی در تعامل فرد با خانه از یک ســو و با شــهر از ســوی
دیگــر ،نقــش مهمــی دارد .بنابراین برنامهریزان و طراحان شــهری
میبایست به مجموعه عوامل و ویژگیهای فضایی – کالبدی که
بستر شکلگیری احساسات مختلف بین فرد و مکان را در مقیاس
محلــه ایجــاد مینماینــد ،توجــه ویــژهای مبــذول دارنــد .ایــن امــر
زمینهی رشد و توسعه کیفی محیط سکونتگاهی را برای سا کنین
مختلــف در مقیاس محالت به عنوان بســتر زندگی اجتماعی افراد
فراهم میآورد.
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A

ttachment to place is the fourth level of the
sense of place, which is the complex emotional relationship with place. A number of studies
have been carried out into the notion of attachment to one or more locations around the world.
In these studies, the same issue has been looked
upon from different perspectives, thus leading to
different results. The present study aims to assess the relationship between intensity of attachment to place and scale of the place, taking a
fresh approach. Accordingly, the factors contributing to the attachment to place have been examined in three “physical”, “socio- demographic”
and “emotional” dimensions. Physical factors
have been divided into three scales of house,
neighborhood and city. Social-demographic factors have been generalized to such variables as
age, gender, level of education etc. Emotional factors have been extracted from 21 indices in the
literature related to the concepts of place and attachment to place. In this research, 12 emotional
and experiential cases were evaluated for each of
the three place scales of interest for people with
different demographic characteristics in Shiraz.
In constructing the questionnaire, we made use
of the Likert scale. The questionnaire consists of
three sections. The first section was about seeking such demographic information as age, gender, level of education, etc. The second section
consisted of questions investigating the different
emotions of people toward three place scales.
This section consists of three parts dealing with
12 indices for evaluation of the emotions of people
(as considered in the theoretical framework of the
study) of three scales of home, neighborhood and
city separately. The third section consisted of the
open-ended questions, dealing with the reasons

and motivations of people in terms of their attachment to various place scales. The analysis of data
has been accomplished using repeated measures
and One-way ANOVA in which the mean value of
the response by the participants in terms of each
of the 12 indices of home, neighborhood and city
was calculated. In order to analyze the qualitative
data, we made use of content analysis to analyze
the data obtained through open-ended questions.
The results show that for the Shiraz citizens, the
city scale has the highest level of intensity of attachment. They prefer to express the highest level
of their emotional feelings to their urban space.
The attachment to home is the second highest
and the neighborhood is the Third. Factors such
as “disappearance of neighborhood boundaries”,
“diminishing of the neighborhood social function”,
“the lack of specified physical context”, and finally
“the movement of habitants to different neighborhoods” are the most important reasons justifying
the low sense of attachment to the scale of neighborhood. The result revealed that out of the variables in question, two variables of age and the period of residence have direct effect on the intensity
of attachment, which means that the attachment
of people to various scales of place for various
age groups, and also by increases in the duration
of residence appear differently in the their home,
neighborhood and city.
Keywords: Attachment to Place, Place scale,
Home, Neighborhood, City.
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