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روحاله رحیمی و همکاران

مقدمه

حس دلبستگي كاربران به فضاي زندگي باعث ميشود كه
شخص در ارتقاي محل زندگي خود اهتمام ورزد .از بينرفتن
حس دلبستگي ،جدايي افراد از يكديگر و كمبود تعامالت
اجتماعي در كنار ساير معضالت شهري ماحصل ديد مدرنيستي
به فضا است؛ چنانکه به گفتۀ «نوربرگ شولتز» بسياري از
مردم احساس ميكنند كه زندگيشان «بيمعنا» است و
از«خود بيگانه» (نوربرگ شولتز .)۸۵ ،۱۳۸۱،معنابخشی
به زیست انسا نها در محیط از طریق ویژگیهایی رقم
میخورد که در ابعاد مختلف کالبدی ،اجتماعی و فرآیندی
قابل مطالعه هستند«.ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی
محیط میتواند کیفیت زندگی ساکنان را افزایش دهد»

....................................................................

()Moulay, Norsidah, Suhardi & Sumarni, 2018, 28

ضرورت شناخت مهمترین شیوۀ تفکر و تلقی از شهر به عنوان
یک کل یکپارچه ،اعتقاد به تواناییهای ذاتی ذهن انسان
برای ایجاد شبکة روابط در عالم ،نگرش به هر جزء در اتصال
به کل و به تبع آن ایجاد کلیتی منسجم از پس اندیشهای
منسجم ،پیش از هرگونه مداخله در بافت است (رحیمی،
محمدی و حسن زاده داوودی .)۹۰ ،۱۳۹۳ ،بررسی مؤلفههای
مؤثر بر افزايش حس دلبستگي به مكان در فضاهای جمعی
مجتمعهای مسکونی به عنوان فضايي مكمل در كنار فضاي
داخلي آپارتمانها جهت تعامالت اجتماعي و زندگي جمعي،
ايجاد رابطۀ مستمر با طبيعت و گسترش بخشي از عملكردهاي
فضاي داخل به خارج ،هدف اصلي اين پژوهش قرار گرفته
است .فضاي جمعی ميتواند بستري براي توسعه و شكلگيري
هويت فردي و اجتماعي باشد .فضاي جمعي ،فضايي است كه
فرد را به مكث و سكون واداشته و شرط الزم براي تعامالت
اجتماعي است (پاكزاد .)18 ،1383،فضای جمعی برای انواع
اهداف کاربردی و نمادین مشترک استفاده میشود .از اینرو
فضاهای عمومی (فضاهای جمعی) معموالً فضاهایی چندمنظوره
هستند و از این نظر با قلمرو مرزبندیشدۀ واحدهای مسکونی
تفاوت دارند (مدنیپور .)49 ،1384 ،در مجتمعها و محیطهای
مسکونی ،فضای جمعی ،یکی از عرصههای مشترک زندگی قابل
شناسایی است .این فضا قابلیت استفادۀ گروهی را دارد و در
آن فعالیتها و روابط جمعی اتفاق میافتد .معموالً ساختمان
مسکونی ،کالبد زندگی جمعی است و فعالیتهای اجتماعی-
فرهنگی در فضای جمعی محیطهای مسکونی محتوای آن
را شکل میدهد (مهدوینژاد ،دهقانی و برومند .)۱۳۹۳ ،با
گسترش جوامع انسانی و ارتقای نیازهای اجتماعی بشری
برای زندگی بهتر و محدودیتهای فضاهای مسکونی برای
انجام برخی از آنها ،ضرورت حضور در فضاهای جمعی جهت
انجام برخی از فعالیتهای انسان از اهمیت زیادی برخوردار
شده است .تأمین نیاز انسان به ایجاد ارتباط با دیگران و در
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کنار جمعبودن ،مستلزم وجود فضاهای جمعی معین است
(محمدی و آیتاللهی.)80 ،1393 ،
بدین منظور این پژوهش در جستجوي تبیین نظریهای مبتنی
بر شناسایی نقش عوامل کالبدی در ایجاد دلبستگی به مکان
و سنجش این حس در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی
با تراکم متوسط شهر تهران است .سؤال اصلي پژوهش ،فهم
بين الگوهاي كالبدي و حس دلبستگي به مكان در فضاهای
جمعی مجتمعهای مسکونی منتخب است .در اين راستا
سؤاالت پايهای زير مطرح ميشوند :مؤلفهها و شاخصهای
کالبدی مؤثر در ايجاد حس دلبستگي به مكان كدامند؟ شدت
تأثیر هریک از مؤلفهها برای شکلگیری حس دلبستگی به
چه میزان است؟ و در روند تأثیرگذاری کالبد بر ذهن انسان،
رابطۀ فرم به عنوان یکی از سه متغیر ایجاد دلبستگی به مکان
با دو متغیر فعالیت و ادراک چگونه است؟
از اینرو با توجه به موضوع اصلی تحقیق ،بنیان سؤاالت و اهداف
بیانشده ،فرضیههایی در قالب عبارات زیر ارائه شده است؛
 .1مؤلفههای فیزیکی و فرم اثر معماری ،دارای پتانسیل ایجاد
حس دلبستگی به مکان و تضعیف حس المکانی است.
 .2متغیر کالبد نسبت به دو متغیر فعالیت و ادراک ،تأثیر
بیشتری در شکلگیری حس دلبستگی به مکان دارد.
تفاوت این پژوهش با پژوهشهای گذشته ،کنکاش در استخراج
شدت تأثیر و اولویتبندی هریک از مؤلفههای تأثیرگذار بر
شکلگیری حس دلبستگی به مکان به طور خاص در فضاهای
جمعی مجتمعهای مسکونی با تراکم متوسط شهر تهران به
عنوان فضاهای نیمهعمومی -نیمهخصوصی شهری در کنار
دیگر متغیرهای مؤثر و میانجی است.

پیشینۀ تحقیق

فرايند حس دلبستگي ابتدا مورد عالقۀ روانشناسان كودك و
مطالعات اوليه در خصوص دلبستگي كودك به مادر بود .سپس
روانشناسان رشد در مراحل بعدي زندگي فرد ،حس دلبستگي را
مورد مطالعه قرار دادند (بشارت ،کریمی و رحیمینژاد.)1386،
براساس مطالعات «جان بالبی» ،دلبستگی دارای چهار ویژگی
ایجاد پایۀ مطمئن ،پناهگاه امن (رجوع به موضوع دلبستگی
درهنگام مواجه با خطر و تهدید) ،تمایل به حفظ نزدیکی و
اندوه جدایی از موضوع دلبستگی است (پورجعفر ،ایزدی و
خبیری .)۴۴ ،۱۳۹۴ ،حس دلبستگي به مكان در آغاز ،عالقه
انسانشناسان و جامعهشناسان را به منظور مطالعۀ رابطۀ بين
انسان و مكانهاي مقدس به خود جلب کرد .در طي تحوالت
شهرسازي مدرن در سالهاي  1950و  1960متأثر از عواقب
ناشي از جهانيشدن و نقل مكان اجباري مردم اهميت توجه
به مكان زندگي مردم افزايش يافت (Norton & Hannon,
 .)2002; Scannell & Gifford, 2009ايدۀ دلبستگي به مكان
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بر پيوند انسان و محيط فيزيكي استوار است .اين پيوند در
ادبيات موجود با نامهاي متفاوتي خوانده شده استِ .رلف
( )Relph, 1976آن را مكان در مقابل بيمكاني ،تُوان (Tuan,
 )1974آن را توپوفيليا ،نوربرگ شولتز (Norberg-Schulz,
 )1980آن را روح نگهبان ،پروشانسكي (Proshansky, Fabian
 )& Kaminoff, 1983آن را هويت مكان ،شامايي (Shamai,
 ،)1991استيل( )Steele, 1981و گرین ( )Green, 1999آن
را شخصيت مكان و آلتمن و لو (،)Altman & Low, 1992
ويليامز و رگنباك ( )Williams, Roggenbuck, 1989و براون
( )Brown, Perkins, Douglas & Brown, 2003آن را حس
دلبستگي ناميدهاند .هشاس ( )Hashas, 2004در رسالۀ دكتري
خود در دانشگاه كاروليناي شمالي براساس نزديكي هركدام از
مفاهيم به ماهيت عيني و يا ذهني آنها را طبقهبندي کرده است.
ماهيت عيني برگرفته از مشخصات كالبدي و ماهيت ذهني
منبعث از تفكر و احساس افراد در مورد محيط كالبدي است.
در ایران پژوهشهای موجود ،رسالۀ دکتری چرخچیان ()۱۳۸۸
در دانشگاه علم و صنعت با مطالعۀ حس دلبستگي در فضاي
شهري قزوين به بررسي تحليلي عوامل مؤثر بر افزايش دلبستگي
به فضاهاي عمومي شهري با تأكيد بر تنوع فعاليتي پرداخته
است .نمونۀ دیگر رسالۀ قاضیزاده ( )۱۳۹۰در دانشگاه تهران
است که با روش تحقیق کمی به بررسی تأثیر طراحی فضاي
باز مجتمع مسکونی در ایجاد حس دلبستگی به مکان پرداخته
است .در حوزۀ طراحی شهری ،پایاننامه خبیری ( )۱۳۹۱در
دانشگاه تربیت مدرس با عنوان تدوین چارچوب طراحی شهری
محلههای شهری با رویکرد ایجاد دلبستگی مکانی نمونۀ موردی
محلۀ امامزاده یحیی تهران است.
با توجه به پیشینۀ تحقیق ،تمایز پژوهش حاضر با پژوهشهای
پیشین از یکسو در نوع روش تحقیق و استفاده از روش
ثبت رفتاری در ترکیب با روش کمی در حوزۀ معماری و از
سوی دیگر تمرکز بر روی مؤلفههای فرم کالبدی به صورت
تدقیق شده در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی در حوزۀ
معماری است.

مبانی نظری

...................................................................

•حس دلبستگي به مكان
«كلمۀ دلبستگي ارجاع به اثر و كلمۀ مكان ارجاع به قرارگاه
رفتاري دارد كه مردم به طور احساسي و فرهنگي به آن وابسته
هستند» ( .)Altman & Low, 1992, 5دلبستگي به مكان تأكيد
بر روشي است كه «افراد به صورت شخصي معناي مكان را
براي خود ميسازند» ( .)Gifford, 2002, 273دلبستگي به
مكان همچون دلبستگي به شخص ميتواند در نتيجه «ارتباط
پيوسته با شي مورد دلبستگي» (مكان) باشد (Billing, 2006,
 .)250کرسول در خوانش خود از مکان معتقد است مکان ،تنها

یک چیز در جهان نیست ،بلکه راهی برای درک شناخت جهان
است ...« :وقتی ما به جهان به عنوان جهان مکانها مینگریم،
چیزهای متفاوتی میبینیم .پیوستگیها و ارتباطات بین مردم
و مکان جهانهای معنا و تجربه را میبینیم» (Cresswell,
 .)2015,18تصوير مكان واضحترين مفهوم ارائهشده در رابطۀ
انسان و محيط است .تصوير مكان همچون نمايش لحظهاي
از رويدادهاي رخ داده در مكان است ( )Hashas, 2004و به
اجبار برداشتي عاطفي از محيط نيست ،اما تحت تأثير عوامل
عملكردي ،ادراكي ،رفتاري و شناختي قرار دارد .از هويت
مكان و شخصيت مكان مفهوم مشابهي از ادبيات موجود تلقي
ميشود و ميتوان گفت كه هردو مفهوم ،داراي معانی يكساني
هستند و به ماهيت كالبدي محيط نزديكتر هستند ( .)Ibidدر
روانشناسی محیطی از ارتباط عاطفی بین خود و مکان شناخته
شده به عنوان دلبستگی مکانی نام میبرند (& Ram, Björk
 .)Weidenfeld, 2016, 111دلبستگی مکانی به عنوان پیوند
حسی بین کنشگر و مکان ( )Florek, 2011یکی از مفاهیم
اصلی در روانشناسی محیطی است (حاتمینژاد ،احمدپور ،زیاری
و حبیبیان .)۶۷ ،۱۳۹۷ ،بسیاری پژوهشگران بر زمینۀ فردی
به ویژه بر حس و تعلق فیزیکی/عملکردی تأکید میکنند که
بین یک فرد و محل جغرافیایی پدید میآید .در برخی دیگر بر
زمینۀ اجتماعی و روابط افراد تأکید میشود و در بعد سوم بر
اینکه چگونه مجموعههای کالبدی) به ویژه در زمینۀ طبیعی
خود تعلقات مکانی را شکل میدهند (& Brown, Raymond
 .)Corcoran, 2015,42بسیاری از محققین با دلبستگی مکانی
به عنوان یک ساختارچندبعدی پیچیده برخورد میکنند .گرچه
تاکنون توافق عمومی دربارۀ اینکه این ابعاد چیست؟ در عمل
وجود ندارد ( .)Anton & Lawrence, 2016, 452تايلر به
نقل از دانشپور ،سپهري مقدم و چرخچيان ( )4،1388حس
دلبستگي به مكان را با دو بعد وابستگي كالبدي (ريشهداشتن،
اشاره به قدمت مكان و زمان آشنايي) و وابستگي اجتماعي
(قيد و بندهاي بومي و محلي يا دلبستگيهاي اجتماعي افراد
و گروهها) معرفي ميكنند .جورگنسن و استدمن حس مکان
را ساختاري عريض و نگرشي شامل سه بعد دلبستگي به مكان،
وابستگي به مكان و هويت مكان و سه مؤلفه عاطفي ،شناختي
و رفتاري پيشنهاد کردهاند (.)Jorgensen & Stedman, 2006
مؤلفهها و عوامل مؤثر بر شکلگیری و تقویت حس تعلق به
مکان در سه حیطۀ عملکردی فعالیتی (رفتاری) ،فرمی کالبدی
(شناختی) و ادراکی احساسی (عاطفی) دستهبندی میشوند
(صادقی .)۱۳۹۳،حیطه عملکردی فعالیتی است که بر نقش
عوامل اجتماعی در شکلگیری حس تعلق به مکان تأکید
میکند شامل جنبههای مختلف حضور ،مشارکت برقراری
تعامالت اجتماعی و برخورداری از حمایت اجتماعی در
محیط ،جامعه و اجتماعات محلی است .حیطۀ فرمی کالبدی

..............................................................................
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به چگونگی تأثیرگذاری مؤلفههای کالبدی در تقویت حس
تعلق به مکان پرداخته و در استفاده از راهکارهای محیطی
برای کاهش جرم و جنایت ،کیفیت مناسب ،تراکم مناسب
و طراحی آگاهانه محيط خالصه میشود .همچنین مؤلفهها
و خصوصیتهای فردی که اشاره به تأثیرگذاری مدت زمان
اقامت ،وضعیت تأهل ،جنسیت و درآمد فرد در میزان حس
تعلق به مکان دارند ،در حیطۀ ادراکی احساسی قرار میگیرند

....................................................................

(Brown, Raymond & Corcoran,2015; Gustafson, 2001,
 .)Lewicka, 2008ویژگیهای خاص یک مکان که سبب تمایز

و تشخیص آن از سایر مکانها میشوند به علت کمک به فرد
برای شناخت و معرفی خود به عنوان بخشی از یک چارچوب
اجتماعی مکانی ویژه ،به تقویت حس تعلق فرد نسبت به
مکان کمک میکند .در واقع زمانی که افراد در یک مکان،
ویژگیهای مشترکی دارند و با آن ویژگیها خود را به راحتی
به عنوان بخشی از یک اجتماع مکانی معرفی میکنند ،حس
تعلق آنها به مکان افزایش مییابد ( .)Smith, 2011درك،
سازماندهي ،طبقهبندي و يادآوري كليۀ تجارب جديد براساس
تصوري است كه فرد از خود دارد .نيازها و خواستههاي فرد
نيز براساس اين «خود» تعريف میشود .زماني كه شي و يا
موضوعي با انتظارات و نيازهاي فرد منطبق باشد و رضايت از
آن حاصل شود ،به تدريج حس دلبستگي به شي و يا موضوع
پديد ميآيد .در نتيجه فرد احساس راحتي و امنيت مينمايد
و به حفظ ،نگهداری و حمایت از شی و یا موضوع ترغیب
میشود ( .)Hashas, 2004گيفورد ،اجزاي حس دلبستگي را
«محيط كالبدي»« ،كاربران» و «فرايند دلبستگي» ميداند.
هركدام از اين اجزا ممكن است داراي سطوح متفاوتي باشند.
دلبستگي«كاربران» در دو مقياس انفرادي و گروهي و در
سطوح مختلف فرهنگي ،روانشناختي و بيولوژي قابل مطالعه
است« .محيط كالبدي» در مقياسهاي مختلف جغرافيايي و يا
قلمرو زندگي همچون خانه ،همسايگي ،محله ،شهر يا كشور
ميتواند در نظر گرفته شود (.)Gifford, 2002
اولين جزء در دلبستگي به مكان ،فاعل يا كسي است كه به
مكان دلبسته و به مشخصات شخصي و گروهي فاعل مؤثر
بر دلبستگي داللت ميكند .جزء دوم فرايند روانشناختي و
چگونگي تأثير احساس ،شناخت و رفتار در دلبستگي است.
جزء سوم نيز موضوع مورد دلبستگي و شامل مشخصات و
ماهيت آن است.
مهمترين جزء دلبستگي ،موضوع مورد دلبستگي و يا مكان
است« .مكان ارجاع به بستري دارد كه افراد احساسي و يا
فرهنگي به آن دلبسته هستند» (.)Altman & Low, 1992, 5
اين بعد در مقياسهاي مختلف خانه ،محله و شهر و در سطوح
محيط كالبدي و يا اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتايج مطالعات هيدالگو و هرناندز حاكي از آن است كه حس

..............................................................................
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دلبستگي در مقياس خانه باالتر از شهر قرار گرفته و دلبستگي
در مقياس شهر باالتر از همسايگي است .همچنين دلبستگي
به فضاي اجتماعي باالتر از مكان كالبدي است (& Hidalgo
 .)Hernandez, 2001بيشتر تحقيقات در خصوص دلبستگي
بر روي جنبههاي اجتماعي آن تمركز كرده است .زماني كه
دلبستگي بيشتر از خود مكان ،به طور مستقيم وابسته به كساني
باشد كه در آنجا هستند ،به آن مكان اجتماعي اطالق ميشود
( .)Scannell & Gifford, 2009به دليل مشابهتهاي دلبستگي
به مكان با حس اجتماع ،اين دو بارها در مطالعات ،مورد مقايسه
و تلفيق قرار گرفتند .از آنجا كه بخشي از ماهيت اين گروه
وابسته به مكان و مشخصات كالبدي آن است ،نقش طراح
در شكلگيري و تقويت حس دلبستگي محسوستر ميتواند
باشد .در اين گروه ،مكان به عنوان جزء اصلي ،تأثيري محرز
بر حس دلبستگي دارد و كيفيت مكان و ويژگيهايي كالبدي
ميتواند قابليت مكان را در احتمال رخداد تعامالت اجتماعي
افزايش دهد و منجر به تغيير در ميزان دلبستگي است .در این
پژوهش با توجه به اصول معماری ایرانی -اسالمی و مشاهدات
میدانی عالوه بر متغیرهای ذکرشده در حیطه کالبدی ،دو
متغیر محرمیت (حریم خصوصی) و انسجام (وحدت) مورد
توجه قرار گرفته است.

محرمیت (حریم خصوصی)

از اصول معماري ايران ،وجود نظام ترتيب و توالي در
استقرار فضاها ،وقوع فعاليتها ،ديدها و حركتهاست .وجود
سلسلهمراتب در معماري ،به نحو بارزي در ارتباط با مفهوم
محرميت در فرهنگ ايرانيان است .محرميت يك مفهوم نسبي
است كه بسته به مقررات هر جامعهاي ساز و كار خاص خود
را دارد .چنانکه مفهوم قلمرو و حريم خصوصي به دنبال
تحوالت و پيشرفتهاي امروزي دستخوش تغيير قرار گرفته
است (رحمدل .)۱۳۸۴،فاصلۀ بين افراد براساس نحوۀ زندگي
و فرهنگ آنها متفاوت است .فضاي شخصي در زبان روزمره
وارد شده با معناهاي مختلف درك ميشود.مفهوم حريم
خصوصي ،فارغ از بستر فرهنگي آن در جوامع اسالمي ،در
تمامي فرهنگها مورد توجه است .چنانکه انسانها توسط
حبابهاي نامرئی احاطه شدهاند كه حد فاصل حضور خود با
ديگران را براساس اين حبابها تعريف ميكنند (Lawson,
 .)2001بر اين اساس مفهومي كه از محرميت در فضاي جمعی
مسكوني تلقي ميشود ،ارجاع به مكاني دارد كه در آن افراد
بدون دخالت ديگران بتوانند از فضا استفاده كنند.

انسجام (وحدت)

از ديدگاه توسعۀ پايدار ،انسجام اجزا در هر مجموعه از
شروط الزم براي توسعه و تداوم آن به شمار ميآيد ،و
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در حوزۀ سكونتي متضمن وجود تنوع و وحدت در اجزا
است .آشفتگي صفت مخالف انسجام است و ماحصل
فقدان شالوده و ساختار مشخص و اجزاي پراكنده است
(.)Ode, Gary, Mari Sundli, Pernette & Miller, 2009

هرناندز و همکاران مداخلۀ انسان در طبيعت را به نحوي كه
باعث ايجاد تضاد بصري بين منظر و بستر آن شود ،آشفتگي
و اغتشاش ميدانند ()Hernández, García & Ayuga, 2004
 .تنوع در طراحي فضا باعث ايجاد تغييراتي در مقياس ميشود.
عناصر بزرگ با تقسيم به بخشهاي متعدد ،مقياس كوچكتري
خواهند يافت و در نتيجه تنوع را دربرخواهد داشت .اگر
سلسلهمراتب خاصي در مقياس وجود نداشته باشد ،ميزان تنوع
بيش از حد ميتواند وحدت را از بين ببرد .از طرف ديگر ،ميزان

تنوع ممكن است آنقدر كاهش يابد كه در مقياس وسيعتر،
حاصلي كسالت آور داشته باشد (بل.)۱۳۸۵ ،
با توجه به آنچه گفته شد در تصویر  1الگوی مفهومی خلق
فضاهای جمعی واجد ارزشهای کالبدی محیطی و القاکنندۀ
حس دلبستگی به مکان در مجتمعهای مسکونی منتخب شهر
تهران ارائه شده است.
با توجه به تصویر  ،۱مؤلفههای تدقیق شده در هر سه حیطه
فرمی کالبدی ،ادراکی احساسی و عملکردی فعالیتی به طور
همزمان و متعادل در شکلگیری فضاهای جمعی موفق و
القاکنندۀ حس تعلق به مکان نقش داشتهاند .از اینرو در ادامه
از متغیرها و مؤلفههای تدقیق شده در این بخش ،در طراحی
پرسشنامههای سنجش میزان حس تعلق ساکنین مجتمعهای

...................................................................

تصویر .1الگوی مفهومی رابطه بین فرم کالبدی و حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی .مأخذ :نگارندگان.
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مسکونی منتخب تهران نسبت فضاهای جمعی و ارزیابی قابلیت
این فضاها در القا حس تعلق به مکان استفاده شده است.

همبستگی ،رگرسیون بهره برده شد و در نهایت ،نتایج حاصل از
پژوهش ،جمعبندی شد (جدول .)1

روش تحقیق

نمونههای مورد مطالعه

....................................................................

با مطالعه روشهای بهکارگرفتهشده در تحقیقات مرتبط پیشین و
مشاوره با صاحبنظران امر ،استراتژی انتخابی این پژوهش برای
دستیابی به اهداف محورهای موضوعی مطرح شده ،استفاده از
رویکرد ترکیبی است؛ بدین ترتیب که به منظور آزمون فرضیات
تحقیق که برآمده از مبانی نظری و برگرفته از دیدگاه قیاسی
است ،از استراتژی پژوهش کیفی با استفاده از روش ثبت
رفتاری بهره گرفته شده است و همچنین به منظور شناخت
سایر متغیرهای میانجی در رابطه با حس دلبستگی به مکان،
شناخت مؤلفههای حس دلبستگی به مکان در معماری و
شناخت روابط میان آنها و به طور کل ،پاسخگویی به سؤاالت
رویکرد کیفی ،از استراتژی پژوهش کمی استفاده شد .در این
پژوهش مشخصههاي کالبدی فضاهاي جمعی مسكوني متغير
مستقل و ميزان حس دلبستگي به مكان متغير وابسته است .به
كمك راهبرد علي -مقايسهاي ،ميزان تأثير ويژگيهاي کالبدی
فضاهاي جمعی مسكوني بر حس دلبستگي ساكنان بررسي
ميشود .مطالعات موردي بخش اعظمي از كار را در برميگيرد.
در ادامه به منظور آزمون فرضیات تحقیق ،گردآوری دادهها و
تجزیه و تحلیل آنها در دستور کار قرار میگیرد؛ به این ترتیب
که پرسشنامه براساس شاخصهای تحقیق تدوین و پس از
تأیید روایی آنها به روش دلفی ،نظرات خبرگان اخذ شد و با
انجام پیش آزمون به تعداد  ۳۰عدد پایایی آن ،از طریق محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ مؤلفهها بررسی شد که در جدول  ۱قابل
مشاهده است .برای تعیین نمونه آماری ،ابتدا با استفاده از فرمول
کوکران براساس تعداد کل جمعیت مجتمعهای مسکونی مورد
مطالعه ( ۶۰۰۳نفر) محاسبه شد که عدد  ۳۶۱به دست آمد و
پس از پرکردن  ۴۰۰پرسشنامه در مجتمعهای مسکونی مورد
مطالعه متناسب با جمعیت هرکدام از آنها به روش تصادفی
منظم و پاالیش موارد مسئلهدار ،دادههای  ۳۶۱پرسشنامه وارد
چرخه تحلیل شد .در مرحلۀ بعد ،از روشهای آماری به منظور
تجزیه و تحلیل دادههای کسب شده از آزمون مقایسه میانگین،

یافتههای پژوهش
چنانکه ذكر شد اين پژوهش درصدد كشف رابطۀ بين كيفيت فرم
کالبدی فضاي جمعی مجتمعهای مسكوني و حس دلبستگی
به مكان است .هدف اصلي اين پژوهش يافتن راهكارهايي
جهت ارتقاي فضاي جمعی مجتمع مسكوني در جهت افزايش
حس دلبستگي است .برداشت ميداني و استفاده از راهبرد
همبستگي و يا كيفي از رويكردهاي اصلي پژوهشهاي مشابه

جدول .۱ضریب پایایی و گویههای متغیرهای تحقیق (اعداد كنار نام هر مجتمع ،بيانگر درصد فضاي باز آن است) .مأخذ :نگارندگان.
متغیرهای تحقیق

تعداد پرسشها

ضریب آلفای کرونباخ

حس دلبستگی به مکان

۲۰

۰/۹۰۶

کالبد

۳۲

۰/۹۳۶

فعالیت

۱۳

۰/۹۴۱

معنا

۲۰

۰/۹۵۰

..............................................................................
20

انتخاب اوليه مجموعهها براساس ميزان فضاي جمعی مجتمع
صورت میگیرد .به اين منظور مجتمعهاي مسكوني تعدادي
از مناطق شهرداري تهران به كمك نقشههاي جي آي اس،
نقشههاي موجود شهر تهران و عكسهاي هوايي استخراج
شد (عینیفر و قاضیزاده .)۱۳۸۹،سپس كليه مجتمعهاي
مسكوني كه فضاي جمعی آنها بالغ بر 65درصد سطح زمين
است برداشت و مورد بازديد ميداني قرار میگیرد و مشخصات
دقيق آنها استخراج میشود .براساس اطالعات برداشتشده
ميداني ،تطبيق و مقايسه دادهها ،عامل مشترك بين مجتمعها
استخراج و الگوي گونهشناسي مجتمعهاي مسكوني با رويكرد
فضاي جمعی تدوين میشود .در بخش نهايي ،مجتمعهاي
مسكوني مورد مطالعه از گونههاي منتخب با بيشترين ميزان
فضاي جمعی انتخاب میشوند.
بر ا سا س پال نها ي بر د ا شت شد ه  ،مجتمعها ي
مسكوني شهر به سه گروه اصلي  .1رديفي  .2پراكنده
 -3متمركز قابل تفكيك هستند .از آن جاييكه در مجتمعهاي
كالن مقياس باالي  500واحد مسكوني به دليل گستردگي،
حس تملك و حريم خصوصي كمرنگتر ميشود ،مجتمعهايي
با مقياس كوچكتر با تراکم متوسط براي انجام مطالعۀ ميداني
انتخاب شدند .در نهایت مطابق جدول۲از هر گروه دو مجتمع
مسکونی انتخاب شدند -1 :رديفي (نویسندگان ،گلها) -2
پراكنده (فردوس ،پاس)  -3متمركز (آرین ،سروستان).
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جدول  .۲گونهشناسی مجتمعهای مسکونی مورد مطالعه .مأخذ :نگارندگان.

ارتفاع

تعداد واحدها

الگوی فضای باز

تعداد پرسشنامه

ردیفی

۴۳

گلها (منطقه )۰/۷۸()۲

پراکنده

-

-

-

متمرکز

-

-

-

ردیفی

۳۳

نویسندگان ()۰/۷۸

-

پراکنده

۵۴

فردوس ()۰/۹۱

-

متمرکز

۲۷

آرین ()۰/۸۰

-

ردیفی

-

-

-

پراکنده

۱۲۷

-

پاس ()۰/۸۸

متمرکز

۷۷

-

سروستان ()۰/۷۳

<۶

۷-۱۲

+۱۳

بوده است .با توجه به رويكرد اين پژوهش مبني بر فضاي
جمعی و با تلفيق معيارهاي مقياس و ارتفاع ساختمان و كل
فضاي باز و همچنین از آن جايي كه در مجتمعهاي كالن
مقياس باالي  500واحد مسكوني به دليل گستردگي ،حس
تملك و حريم خصوصي كمرنگتر ميشود ،مجتمعهايي با
مقياس كوچكتر براي انجام مطالعه ميداني انتخاب شدند.
در ابتدا با استفاده از مشاهدات میدانی به روش کیفی
ثبت رفتاری ،نوع رفتار کاربرین و مدت زمان استفاده از
فضای جمعی به دست آمده و سپس با توزیع و جمعآوری
پرسشنامهها به تفسير و آزمون فرضيههای تحقیق ميپردازيم.

ثبت مشاهده رفتاری

-

رابطۀ بین کیفیت فضای باز جمعی و میزان رویدادن فعالیت
(ضروری ،گزینشی و اجتماعی) در فضاهای مجتمعهای
مسکونی منتخب شهر تهران قابل ارزیابی است.
هنگامی که کیفیت فضا خوب باشد ،میزان رو یدادن
فعالیتهای گزینشی افزایش مییابد .از این گذشته ،همانطور
که سطح وقوع فعالیتهای اختیاری باال میرود ،تعداد
فعالیتهای اجتماعی نیز بیشتر میشود.
با توجه مشاهدات میدانی ،مطابق با جدول  ،۵بیشترین فعالیت
ضروری (رفت و آمد) و پس از آن فعالیت گزینشی (ورزش
و پیادهروی) در فضاهای جمعی مجتمعهای مورد مطالعه
قرار میگیرد که از میان تمامی مجتمعها ،مجتمع ردیفی
نویسندگان بیشترین میزان حجم فعالیتی و همچنین باالترین
میزان دلبستگی به مکان را به خود اختصاص داده است.

تجزیه و تحلیل آمار توصیفی

از  361نفر شركتكننده در مطالعه 206 ،نفر(57/611درصد)
زن و  155نفر (42/9درصد) مرد هستند .همچنین در این
مطالعه 276 ،نفر (76/5درصد) مجرد 83 ،نفر (23درصد)
متأهل 1 ،نفر (0/3درصد) مطلقه و  1نفر (0/3درصد) بیوه
هستند 32 .نفر(8/9درصد) در گروه سني زیر  18سال،
 175نفر(48/5درصد) در گروه سنی  19تا  35سال124 ،
نفر(34/3درصد) در گروه سنی  36تا  60سال و  30نفر
(8/3درصد) باالتر از  60سال هستند .نتايج نشان میدهد 151
نفر(41/8درصد) دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر62 ،
نفر (38درصد) لیسانس 62 ،نفر (17/2درصد) فوق لیسانس،
 11نفر(3درصد) دکتری و باالتر هستند.

...................................................................

روش مشاهده رفتاري به عنوان شيوهاي جديد براي بررسي
و پايش الگوهاي رفتاري در فضاهاي همگاني بيان شدند .اين
روش صرفاً بر پايۀ ديدن نيست ،بلكه از پژوهشگر ميخواهد تا
به جاي ديدن ،به انگارۀ ذهني مشاهده دست يابد .به عبارت
ديگر زنجيرهاي از نگريدن ،شنيدن ،درنگ و تفكر دربارۀ آنچه
در نتيجه ديدن ،در ذهن به تصوير كشيده ميشود ،در روش
مشاهده رفتاري نمود پيدا ميكند .در اين صورت ميتوان ادعا
كرد كه تعامل ميان انسان و محيط پيرامون آن واكاوي شده
است .به همین منظور برداشت رفتاری در دو بعد  -۱ :عینی
(فعالیت ایستگاهی و فعالیت پویا) -۲ ،ذهنی(هدف از فعالیت)
با استفاده از شیوههای مختلف :مصاحبه مستقیم /مشاهده/
عکسبرداری /ترسیم حرکت /تبدیل به نقشه /شمارش /تعقیب/
ردگیری /یادداشت روزانه انجام پذیرفته است (جدول .)3
با توجه به مطالعات ( ،)Gehl, 1987مطابق با جدول ،۴

>۲۱۶

۲۱۶ - ۵۰۰

..............................................................................
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جدول  .۳یافتههای ثبت رفتاری در مجتمعهای مورد مطالعه .مأخذ :نگارندگان.
ابزار
مشاهده /عکسبرداری /ترسیم حرکت /تبدیل به نقشه
شناسایی نقاط فعالیت (ضروری ،گزینشی و اجتماعی) و
شمارش افراد

گونه مجتمع

تصویر و نقشه فضاهای جمعی

مجتمع
نویسندگان

ردیفی

مجتمع
گلها

مجتمع
فردوس

....................................................................

پراکنده

مجتمع پاس

..............................................................................
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شمارش /تعقیب /ردگیری /یادداشت روزانه
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ادامۀ جدول .3
ابزار
مشاهده /عکسبرداری /ترسیم حرکت /تبدیل به نقشه
شناسایی

گونه مجتمع

نقاط فعالیت (ضروری ،گزینشی و اجتماعی) و شمارش افراد

شمارش /تعقیب /ردگیری /یادداشت روزانه

تصویر و نقشه فضاهای جمعی

مجتمع آرین

متمرکز

مجتمع
سروستان

جدول  .۴رابطه بین کیفیت فضای باز جمعی و میزان رویدادن فعالیت (ضروری ،گزینشی و اجتماعی) .مأخذ:
کیفیت محیط فیزیکی

نوع فعالیت
ضعیف
ضروری
اختیاری
اجتماعی

...................................................................

خوب

.Gehl,1987

..............................................................................
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جدول  . ۵ارزیابی میزان فعالیت (ضروری ،گزینشی و اجتماعی) با شیوۀ ثبت رفتاری در مجتمعهای مورد مطالعه .مأخذ :نگارندگان.
ردیفی
فعالیت (ضروری،گزینشی ،اجتماعی)
ضروری
گزینشی

اجتماعی

پراکنده

مجتمع
نویسندگان

مجتمع
گلها

مجتمع
فردوس

مجتمع
پاس

مجتمع
آرین

رفت و آمد

5.0000

4.8837

4.7778

4.7559

4.8889

4.7922

4.8144

بازی کودکان

2.0909

3.3953

2.2778

2.2992

3.0000

3.0260

2.6150

۰/۰۰۰

ورزش و پیادهروی

4.0303

4.2093

3.9444

3.5669

3.9259

4.2338

3.9114

۰/۰۰۰

استراحت  -نشستن

4.1212

3.7907

3.5926

3.6142

3.5185

4.0260

3.7590

۰/۰۰۰

گفتگو با سایرین

3.6667

3.8605

3.5000

3.2677

3.1481

3.6883

3.4903

۰/۰۰۰

ارتباط با همسایگان

3.3636

2.7674

3.1667

2.7559

3.1481

3.5065

3.0637

۰/۲۰۸

3.7015

3.1946

3.0631

3.2149

3.6076

3.3501

الزم به ذکر است ،از  361نفر شركتكننده در مطالعه،
 108نفر(29/9درصد) از پاسخگویان  5سال و کمتر،
 154نفر (42/8درصد) از پاسخگویان  6تا  10سال62 ،
نفر (17/2درصد) از پاسخگویان  11تا  15سال ،و 37
نفر(10/2درصد) از پاسخگویان باالتر از  15سال در محله
اقامت داشتند.

آمار استنباطی

....................................................................

میانگین

Sig

۰/۰۰۰

دلبستگی به مکان

در ادامه به تحلیل تأثیر هریک از مؤلفههاي کالبدی بر دلبستگی
به مکان در قالـب پرسـشنامه پرداختـه شده است.
•بررسی نرمالبودن متغیرهای تحقیق
از آزمون ( k-sکولموگروف -اسمیرنوف) جهت بررسی نرمالبودن
متغيرها استفاده شده است.
جدول  ۶و مقادیر بهدستمده (  =P-value<0.05سطح
معنیداری) نشان میدهند که تمامي متغيرها از توزيع نرمال
پيروي نميكنند .بنابراین برای تجزیه و تحلیل فرضیههای
پژوهش از آزمونهاي ناپارامتريک استفاده شده است.
•سنجش سطح متغيرهاي مستقل و وابسته در
فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی
در اين تحقيق براي سنجش متغيرهاي مستقل کالبدی،
فعالیتی و ادراکی ،همچنین متغیر وابسته دلبستگی به
مکان ،مؤلفههايي طراحي شـده و براي سنجش اين مؤلفهها
گويههايي جهت پرسـش از ساكنين در طيـف  5مقياسـي
ليكـرت طـرح شـده است .پایایی پرسشنامه مورد نظر با
آلفای کرونباخ  0.8۹۶تأیید شده و براي آزمون سطح
اين متغيرها در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی
مـوردمطالعه از آزمون tتك نمونهاي استفاده شـده اسـت.
با توجه بـه اينكـه طيـف ليكـرت از امتيـاز1كـام ً
ال مخالف

..............................................................................
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سروستان
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3.2۹۲۵

۰/۰۰۰

تا امتياز5كام ً
ال موافق (ميتواند كدبندي و امتيازدهي شود
در اين آزمون عـدد  3بـه عنـوان حـد متوسـط ( test
 )valueدر نظـر گرفتـه شـده اسـت .اگر ميانگين نمونه
مورد مطالعه در مؤلفـه يـامؤلفهها باالتر از عدد  3باشد
و ميزان sigهم كمتر ازآلفا  0 /05باشد ميتوان گفت كـه
سـطح متغيـر مـورد نظر به طور معناداري بـاالتر از حـد
متوسـط اسـت و بالعكس.
الف .کالبد :در بين مؤلفههای  ۷گانه متغیر کالبدی سطح
معنـي داري sigمؤلفههای غنای بصری و عناصر طبیعی و
سبز باالتر تر از  0/05است و ازاينرو ميتوان گفت از نظـر
آمـاري تأثیر این مؤلفهها معنـادار نیست .سـايرمؤلفهها تأثیر
معنـادار دارند و مؤلفههای محرمیت و انسجام دارای باالترین
عدد میانگین و باالتر از  3هستند (جدول .)7
ب .فعالیت :در متغير بعدي عملکردی -فعالیتی ،سطح میانگین
درتمامی مؤلفههای مطالعه شده پایینتر از  3و سطح sig
کمتر از 0/05و معنیدار است.
پ .ادراک :سطح میانگین درتمامی مؤلفههای مطالعه شده
متغیر احساسی -ادراکی ،پایینتر از  3و سطح  sigآنها کمتر
از  0/05و معنادار هستند.
ت .دلبستگی به مکان :آزمون tتك نمونـهاي نشـان ميدهد
ميزان حس دلبستگی به مکان بـه عنـوان متغيـر وابسته
تحقيق باالتر از میانگین بوده و همچنین دارای سطح معناداری
است.
•تأثيرمتغيرهاي کالبدی ،فعالیتی و ادراکی بـر حس
دلبستگی به مکان
آزمون فرضيه اول -براي آزمون تأثير متغيرهاي مستقل
کالبدی ،فعالیتی و ادراکی بـر حس دلبستگی به مکان از
آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
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جدول .۶آزمون کولموگروف -اسمیرنوف جهت بررسی نرمالبودن متغيرها .مأخذ :نگارندگان.
مؤلفه فعالیتی

مؤلفه کالبدی

دلبستگی به مکان

مؤلفه ادراک

میانگین

۳/۰۰

۲/۵۳

۲/۷۲

۳/۲۹

انحراف معیار

۰/۵۲

0/۶۷

0/۶۲

0/۴۷

آمار آزمون

0/۱۰۰

0/۰۷۵

0/۰۷۱

0/۰۵۴

سطح معنيداري

0/۰00

0/۰00

0/۰00

0/۰۱۴

جدول .۷سطح متغيرهاي پژوهش در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی منتخب شهر تهران براساس آزمون  Tتك نمونهاي .مأخذ :نگارندگان.
عوامل مؤثر بر شکلگیری و تقویت حس
تعلق به مکان

حیطه
فرمی
کالبدی

حیطه
عملکردی
فعالیتی

Sig

محرمیت

3.2955

3.2558

3.0602

3.1476

3.9012

3.4416

انسجام و وحدت

3.7273

3.1512

3.0926

2.9016

3.3056

3.6818

3.2548

قابلیت جهتیابی و خوانایی

3.3131

2.8527

2.6296

2.4147

4.0000

3.5455

2.8606

۰/۰۰۰

غنای بصری

3.0379

2.8663

3.6806

2.7500

3.6543

3.2900

3.1066

۰/۴۸۴

ترکیببندی و کیفیت کالبدی 2.9780
فضایی

2.8034

2.7778

2.5562

3.6389

3.2695

2.8517

۰/۰۰۰

مدیریت تسهیالت و نظارت

3.0227

2.9099

2.7801

2.7224

3.8013

3.0307

2.9266

۰/۰۰۶

عناصر طبیعی و سبز

3.2525

2.9845

2.6914

2.7900

3.6528

3.0795

3.0591

۰/۱۴۳

امکان انجام فعالیتهای خاص 2.9091
در مکان

2.8062

2.6049

2.3176

4.3333

3.2727

2.6519

۰/۰۰۰

امکان انجام فعالیتهای متنوع 2.6848
در مکان

2.3628

2.3074

1.8346

3.2593

2.8268

2.3224

۰/۰۰۰

امكان شکلگیری ارتباطات و 3.0455
پیوندهای اجتماعی

2.6279

2.5370

2.0512

2.6444

2.8468

2.5942

۰/۰۰۰

تناسب فعالیتها با نیازهای 3.1313
انسانی

2.6357

2.6543

2.2100

3.4259

3.0260

2.7221

۰/۰۰۰

2.8889

2.6085

2.7006

2.1640

3.8272

3.0996

2.6417

۰/۰۰۰

فهم 2.9773

2.6744

2.6759

2.2854

3.7099

2.9264

2.6988

۰/۰۰۰

شکلگیری حس خوشایند به 2.9939
واسطه حضور در مکان

2.8140

2.7111

2.5260

3.5833

2.9805

2.8582

۰/۰۰۰

3.7015

3.1946

3.0631

3.2149

3.6076

3.3501

3.2۹۲۵

۰/۰۰۰

حس جذابیت
دعوتکنندگی مکان

دلبستگی به مکان

بـا توجه به جدول  sig ، ۸كمتر از  0/05است .بنـابراين
رابطه بین متغيرهاي مستقل کالبدی ،فعالیتی ،ادراکی و
متغیر وابسته دلبستگی به مکان معنـادار اسـت و فرضيه
اول تحقيق قابل قبول است.

مجتمع
سروستان

میانگین

3.2867

۰/۰۰۰
۰/۰۰۰

براي آزمون تأثير متغيرهاي کالبدی ،فعالیتی و ادراکی بـر
حس دلبستگی به مکان از آزمون رگرسيون استفاده شد.
در جدول  ۹سطح معناداری ( )sigبرای دو متغیر کالبد و
ادراک،کمتر از آلفا  0/0۵و برای متغیرفعالیت سطح معناداری

...................................................................

مجتمع
پاس

و

مجتمع
گلها

مجتمع
فردوس

متمرکز
مجتمع
آرین

امكان ادراک و تصور مكان
حیطه
احساسی
ادراکی

ردیفی
مجتمع
نویسندگان

پراکنده

کل

..............................................................................
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جدول .۸تأثير کالبد ،فعالیت و ادراک بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی منتخب شهر تهران .مأخذ :نگارندگان.

متغیر

کالبد

فعالیت

ادراک

دلبستگی به
مکان

1

**0/۷۷۳

**0/۷۳۳

**0/۳۵۰

0/000

0/000

0/000

1

**0/۷۸۷

**0/۲۰۱

0/000

0/000

1

**0/۲۵۷

Spearman
Correlation

کالبد

(Sig. (2-tailed
Spearman
Correlation

فعالیت
ادراک
دلبستگی به
مکان

**0/۷۷۳

(Sig. (2-tailed

0/000

Spearman
Correlation

**0/۷۳۳

**0/۷۸۷

0/000

0/000

**0/۳۵۰

**0/۲۰۱

**0/۲۵۷

0/000

0/000

0/000

(Sig. (2-tailed
Spearman
Correlation
(Sig. (2-tailed

0/000
1

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed( .

....................................................................

جدول .۹جدول آزمون رگرسیون .مأخذ :نگارندگان.
متغیر
مستقل

sig

T

کالبد

0/۰۰۳

۲/۹۷۳

فعالیت

0/0۶۰

ادراک

0/0۰۰

-

۱/۸۸۷
۳/۹۳۰

-

Beta

Std. Error

0/۲۰۰

0/۰۶۰

0/۱۸۰

0/۰۶۱

- ۰/۱۱۵

0/۰۶۶

0/۲۶۰

۰/۱۶۴
0/۳۴۱

( )sigبیشتر از آلفا  0/0۵است .بنـابراين تـأثير متغیرهای
مستقل کالبد و ادراک بر متغیر وابسته حس دلبستگی به
مکان معنـادار است ولی تأثير متغیر مستقل فعالیت بر متغیر
وابسته حس دلبستگی به مکان معنـادار نیست بنـابراين
مـيتـوان گفـت فعالیت به صورت همزمان و مستقیم به
همراه کالبد و معنا بر روی حس دلبستگی به مکان تأثیرگذار
نیست .این در حالی است که با توجه به سطح معناداری در
جدول  ۱۰تـأثير دو متغیر مستقل کالبد و ادراک بر متغیر
وابسته معنـادار است و بنـابراين مـيتـوان گفـت کالبد و
ادراک بر روی حس دلبستگی به مکان تأثیرگذار هستند.
ضريب تعيين ( )R Squareنيز نشان ميدهد كه حدود
 ۳۶درصد تغييرات متغير وابسته (حس دلبستگی به مکان)
تحت تأثير کالبد و ادراک اسـت .بنــابراين با ارتقای کیفیت
کالبدی فضای جمعی برای انجام فعالیتهای جمعی و ایجاد

..............................................................................
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ضرایب غیراستاندارد
B

متغیر وابسته؛ حس
دلبستگی به مکان

=0R Square/۳۷۳
=0R/۱۳۹

ادراک مثبت محیطی در افـراد میتوان به سطح باالتری از
حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمعهای
مسکونی دست یافت.
•تأثیر مؤلفه کالبدی فضاهای جمعی مجتمعهای
مسکونی بر حس دلبستگی به مکان
در این پژوهش ،ارتباط میان ویژگیهای کالبدی فضای
جمعی از جمله «محرمیت»« ،انسجام و وحدت»« ،قابلیت
جهتیابی و خوانایی»« ،غنای بصری»« ،ترکیببندی و
کیفیت کالبدی فضایی»« ،مدیریت تسهیالت و نظارت»
و «عناصر طبیعی و سبز» با میزان دلبستگی به مکان در
مجتمعهای مسکونی منتخب شهر تهران مورد بررسی قرار
گرفت .آنچه از نتایج پیمایش صورت گرفته حادث میشود.
این است که میان تمامی پارامترها با میزان دلبستگی به
مکان رابطه معناداری وجود دارد .این امر مؤید آن است که

نشریۀ علمی باغ نظر / 30-15 ،)83(17 ،اردیبهشت 1399

افراد ساکن در این مجتمعهای مسکونی ،این ویژگیها را به
عنوان عوامل دلبستگی به مکان مورد توجه قرار دادهاند؛ این
دلبستگی به مکان باعث ایجاد تصویر ذهنی بهتر ساکنین
شده است .از میان تمام ویژگیها ،ویژگی«انسجام و وحدت»
باالترین ضریب را دارد ،بنابراین این ویژگی توانسته است
بیشترین میزان دلبستگی به مکان را در سا کنین برآورده
سازد و پس از آن به ترتیب« :محرمیت» « ،مدیریت تسهیالت
و نظارت»« ،عناصر طبیعی و سبز» «ترکیببندی و کیفیت
کالبدی فضایی»« ،غنای بصری» و در آخر «قابلیت جهتیابی
و خوانایی» قرار دارند (جدول.)۱۱
در این قسمت توسط آزمون رگرسیون خطی ،میزان
تأثیرگذاری متغیر مستقل کالبدی فضای جمعی مجتمع
مسکونی بر متغیر وابسته دلبستگی به مکان ساکنین تعیین
میشود .جدول  ،۱۲با توجه به سطوح معناداری کمتر از
مستقل فضای
( )۰،۰۵و بتا در هریک از معیارهای متغیر
ِ
جمعی مجتمع مسکونی ،نشان از معناداری سه معیار متغیر
مستقل (انسجام و وحدت ،مدیریت تسهیالت و نظارت و
محرمیت) بر متغیر وابسته (حس دلبستگی) است و بیشترین
تأثیرگذاری را معیار انسجام و وحدت با ضریب بتا  ۰/۴۶۲دارد.
همچنین مقدار ضریب تعیین ( )R2نشان میدهد حدود ۴۱
درصد از تغییرات ،در تأثیر مؤلفه کالبدی فضاهای جمعی
مجتمعهای مسکونی شهر تهران بر حس دلبستگی ساکنین
تبیین میشود (جدول .)12
نتیجهگیری
دلبستگی به مکان ،اشاره به عالقهها یا پیوندهای عاطفی
مردم به یک مکان خاص دارد و به معنای ادراک ذهنی
مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط
است که فرد را در ارتباطی عاطفی با محیط قرار میدهد،
به طوری که فهم و احساس فرد با زمینۀ معنایی محیط
پیوند خورده و یکپارچه میشود .این حس عاملی است که
موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و
رفتاری ویژه برای افراد خاص است که در این مقاله ساکنین

مجتمعهای مسکونی منتخب تهران را شامل میشود .با
توجه به اهمیت این حس در ارتقای کیفیت محیطهای
مسکونی ،در این مقاله به بررسی و سنجش حس دلبستگی
به مکان و متغیرهای اثرگذار بر آن که دربرگیرنده کالبد،
فعالیت و ادراک است ،پرداخته شد.
این پژوهش درصدد ارزیابی رابطۀ بین حس دلبستگی به
مکان و ویژگیهای کالبدی فضای جمعی مسکونی و در پی
آن ارتقای کیفیت مجتمعهای مسکونی است .فضاهای جمعی
مابین ساختمانهای مسکونی بستر پیوند ساکنان با طبیعت
و محل گذران اوقات فراغت در مکان بیرونی بالفصل خانه
است .بنابراین ،بازنگری و توجه ویژه به طراحی فضای جمعی
مجتمعهای مسکونی به عنوان حیاط مشترک و جمعی در
بسیاری از گونههای مسکونی امروزی ضروری است .حس
دلبستگی به مکان تابع ابعاد متفاوتی از زندگی انسان است
و تلفیق طیف متفاوتی از برداشتهای فرد از زندگی روزمره،
آن را شکل میدهند .بر مبنای پژوهشهای موجود ،معیارهای
اصلی سازندۀ حس دلبستگی به مکان در فضای جمعی
مجتمعهای مسکونی برخواسته از ابعاد کالبدی ،فعالیتی،
ادراکی است .بر این اساس الگویی سه بعدی جهت ارزیابی
حس دلبستگی به مکان ساکنان استخراج شد .جهت آزمون
الگوی نظری سه گونه متوسط مقیاس :ردیفی (نویسندگان،
گلها) ،پراکنده (فردوس ،پاس) و متمرکز (آرین ،سروستان)
از میان مجتمعهای مسکونی شهر تهران انتخاب و به وسیلۀ
پرسشنامه میزان حس دلبستگی آنان به مکان استخراج شد.
تحلیل دادههای حاصل از برداشت میدانی به کمک روش
کیفی صورت گرفت .نتایج این پژوهش بر اهمیت ویژگیهای
کالبدی با باالترین ضریب همبستگی با حس دلبستگی به
مکان ساکنان نسبت به متغیرهای فعالیتی و ادراکی ،تأکید
میکند .بر این اساس شاخص«انسجام و وحدت»« ،محرمیت»
بیشترین تأثیر«غنای بصری» و «قابلیت جهتیابی و خوانایی»
کمترین تأثیر را در میان شاخصهای متغیر کالبدی مؤثر در
ایجاد حس دلبستگی ساکنان به مکان دارد.
براساس نتایج به دستآمده از یافتههای توصیفی مجتمعهای

جدول .۱۰جدول آزمون رگرسیون .مأخذ :نگارندگان.

۱
۲

Beta

Std. Error

Sig

B

=0R Square/۳۱۶

کالبد

0/۰۰۰

۶/۳۰۱

0/۳۱۶

0/۰۴۵

0/۲۸۳

کالبد

0/0۱۲

۲/۵۳۵

۰/۱۶۵

0/۰۵۸

۰/۱۴۸

=0R Square/۳۶۱

ادراک

0/0۰۰

۳/۵۷۴

0/۲۳۲

0/۰۴۹

0/۱۷۶

=0R/۱۳۱

=0R/۱۰۰
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جدول .۱۱رابطه بین دلبستگی به مکان و ویژگیهای کالبدی .0.05<0=Pمأخذ :نگارندگان.
عوامل مؤثر بر شکلگیری و تقویت حس تعلق
به مکان

ضریب اسپیرمن

معناداری

تعداد

محرمیت

**387

000

361

انسجام و وحدت

** 545

000

361

172

001

361

غنای بصری

** 179

001

361

ترکیببندی و کیفیت کالبدی
فضایی

** 206

000

361

مدیریت تسهیالت و نظارت

** 377

000

361

212

000

361

قابلیت جهتیابی و خوانایی
حیطه فرمی
کالبدی

عناصر طبیعی و سبز

**

**

جدول  .۱۲رگرسیون خطی -تأثیر مؤلفه کالبدی فضاهای جمعی مجتمعهای مسکونی بر حس دلبستگی به مکان .مأخذ :نگارندگان.

حیطه فرمی
کالبدی

ضریب بتا

معناداری

t

محرمیت

161

001

3.380

انسجام و وحدت

462

000

9.310

قابلیت جهتیابی و خوانایی

- 032

566

-575

غنای بصری

- 024

570

-568

ترکیببندی و کیفیت کالبدی فضایی

- 084

221

-1.226

مدیریت تسهیالت و نظارت

216

001

3.393

عناصر طبیعی و سبز

053

354

928

R

642

....................................................................

عناصر طبیعی و سبز ،غنای بصری ،محرمیت ،انسجام ،جهتیابی و خوانایی ،مدیریت تسهیالت و نظارت بر فضا،

منتخب ،بیشترین میانگین بهدستآمده با  ۳/۲۸مربوط به
۲
داشتن محرمیت (حیطه کالبدی) و کمترین میانگین /۳۲
نیز مربوط به وجود امکان انجام فعالیتهای متنوع در مکان
(حیطه فعالیتی) بوده است .همچنین میانگین  ۳/۷۰از ۵
باالترین میانگین دلبستگی ساکنین مجتمع نویسندگان
(ردیفی) و میانگین  ۳/۰۶از  ۵کمترین میانگین دلبستگی
ساکنین مجتمع فردوس(پراکنده) به مجتمع خودشان بوده
است .همچنین این تحقیق بیان می دارد حس دلبستگی
به مکان از طریق افزایش کیفیت کالبدی و ایجاد ادراک
محیطی که در نهایت موجب شکلگیری فعالیتهای جمعی
میشود ،افزایش مییابد .مطمئناً بهبود کالبدی محیطی
فضای جمعی موجب ارتقای سطح دلبستگی ساکنان و
کیفیت زندگی میشود.

..............................................................................
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دلبستگی Dependent Variable: a
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