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3

ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان
در محالت مرکزی (شهر تبریز)

4

با توجه به مسئله تضعیف ارتباط ساکنین با مکانهای سکونتی ،مقاله حاضر در تالش است به اهداف تحقیق یعنی
یافتن ارتباط میزان دلبستگی ساکنین و ابعاد آن با سه مقیاس مکانی (خانه ،محله و شهر) ،شناخت تصویر ذهنی
ساکنین و یافتن ارتباط آن با دلبستگی مکانی بپردازد .بنابراین تحقیق حاضر با فرض دلبستگی کمتر ساکنین
کمی شامل ترسیم نقشه شناختی و توزیع پرسشنامه در میان ساکنین محله
به محله تاریخی به دو روش کیفی و ّ
تاریخی سرخاب شهر تبریز انجام گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که ارتباط بین میزان دلبستگی و مقیاس مکان
به شکل منحنی ( Uدلبستگی به محله ،کمترین) است .با افزایش مقیاس مکان ،میزان تصویر ذهنی ساکنین کاهش
مییابد ،در مقیاس محله ،نشانه و در مقیاس شهر ،گره نقش مؤثرتری در خوانایی ساکنین از محله و شهر دارد و
ارتباط خطی مستقیمی بین تصویر ذهنی و میزان دلبستگی به محله وجود دارد .بنابراین نتایج آزمون برای ارتقای
دلبستگی به محله تاریخی ،توجه بیشتر بر بعد عاطفی (عوامل کالبدی) و بعد شناختی دلبستگی به محله ،تأکید بیشتر
بر تقویت مؤلفههای نشانه و مسیر در محله ،و از طرف دیگر اقدامات بهسازی مرکز محله را برای ارتقای مشارکت
و روابط اجتماعی ساکنین از سوی مسئولین و برنامهریزان شهری میطلبد.
کلیدواژهها :مقیاس مکان ،شناخت ،عاطفه ،رفتار ،دلبستگی به مکان ،محله تاریخی.

 1استادیار گروه معماری ،دانشکده عمران ،دانشگاه تبریز ،استان آذربایجان شرقی ،شهر تبریز (نویسنده مسئول مکاتبات)

E-mail: l.rahimi@tabrizu.ac.ir
 2دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،استان تهران ،شهر تهران

 3استادیار گروه معماری ،دانشکده مهندسی ،دانشگاه زنجان ،شهر زنجان

E-mail: rafiei_m@modares.ac.ir

E-mail: mbagheri@iust.ac.ir
 4این مقاله برگرفته از رساله دکتری شهرسازی لیال رحیمی با عنوان «مقیاس مکان و دلبستگی :ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر مدل
دلبستگی ساکنین» با راهنمایی دکتر مجتبی رفیعیان و دکتر محمد باقری است که در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی
تبریز انجام شده است.

نامۀ معماری و شهرسازی

چکیده

ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به ...

تاریخ دریافت مقاله1392/08/27 :
تاریخ پذیرش نهایی1393/09/12 :
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مقدمه

تضعیف پیوند انسان با مکان سکونت ناشی از عواملی چون شهرگرایی سریع و شتابزده قرن بیستم،
مالکیت اتومبیل و گسترش نقل و انتقاالت سکونتی ،بروز مشکالت زیستمحیطی ،افزایش فاصله محیط
کار -سکونت ،جهانیسازی ارتباطات ،صنعتی شدن و  ...است که دلبستگیها و پیوندهای اجتماعی-
محلی را کاهش داده است .بحران مکان به مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان ،از بارزترین
مشکالت شهرسازی معاصر است ،بحرانی که در ایجاد فضاهای شهری فاقد هویت ،فاقد تاریخ و فاقد
ارتباط تبلور یافته و پیوستگی احساسی با مکان در آن مورد غفلت و فراموشی قرار گرفته است .فقدان
معنی نه تنها تغییر اساسی پارادایم در فرم شهر را نشان میدهد ،بلکه مؤید تغییر تدریجی شیوه ادراک
انسانها از پیوستگی با مکان نیز هست (شولتز.)1387 ،
فضاهای مسکونی امروز از درک روح انسانی و تعلق اجتماعی به دور شدهاند ،به همین دلیل توجه
به عوامل مؤثر بر دلبستگی ساکنین به مکان بهویژه در محلههای تاریخی و مباحث شناختی یکی از
ضرورتهای مهم در عرصه طراحی محیطهای مسکونی است .تحقیقات پیشین اغلب در یک یا دو
مقیاس و بهندرت در سه مقیاس انجام گرفته است .نکته جالب توجه در مورد نتایج مطالعات انجام گرفته
این است که تحقیقات ،نتایج متفاوتی را در زمینه تأثیر مقیاس مکانی بر میزان دلبستگی به مکان نشان
میدهند .به نظر میرسد نتایج به این موضوع اصلی برمیگردد که شهر یا محل سکونت مورد نظر با چه
مؤلفههایی توسط شهروندان مورد ارزیابی قرار میگیرد و تصور ذهنی آنها از این مکانها چگونه است.
پس ضرورت دارد هم تصویر ذهنی ساکنین و هم میزان دلبستگی آنها در سه مقیاس مکانی خانه ،محله
و شهر مورد بررسی قرار گیرد.
تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به سه سؤال زیر است )1( :میزان دلبستگی ساکنین به سه مقیاس مکانی
چگونه است؟ ( )2آیا ارتباط بین عوامل فردی و دلبستگی به مکان تصویر سازگاری را نشان میدهد؟ و ()3
تصویر ذهنی ساکنین از محله و شهر خود بر اساس نقشههای شناختی و ارتباط آن با دلبستگی مکانی چگونه
است؟ اهداف تحقیق شامل یافتن ارتباط میزان دلبستگی ساکنین با سه مقیاس مکانی ،شناخت مؤلفههای
تصویر ذهنی ساکنین و ارتباط آن با دلبستگی مکانی است .همچنین ساختار تحقیق را چند بخش تشکیل
میدهند که بدنه تحقیق درباره موضوع دلبستگی به مکان ،دلبستگی به سه مقیاس مکانی و ابعاد شناختی،
عاطفی و رفتاری دلبستگی و ارتباط تصویر ذهنی ساکنین و دلبستگی به مکان است که با ارائه نتایج تحقیقات
انجام گرفته اخیر در خصوص موضوع مربوطه بحث میکند و سپس یافتهها و نتایج تحقیق ارائه میگردد.

روش تحقیق

در مرحله نخست با کمک مطالعات و نمونه پژوهشهای انجام شده ،از طریق مشاهده و مصاحبه با ساکنین
محالت ،محله سرخاب بهعنوان محله تاریخی -مرکزی به دلیل قدمت و استقرار در هسته تاریخی و
مرکزی شهر و حفظ ویژگیهای کالبدی سنتی خود انتخاب گردید .تحقیق به دو روش پیمایشی و ترسیم
نقشه شناختی در محله سرخاب انجام گرفت .استراتژی تحقیق ترکیبی از روش کیفی (نقشه شناختی)
کمی (پرسشنامه) است .بدین ترتیب که برای سنجش میزان دلبستگی ساکنین و نیز ارتباط
و روش ّ
دلبستگی با هر یک از ابعاد آن ،از پرسشنامه استفاده شد و برای ارزیابی تصویر ذهنی مردم از محله و
شهر ،نقشه شناختی ساکنین ترسیم گردید .نقشههای شناختی ،بر بعد شناختی دلبستگی به مکان تأثیرگذار
بوده و هدف دیگر از بهکارگیری این روش ،یافتن عوامل و مؤلفههای دارای اثرگذاری مثبت بر میزان
دلبستگی به مکان است (عوامل خوانایی لینچ).

مبانی نظری

دلبستگی به مکان

جدول  .1تعاریف دلبستگی به مکان از منظر نظریه پردازان
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان

ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن
ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ،دادن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺣﺴﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ،ﻣﻮﺿﻮع

6

ﻟﻮو و آﻟﺘﻤﻦ )(1992

1

ﻳﺎ ذﻫﻨﻴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع زﻣﺎﻧﻲ

2

ﺑﻌﺪي از ﻛﻠﻴﺖ ﺣﺲ ﻣﻜﺎن ،واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و ﻣﻜﺎن

اﺳﺘﺪﻣﻦ(2003) 7

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺣﺴﻲ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ »ﺧﻮد« و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت دروﻧﻲ ﻓﺮد ،ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان

ﻛﺎﻳﻞ و دﻳﮕﺮان(2004) 8

واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺮد و ﻣﻜﺎن ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي،

ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ و ﺗﻴﻠﻮر(1983) 9

ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮد
3

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻓﺮد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎن ،ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺣﺴﺎس

10

ﺑﻨﻴﺘﻮ و دﻳﮕﺮان )(1999

4

و ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن

5

ﺧﺼﻴﺼﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ ،ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻜﺎن

11

ﺟﻴﻜﻮﺑﺰ )(1995

منبع :نگارندگان

دلبستگی به سه مقیاس خانه ،محله و شهر

هیدالگو و هرناندز در سال  2001گزارش دادند که ارتباط بین مقیاس مکان (آپارتمان ،محله و شهر) و
شدت دلبستگی به مکان به شکل منحنی  Uاست ( )Hidalgo & Hernandez, 2001یعنی حداقل دلبستگی
به محله .سپس لویکا در سال  2008ارتباط  Uمعکوس بین مقیاس مکان و شدت دلبستگی به مکان
را آشکار کرد .از میان ابعاد دلبستگی به مکان یعنی شناخت ،عاطفه و رفتار ،عنصر عاطفه و احساس
بهطور ثابتی ،با مقیاس مکان ارتباط منحنیشکل دارد .مؤلفه شناخت ،ارتباط خطی و مؤلفههای رفتاری
الگوهای مختلفی را بسته به عوامل اضافی نشان دادند (.)Lewicka, 2009
گیفورد در تحقیق میانفرهنگی از ریسکهای محیطی ادراکی ،12مشاهده کرد که مقیاس مکانی بهطور
خطی با خطر ادراکی مرتبط است .هرچه مکان دورتر باشد ،ریسک دریافتی 13نیز بیشتر خواهد بود

نامۀ معماری و شهرسازی

دلبستگی به یک موضوع مثل شی ،مکان ،فرد و سایر موضوعاتی که فرد در زندگی روزمره خود با آن
روبهرو است مبتنی بر تجارب قبلی زندگی ،ساختارهای رفتاری ،شناختی ،حسی و اجتماعی فرد است.
دلبستگی مکانی متشکل از یک چهارچوب سازمان یافته سهگانه (شخص -فرایند -مکان) است که بعد
فردی دلبستگی مکانی به معانی و مفاهیم تعیین شده فردی یا جمعی بر میگردد .بعد روانشناسی ،عناصر
حسی یا عاطفی ،شناختی و رفتاری دلبستگی را شامل میشود و بعد مکانی بر ویژگیهای مکان شامل سطح
فضایی ،خصوصیات ویژه و برجستگی عناصر فیزیکی یا اجتماعی تأکید دارد (.)Scannell & Gifford, 2010

ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان ...

جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله سرخاب با تعداد  80نمونه آماری (بر اساس فرمولی به کمک
واریانس پیشآزمون) است که بر اساس سطح تحلیل فردی به روش انتخاب خوشهای در هر یک از
گذرهای محله انجام گرفت .برای تجزیه و تحلیل پرسشنامه از روشهای آماری توصیفی و تحلیلی
استفاده شد و برای نقشههای شناختی ساکنین نیز مؤلفهها و ویژگیهای نقشهها بر اساس تیپولوژی عناصر
شناختی لینچ تحلیل گردید.
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( .)Gifford, 2007همچنین ارتباط خطی بین مقدار فاصله فیزیکی و رویدادهای مرتبط با فضا در مدلی
توسط استفن و لیبرمن فرض شده است :مکانهای دورتر به شکل همگنتر و خالصهتر درک میشوند و
بهطور مؤثر دوقطبی میگردند ،بهطور یکسان مثبت یا منفی (.)Liberman &Stephan, 2007
تحقیق انجام شده توسط هینز نشان داد که سطوح جمعی مالکیت خانه و ترس از جرم ،شاخصهای عمده
دلبستگی به خانه نیستند ،ساکنانی که توضیحات مثبتی از مکانها دادهاند ،مطابق ًا حس تعلق بیشتری به ساکنان
و محله فیزیکی مرتبط با مکان سکونت خود داشتهاند ( .)Haynes, et al., 2007یافتههای تحقیق انجام گرفته
توسط ارکیپ در ناحیه مرکزی آنکارا در سال  2010نشان داد که زندگی با مردم مشابه و همگون برای
ساکنین محله بیشتر حائز اهمیت است ( .)Erkip, 2010نصر عنوان کرد که مردم بهطور عمومی مکانهای
تاریخی را به معماری مدرن ترجیح میدهند ( .)1998 ,Nasarمحیطهای تاریخی ،حس پیوستگی با گذشته
ایجاد میکنند و سنتهای گروهی را تجسم میبخشند ( );Devine-Wright & Howes, 1997و دلبستگی
مکانی را تسهیل میکنند« )Low, 1992( .آگاهی از تاریخ مکان» ،دلبستگی به مکان را تشدید میکند .لویکا
نشان داد که دلبستگی عاطفی به مکان با عالقه به تاریخ شهر سکونت و میزان دانش درباره گذشته شهر
مرتبط است .دلبستگی به مکان بهعنوان «نیروی محرکه» عمل میکند و مردم را به جستجوی گذشته مکان
تشویق مینماید و نیز عنوان کرد که دلبستگی به آپارتمان ،محله و ناحیه شهری در ساکنین ناحیه تاریخی
بیشتر از ساکنین ناحیه مدرن است (.)Lewicka, 2005
لویکا نشان داد که شرکتکنندگان بیشتر درباره خانه و ناحیه خود شناخت داشتند تا نسبت به خیابان
(بخشی از محله) (بدین معنی که بیشترین میزان شناخت در مقیاسهای کوچکتر و بزرگتر است) .هرچه
مکان در ذهن مردم مستقلتر باشد ،دلبستگی بیشتر به آن باید وابسته به ویژگیهای فیزیکی مانند وجود
«یادآورهای شهری »14تاریخی باشد (.)Lewicka, 2008

عوامل دلبستگی به مکان

سه عامل مؤثر بر دلبستگی به مکان بر اساس مدل لویکا به شرح زیر هستند:
عوامل کالبدی :شامل ( )1نوع مسکن؛ ( )2اندازه ساختمان؛ ( )3پیش بینیهای ایمنی؛ و ( )4بررسی
آپارتمان ،ساختمان و محدودههای ساختمان.
عوامل اجتماعی :که محدوده آن از روابط نسبت ًا دور (مانند احوالپرسی در خیابان) تا روابط خیلی نزدیک
(مانند تحویل کلیدهای آپارتمان به همسایگان یا تقاضای کمک) است )1( :روابط اجتماعی ساکنین
محله؛ ( )2حس امنیت.
جدول  .2عوامل اجتماعی دلبستگی به مکان

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮاون و ورﻧﺮ(١٩٨٥) ١۶
ﻣﺎرﮐﺲ(١٩٩٢) ١۵

 -١ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدم
 -٢ﻣﯿﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

 -١ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻤﻌﯽ
 -٢ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎس و ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﻓﺮاد

 -٣ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

 -٣وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﮔﺮوﻫﯽ و ﻓﺮدی ﮐﺎرﺑﺮان

منبع :نگارندگان

ﻣﺎرﻛﺲ(1992) 15

ﺑﺮاون و ورﻧﺮ(1985) 16

 -1ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم

 -1ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻤﻌﻲ

 -2ﻣﻴﺰان اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

 -2ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ اﻓﺮاد

 -3ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

 -3وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﻓﺮدي ﻛﺎرﺑﺮان

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻮﻳﻜﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﻣﺤﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

مطالعات لویکا نشان داد که تأثیرات عوامل کالبدی بیشتر در دلبستگی به آپارتمان و محله در نظر گرفته
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﻣﺤﻠﻪ ،ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﺪازه
شده است ،در حالی که تأثیرات عوامل اجتماعی در دلبستگی به آپارتمان ،محله ،ناحیه و شهر بیشتر
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﻴﺰان دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺪازه آن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ ﺣﺲ اﻣﻨﻴﺖ و ﻧﻤﻮد ﻣﺤﻮﻃﻪ
است.دﻳﮕﺮهمچنین
مدنظر قرار میگیرد .تأثیر اندازه آپارتمان بر میزان دلبستگی به مکان بدون استثنا منفی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (1) :ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن؛ ) (2ﺷﺨﺼﻲﺳﺎزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ؛ و ) (3وﺟﻮد ﺳﺒﺰه و دو ﻋﺎﻣﻞ
ساختمان؛ ()2
اندازه آن بهطور منفی با حس امنیت و نمود محوطه ساختمان )1( :نگهداری از محوطههای
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﮕﻬﺪاري از آﭘﺎرﺗﻤﺎن و وﺟﻮد ﻓﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﺒﺎط دارد ) .(Lewicka, 2009ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﻴﺘﻮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪو وجود
آپارتمان
استاندارد و
سبزه و
وﺟﻮد( )3وجود
سکونت؛ و
منطقه
شخص
نگهداری ﺑﻪاز ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﺜﺒﺖ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
دیگرﺷﺎﺧﺺ
عامل ﺳﺒﺰ،
دو ﻣﻨﺎﻃﻖ
زﻳﺒﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
ﻣﻨﺎﻃﻖ آرام،
سازیﻣﺎﻧﻨﺪ
یﻫﺎﻳﻲ
ﮋﮔﻲ
وﻳ
مناطق آرام،
مانند
هایی
ی
ویژگ
که
داده
نشان
بنیتو
مطالعه
.)Lewicka,
(2009
دارد
ارتباط
اجتماعی
فضای
) .(Bonaiuto, et al.,1999در ﻛﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻛﻨﻨﺪه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ،رواﺑﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
هستند
محله
دلبستگی به
شاخص
مناطق
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢنوهای زیبا
ﺗﺄﺛﻴﺮاتساختما
وجود
(.)Bonaiuto, et al.,1999
دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
مثبتﻧﻮع ﻣﺴﻜﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
سبز،اﻧﺪازه
ﺳﻜﻮﻧﺖ،
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﻣﺪت
.(Lewicka, 2009
ﮔﺮدد )
در کل بهترین پیشبینیکننده مستقیم دلبستگی به مکان ،روابط ساکنین محله است که با تأثیرات مستقیم و
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻜﺎنمیگردد (.)Lewicka, 2009
دنبال
مسکن
ﺷﻜﻞ .1نوع
غیرمستقیم مدت سکونت ،اندازه ساختمان و
ﻋﻮاﻣﻞ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ

ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان ...

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

ﻜﺎ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﺳﻦ

ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،
آﭘﺎرﺗﻤﺎن و ﻣﺤﻮﻃﻪ

اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ

اﻧﺪازه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻧﻮع ﻣﺴﻜﻦ

رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺪت ﺳﻜﻮﻧﺖ

ﺳﻴﻤﺎي آﭘﺎرﺗﻤﺎن

وﺟﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺎﺑﺮه

ﺑﻠﻮك /ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ

ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت

دزدي ﺧﺎﻧﻪ در ﺷﺐ

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

ﻧﻤﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و
ﻣﺤﻮﻃﻪ

ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﺪه ﺑﺎﻧﻲ

اﻣﻼك ﺟﺪﻳﺪ

ﺗﻌﺪاد آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻬﺎ

دزدي ﻣﺎﺷﻴﻦ

ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﻓﻀﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﮔﺎرد ﺣﺮﻓﻪاي

اﻣﻼك اﺳﺘﻴﺠﺎري

وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ

ﺷﺨﺼﻲ ﺳﺎزي

ﺣﺼﺎر ﻳﺎ دﻳﻮار

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮدي)ﻣﺠﺰا(

ﺟﻨﺴﻴﺖ

ﻧﮕﻬﺪاري

ﺷﻐﻞ

ﺳﺒﺰه

اﻣﻨﻴﺖ

ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت

Lewicka,به مکان
2009دلبستگی
ﻣﻨﺒﻊ:عوامل
شکل .1
منبعLewicka, 2009 :
٥

سن :عامل مثبت دلبستگی است و قویترین تأثیر غیرمستقیم سن از طریق مدت سکونت بوده و نیز
ارتباط مثبتی با مالکیت آپارتمان و حس امنیت دارد .نقش غیرمستقیم مدت سکونت از طریق روابط
ساکنین محله بوده و تأثیرات آن بدون استثناء هم مثبت و هم قوی است .وضعیت مالکیت مسکن عامل
مثبت دلبستگی به آپارتمان و عامل منفی دلبستگی به شهر و ناحیه شهر است ( .)Lewicka, 2009در
مطالعه شامای و ایالتو هم مدت سکونت و هم سن ،همبستگی بیشتری را با دلبستگی به مکانهایی با
مقیاس کوچکتر (شهر) نسبت به مقیاسهای بزرگتر (کشور) نشان داد ( .)Shamai & Ilatov, 2005زمان
سکونت ،سن ،متولد شدن در شهر همچنین وجود یادآورهای شهری در مکان سکونت ،بهطور مثبت با
دلبستگی به مکان مرتبط است .زمان سکونت ،سن و آموزش بهطور مثبت با عالقه به تاریخ شهر و دانش
تاریخ مکان ارتباط دارد .بنابراین پایدارترین عامل فردی -اجتماعی خاطره از شهر ،سن و آموزش بوده
که بهطور مثبت با دانش شهر مرتبط است (.)Erkip, 2010
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي

ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

47

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎنﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ )ﺷﻬﺮ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ )ﻛﺸﻮر( ﻧﺸﺎن داد
) .(Shamai & Ilatov, 2005زﻣﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ ،ﺳﻦ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن در ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻳﺎدآورﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﻣﻜﺎن
ﺳﻜﻮﻧﺖ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ .زﻣﺎن ﺳﻜﻮﻧﺖ ،ﺳﻦ و آﻣﻮزش ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺷﻬﺮ و داﻧﺶ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻜﺎن ارﺗﺒﺎط دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮدي -اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﻃﺮه از ﺷﻬﺮ ،ﺳﻦ و آﻣﻮزش ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ).(Erkip, 2010

دوفصلنامۀ دانشگاه هنر | شماره  | 18بهار و تابستان 96

نامۀ معماری و شهرسازی
48

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
ﻣﻜﺎن
ﻣﻜﺎن

ﻓﺮاﻳﻨﺪ
زﻣﺎن
ﻣﺪت ﺳﻜﻮﻧﺖ

ﻋﺎﻃﻔﻪ

)ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ(

ﺷﻨﺎﺧﺖ

ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ

داﻧﺶ

ﺗﻌﺼﺐ و ﻏﺮور

اﻟﮕﻮ

اﺣﺴﺎس ﺷﺎدي

ﺧﺎﻃﺮه

دﻓﺎع از ﻣﻜﺎن

ﻣﻌﻨﻲ

ﺷﺨﺺ

رﻓﺘﺎر

ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ در

ﻣﺤﻠﻪ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي

ﺷﻬﺮ
ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻪ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﺳﻦ

روﻳﺪادﻫﺎ
ﺟﻨﺴﻴﺖ

ﺗﺮك ﻛﺮدن ﺑﺎ
ﻧﺎراﺣﺘﻲ

ﺗﺄﻫﻞ

ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ
اﻣﻮرات

ﺗﺤﺼﻴﻼت

ﻋﺪم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ

ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺴﻜﻦ

ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
شکلﻣﺪل
ﺷﻜﻞ .2
مفهومی تحقیق
 .2مدل
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن

منبع :نگارندگان

ذهنیوودﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ
ﻣﻜﺎن مکان
دلبستگی به
تصویر

ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺣﺲ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻣﻜﺎن اﺳﺖ ) Davidson & Black,
(& Davidson
عاطفه یا احساس بهعنوان ابزاری برای ایجاد حس باالیی از آگاهی و دانش مکان است
 .(2007ﺷﻨﺎﺧﺖ و آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺮك ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺪد »ﻣﺪل ذﻫﻨﻲ« ﻓﺮد اﺳﺖ و اﻣﻜﺎن ﺟﺬب
 .)Black, 2007شناخت و آشنا بودن محیط بهعنوان محرک جدیدی برای سازمان مجدد «مدل ذهنی» فرد
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم را ﻣﻲدﻫﺪ ) .(Neisser, 1976ﻛﻮﻳﻦ ﻟﻴﻨﭻ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ آﮔﺎﻫﻲ ادراﻛﻲ دارد.
است و امکان جذب اطالعات بیشتر به مردم را میدهد ( .)Neisser, 1976کوین لینچ وابستگی شدیدی
به نظریه آگاهی ادراکی دارد« .صحنهای که ٦
روشن ،زنده و پیوسته باشد ،نه تنها میتواند تصویری دقیق
بهوجود آورد ،بلکه خود نقشی اجتماعی نیز به عهده دارد و میتواند برای سمبلها و خاطرات مشترک و
ارتباطات دسته جمعی آدمیان ،مادهای خام فراهم آورد» (لینچ.)15 ،1374 ،
بر اساس نظرات لینچ ،تصاویر ذهنی شهر در سه زمینه هویت ،ساختار و معنا قابل تحلیل و تبییناند و معنا،
سودمندی احساسی یا عملی عناصر محیط است .به نظر لینچ ،فضا باید دارای هویتی قابل ادراک و شناسایی،
بهیادماندنی و واضح باشد که بتواند میان مردم و مکان ،احساس تعلق به وجود آورد .ایده اصلی لینچ آن
است که هویت محیط بهواسطه داشتن تصویر ذهنی روشن میسر میشود و به این ترتیب بر روابط اجتماعی
کاربران محیط یعنی انسانها اثرگذار است .در این مورد ،لینچ ( ،)1960کارایی تصورات روشن و واضح از
عناصر شهری را با کارایی عاطفی (راحتی ،حس جهت گیری و حس امنیت) و کارایی نمادین (نمادها و
روابط قوی) ارتباط میدهد .وی خوانایی را عامل اصلی هویت مکان میداند« .منظور از خوانایی آن است که
اجزای شهری را به آسانی بتوان شناخت و آنها را در ذهن و با قالبی پیوسته به یکدیگر ارتباط داد» (لینچ،
 .)12 ،1374روگان خوانایی را یکی از سه متغیر حس مکان تعریف کرده است (خوانایی ،ادراک و ترجیح
محیط بصری و سازگاری فعالیتها با اهداف انسانی) ( .)Najafi & Shariff, 2011شولتز نیز خوانایی را که
یکی از مؤلفههای کاراکتر مکان میداند که در حس مکان و تعلق مکانی تأثیرگذار است (پرتوی.)1387 ،
تصویر مطلوب از محیط به فرد نوعی احساس عمیق از امنیتی مؤثر میبخشد« .از این پس فرد میتواند
رابطهای هماهنگ با جهان خارج برقرار کند ،این محیطِ خصوصیشده و خوانا نه تنها امنیت ،بلکه عمق
و فشردگی تجربه انسانی را افزایش میدهد» (شوای .)388 ،1375 ،رلف بر این عقیده است که فهم مکان

کمی و آمارهای توصیفی و استنباطی تحقیق از تحلیل آزمونهای مختلف به کمک نرمافزار
یافتههای ّ
 SPSSنسخه  19استخراج گردید .در تحقیق حاضر دلبستگی به مکان بهعنوان متغیر وابسته و ابعاد
دلبستگی به مکان ( 3بعد شناختی ،عاطفی و رفتاری) و مقیاس مکان (خانه ،محله ،شهر) بهعنوان متغیرهای
مستقل در محله تاریخی مورد آزمون قرار گرفت .برای ارزیابی میزان دلبستگی ساکنین به مقیاسهای
مکانی ،چک لیستی متشکل از  12مؤلفه (هر مؤلفه بر اساس مقیاس  5گزینهای لیکرت) برای هر یک
از مقیاسها تهیه گردید.

شکل  .3تصویر و نقشه محله سرخاب

منبع :مطالعات تفصیلی شهر تبریز1388 ،

ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان ...

یافتهها

نامۀ معماری و شهرسازی

میتواند منجر به احیا و نگهداری مکانهای موجود و خلق مکانهای جدید گردد .استفن کار نیز معتقد
است که افزایش ارتباط مردم با مکانهای رفتاری و ایجاد روابط متقابل با دیگران ،آشنایی و وابستگی به
مکان را رشد داده و بنیانهای عاطفی آن را مستحکم میسازد و اضطراب مردم را در محیط تقلیل میدهد.
یکی از روشهای شناسایی تصویر ذهنی افراد از مکانها ،استفاده از نقشههای شناختی است .پژوهش
نقشههای شناختی ،دیدگاههایی را در خصوص بسیاری موضوعات نظری مرتبط با اینکه افراد چگونه یاد
میگیرند و چگونه در فضای جغرافیایی درک و رفتار میکنند ،فراهم کرده است (Moore & Golledge,
 .)1976کیتچین عنوان کرد که پژوهش نقشههای شناختی در درک تصمیمگیری فضایی کاربرد ویژهای
دارد ،بهخصوص وقتی مربوط به توانایی یافتن راه ،گزینههای مهاجرت ،رفتار مصرفکننده و تصمیمات
و رفتارهای تفریحی باشد ( .)Kitchin, 1997مطابق نظرات گیلمارتین ،نقشههای شناختی پتانسیلی دارند
که بهطور عمده بر رفتار ،باورها و نگرشهای فردی مرتبط با مکان تأثیر میگذارند (.)Gilmartin, 1985
بهعنوان نمونه فریجن نقشههای شناختی را برای کمک به تحقیق ادراک فردی از نواحی گردشگری در
ایالت میشیگان بهکار برد ( .)Fridgen, 1987به عقیده نوربرگ شولتز ( )1381عدم توجه به شناسایی محیط،
از دالیل حس بیگانگی و عدم تعلق به مکانهای معاصر است ،بنابراین شناخت تصور ذهنی ساکنین از خانه،
محله و شهر مخصوص ًا در فرهنگ ایرانی و ارتباط این شناخت با میزان دلبستگی آنها به این مقیاسها مورد
غفلت واقع شده است و داشتن تصویر ذهنی کامل از پدیده فضایی بهمنزله ادراک منطقی آن و در صورت
استمرار ،موجب احساس اینهمانی میشود؛ و اینهمانی باعث احساس من و ما در محیط ،احساس امنیت،
آسودگی خاطر ،اعتماد به نفس ،تطبیقپذیری و سازگاری با فضا و بنابراین بروز احساس تعلق و دلبستگی
مکانی میگردد .در نتیجه خوانایی (که از نظر لینچ شامل  5عنصر حوزه ،مسیر ،لبه ،گره و نشانه است)
بهعنوان عنصر مثبتی در نظر گرفته میشود که به تقویت دلبستگی به مکان کمک مینماید.
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هر یک از سؤاالت پرسشنامه طبق آزمون پایایی و روایی به روش ضریب آلفای کرونباخ ،با ضریب
 84درصد از پایایی قابل توجهی برخوردار بودند .به کمک آزمون  Anovasشکل ارتباط بین مقیاس
مکانی و شدت دلبستگی به مکان و ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری دلبستگی به مکان تحلیل گردید و
آزمون رگرسیون سلسلهمراتبی برای تعیین میزان تأثیرات یک از ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری بر
دلبستگی به هر سه مقیاس مکانی بهکار رفت.

تأثیر عوامل فردی بر دلبستگی به مکان

تأثیر عوامل فردی بر دلبستگی مکان به شرح زیر بود:
• •جنسیت :به کمک آزمون میانگین مستقل 17برای دلبستگی به خانه ،میانگین گروه زنان بیشتر از
مردان و برای دلبستگی به محله ،میانگین گروه مردان بیشتر از زنان است ،اما ارتباط معنیداری
بین جنسیت و دلبستگی به شهر برقرار نیست .بنابراین جنسیت بر دلبستگی به خانه و محله تأثیر
دارد.
• •وضعیت تأهل :با توجه به معنیداری تفاوت میانگین دلبستگی بین دو گروه ساکنین مجرد و
متأهل ،میزان هر سه نوع دلبستگی بین ساکنین متأهل بیشتر از ساکنین مجرد است.
• • مالکیت مسکن :مالکیت مسکن بر دو نوع دلبستگی به محله و شهر تأثیرگذار است و مالکین
مسکن دارای بیشترین میانگین دلبستگی به مکان ،محله و شهر نسبت به مستأجرین هستند.
بنابراین بین دلبستگی به محله و شهر و مالکیت مسکن ارتباط خطی برقرار هست.
• •گروههای سنی :آزمون مقایسه چندجامعه( 18واریانس یکطرفه) ،آزمونهای پس از تجربه 19و
توکی 20نشان داد که بین دلبستگی به خانه و شهر و گروههای سنی ،رابطه خطی برقرار است ،یعنی
با افزایش سن ،دلبستگی به خانه و شهر افزایش مییابد .دلبستگی به خانه ،محله و شهر در گروه
سنی باالی  61سال بیشترین و در گروههای سنی  18تا  30سال به کمترین میزان است.
• • تحصیالت :با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه ،بیشترین میزان دلبستگی به محله و شهر در
گروه بیسواد و دلبستگی به خانه در گروه زیردیپلم و کمترین میزان دلبستگی به خانه و محله
در گروه دیپلم و دلبستگی به شهر در گروه لیسانس است .بنابراین با افزایش تحصیالت میزان
دلبستگی به شهر کاهش مییابد.

میزان دلبستگی و مقیاس مکانی

به کمک آزمون میانگین یک جامعه 21میانگین هر یک از متغیرهای دلبستگی به خانه ،محله و شهر
اختالف معنیداری با عدد ( 3عدد متوسط) دارند و مثبت بودن حد باال و پایین نشان میدهد که ساکنین
به هر سه مکان دلبستهاند .میانگین دلبستگی به خانه دارای بیشترین و دلبستگی به محله دارای کمترین
میزان است .همچنین به کمک تحلیل همبستگی ،22ضریب همبستگی پیرسون بین دلبستگی به خانه
و شهر برای  457داده  ،0.855ضریب همبستگی بین دلبستگی به محله و شهر  0.831و ضریب
همبستگی بین دلبستگی به خانه و محله  0.780است که این همبستگیها ارتباط منحنی  Uشکل بین
میزان دلبستگی و مقیاس مکانی را نشان میدهند.

ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان ...

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺤﻠﻪ> دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﻬﺮ> دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺧﺎﻧﻪ
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺷﻬﺮ

ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺤﻠﻪ

شکل  .4ارتباط بین دلبستگی و مقیاس مکانی
منبع :نگارندگان

جدول  .3نتایج آزمون میانگین دلبستگی به سه مقیاس مکانی
 = ٣ارزش آزﻣﻮن
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن  %٩٥از اﺧﺘﻼف
ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ

ﺣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ

)دو دﻧﺒﺎﻟﻪ(

1.1397

1.0022

1.07094

.000

٤٥٦

30.615

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

.8225

.6669

.74472

.000

456

18.815

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ

.9170

.7689

.84295

.000

456

22.358

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

.9551

.8170

.88608

.000

456

25.223

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ

جفت متغیرهای دلبستگی به خانه ،محله و شهر :با استفاده از رگرسیون خطی و منحنی ،23بین دلبستگی
به خانه و محله ارتباط خطی برقرار است .اما بین دلبستگی به خانه و شهر ،بین دلبستگی به محله و شهر
ارتباط منحنی وجود دارد.
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ

شکل  .5ارتباط منحنی بین دلبستگی به خانه و شهر ،دلبستگی به محله و شهر
منبع :نگارندگان

ابعاد دلبستگی و مقیاس مکانی

بعد شناختی و مقیاس مکانی :به کمک جدول آزمون میانگین یک جامعه ،میانگین هر یک از متغیرهای
شناخت خانه ،محله و شهر از عدد ( 3عدد متوسط) بیشتر است و میانگین شناخت خانه ،بیشترین و
میانگین شناخت محله کمترین مقدار را دارد .بنابراین میزان شناخت محله همانند میزان دلبستگی به
محله به کمترین میزان است .بررسی نقشههای شناختی ساکنین نیز نشان داد که با افزایش مقیاس مکانی،
تصویر ذهنی ساکنین کاهش مییابد ،تقریب ًا همه شرکتکنندگان نقشه خانه خود را بهطور کامل ترسیم
کردند ،اما بیش از نصف شرکتکنندگان ،نقشه محله سرخاب (کمتر از محدوده محله) و تقریب ًا نصف
شرکتکنندگان نقشه شهر تبریز را ترسیم کردند .بررسی نقشههای شناختی محله نشان داد که از میان
عوامل تصویر ذهنی ،نشانهها و سپس مسیرها بیشترین فراوانی را در عناصر شناختی ساکنین از محله

نامۀ معماری و شهرسازی

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

ﻣﻌﻨﯽداری

df

t
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سرخاب دارا هستند .میتوان استنباط کرد که در محله تاریخی نشانهها و بناهای باارزش زیادی وجود
دارند که در ذهن مردم بیشتر نمود مییابند .بررسی نقشه شناختی شهر نیز نشان داد که گرهها و سپس
مسیرها بیشترین فراوانی را در شناخت ذهنی ساکنین از شهر دارند .گرهها ،میادین یا تقاطعها معمو ًالدر
پیرامون هسته مرکزی شهر متمرکز هستند و این میتواند دلیلی بر نمود بیشتر این فضاها در تصویر ذهنی
ساکنین محله تاریخی از شهر باشد.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻪ> ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ> ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺷﻬﺮ

ﻣﺤﻠﻪ

ﺧﺎﻧﻪ

شکل  .6ارتباط بین شناخت و مقیاس مکانی
منبع :نگارندگان

شناخت -دلبستگی و مقیاس مکانی :به کمک آزمون مقایسه زوجی ، 24بین شناخت و دلبستگی به خانه،
محله و شهر ارتباط وجود دارد .بیشترین ضریب همبستگی بین شناخت و دلبستگی به شهر و سپس بین
شناخت و دلبستگی به خانه و در نهایت بین شناخت و دلبستگی به محله برقرار است.
همچنین به کمک تحلیل رگرسیون خطی ،بین شناخت و دلبستگی به محله رابطه خطی برقرار است.
 Y=1.027+0.677xیعنی به ازای یک واحد تغییر در شناخت محله 0.709 ،تغییر در میزان دلبستگی به
محله ایجاد میشود که این مسئله با فرض ثابت بودن سایر متغیرها است .میزان رگرسیون  186.127و
میزان تغییرات دلبستگی به محله با مقدار  162.303توسط سایر عوامل (تصادفی و اتفاقی) تبیین میشود.
همچنین ارتباط خطی بین میزان شناخت و دلبستگی به شهر برقرار است y= 1.177+0.673x.اما این
ارتباط برای مقیاس خانه برقرار نیست و این نشان میدهد که شناخت بیشتر خانه لزوم ًا دلیل بر افزایش
دلبستگی به خانه نیست .بنابراین شناخت با دلبستگی به محله و شهر ارتباط خطی دارد.
بعد عاطفی و مقیاس مکانی :بعد عاطفی دلبستگی به سه مقیاس مکانی از طریق پرسشنامه در  4مؤلفه
(عشق و عالقه ،تعصب و غرور ،احساس شادی و دفاع از مکان) سنجش شد ،تحلیل جدول آزمون
میانگین نشان داد که بعد عاطفی در مقیاس شهر بیشترین و در محله کمترین میزان میباشد .شهر > خانه
> محله (ضریب همبستگی بین بعد عاطفی محله و خانه بیشترین و بین محله و شهر کمترین میزان است).
ﻋﺎﻃﻔﻪ
ﺷﻬﺮ

ﻣﺤﻠﻪ

ﺧﺎﻧﻪ

شکل  .7ارتباط بین عاطفه و مقیاس مکانی
منبع :نگارندگان

بعد رفتاری و مقیاس مکانی :سنجش بعد رفتاری دلبستگی به سه مقیاس مکانی در  4مؤلفه (مشارکت،
عدم نقل و انتقال مکان ،ترک مکان با ناراحتی و کنترل بر امورات مکان) انجام شد .تحلیل آزمون میانگین

رﻓﺘﺎر
ﺷﻬﺮ

ﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺤﻠﻪ

شکل  .8ارتباط بین رفتار و مقیاس مکانی
منبع :نگارندگان

بعد شناختی ،عاطفی ،رفتاری و دلبستگی به سه مقیاس مکانی

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ

0,421

0,352

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
0,262
ﺷﻨﺎﺧﺖ
0,447
0,434

0,314

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ
ﺧﺎﻃﺮه

ﻋﺎﻃﻔﻪ

دﻓﺎع از
ﻣﻜﺎن

رﻓﺘﺎر

ﻋﺪم
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ

0,398
0,511
0,271

ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﺎﻃﻔﻪ
رﻓﺘﺎر

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
اﻟﮕﻮ

0,517

ﻋﺸﻖ 0,412
ﻋﺪم

ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ0,278

ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻋﺎﻃﻔﻪ
رﻓﺘﺎر

شکل  .9تحلیل مسیر اثر گذاری ابعاد دلبستگی به سه مقیاس مکانی و مؤلفههای آن
منبع :نگارندگان

اﻟﮕﻮ
ﻋﺸﻖ
ﻋﺪم
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
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مقیاس خانه :بین شناخت ،عاطفه ،رفتار و دلبستگی به خانه ارتباط خطی برقرار است .جدول آزمون
رگرسیون خطی نشان میدهد که وقتی  0=siqحداقل یک از متغیرهای مستقل دارای رابطه خطی با متغیر
وابسته (دلبستگی به خانه) است .با توجه به ضرایب بتا میزان تأثیر عاطفه و سپس رفتار خانه در دلبستگی
به خانه بیشتر است .ترتیب میزان اثرگذاری بر دلبستگی به خانه( :عاطفه > رفتار > شناخت) ،رابطه خطی:
Y= 0.38+ 0.284x1+ 0.295x2+ 0.329x3
مقیاس محله :بین شناخت ،عاطفه ،رفتار و دلبستگی به محله ارتباط خطی برقرار است .بیشترین تأثیر
برای عاطفه سپس شناخت محله است( .عاطفه> شناخت> رفتار) ،رابطه خطی:
Y= -0.027+0.296x1+0.306x2+0.314x3
مقیاس شهر :بین شناخت ،عاطفه ،رفتار و دلبستگی به شهر ارتباط خطی برقرار است .بیشترین تأثیر برای
شناخت سپس عاطفه شهر است( .شناخت > عاطفه > رفتار) ،رابطه خطی:
Y= 0.028+ 0.294x1+ 0.279x2+ 0.339x3

ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان ...

نشان داد که با افزایش مقیاس مکانی ،بعد رفتاری دلبستگی کاهش مییابد( .ارتباط خطی نزولی) یعنی در
مقیاس خانه بیشترین و در شهر کمترین میزان است .خانه> محله > شهر (ضریب همبستگی بین خانه و
شهر بیشترین و بین محله و شهر کمترین میزان است).
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مقایسه نتایج یافتههای تحقیق حاضر با یافتههای محققان قبلی

یافتههای تحقیق نشان داد که میزان دلبستگی ساکنین به محله تاریخی سرخاب به کمترین میزان است .این
نتیجه در تضاد با یافتههای لویکا قرار میگیرد که نشان داد مردمی که در نواحی شهری با آثار تاریخی
بیشتر ساکن هستند ،در کل دلبستگی مکان قویتری به محله و شهر دارند ،تا ساکنان مناطق مدرن شهری
( .)Lewicka, 2006از طرفی با یافتههای هرناندز و هیدالگو مطابقت دارد که ارتباط دلبستگی و مقیاس
مکان را به شکل  Uمطرح کردند ) Hidalgo & Hernandez, 2001( .و همچنین با یافته لویکا که ارتباط
 Uمعکوس را بین شدت دلبستگی و مقیاس مکان آشکار کرده بود ،مغایر است ( .)Lewicka, 2008از
طرف دیگر یافتههای نصر ،رایت و لیونز ،لوو ،الوجوی را نیز رد میکند .نصر عنوان کرد که مردم بهطور
عمومی مکانهای تاریخی را به معماری مدرن ترجیح میدهند ،)Nasar, 1998( .محیطهای تاریخی،
حس پیوستگی با گذشته ایجاد میکنند و سنتهای گروهی را تجسم میبخشند (& Devine-Wright
 )Howes, 1997و دلبستگی مکانی را تسهیل میکنند ( .)Low, 1992هر چند حس پیوستگی با گذشته
(خاطره و دانش مکان) در بین ساکنین سرخاب مطرح گردید ،اما بهعنوان عامل مهم تسهیل دلبستگی به
محله ،تأثیر کمرنگتری داشت .مطالعه الوجوی نیز نشان داد که ساکنین در محالت سنتی رضایت محلی
بیشتری را از سرزندگی ،همسایگی و تنوع دریافت میکنند ( ،)Lovejoy, 2010در حالی که هیچیک از
این سه مؤلفه در محله تاریخی سرخاب توسط ساکنین مطرح نگردید .در تأثیرگذاری عوامل کالبدی بر
دلبستگی به محله ،مطالعه بنیتو نشان داده که ویژگیهایی مانند مناطق آرام ،وجود ساختمانهای زیبا و
وجود مناطق سبز ،شاخص مثبت دلبستگی به محله هستند ( .)Bonaiuto, et al.,1999در محله سرخاب،
نارساییهای عوامل کالبدی همچون نبود فضای سبز ،سیمای نامناسب محله ،عدم تجانس نوع فعالیت و
سکونت و بسیاری موارد دیگر از دالیل کاهش میزان دلبستگی ساکنین به محله است که یافتههای بنیتو
را تأیید میکند.
در بعد شناختی دلبستگی ،لویکا عنوان کرد که شرکتکنندگان بیشتر درباره خانه خود شناخت داشتند
( .)Lewicka, 2005یافته تحقیق حاضر که منحنی  Uشکل را در ارتباط بین بعد شناختی و مقیاس مکانی
نشان داد ،مغایر با یافته لویکا (ارتباط خطی) است ( .)Lewicka, 2009شناخت بیشتر خانه لزوم ًا دلیلی بر
افزایش دلبستگی به خانه نیست ،یافتههای تحقیق نیز آشکار کرد که ارتباط شناخت با دلبستگی به محله
و شهر خطی است .در ارتباط بین بعد رفتاری و مقیاس مکانی نیز یافتههای تحقیق ،ارتباط خطی نزولی
را مطرح میکند که یافتههای استفن و لیبرمن (ارتباط خطی بین مقدار فاصله فیزیکی و رویدادهای مرتبط
با فضا) را تأیید مینماید (.)Liberman & Stephan, 2007
در اثرگذاری عوامل فردی بر دلبستگی ،بررسی یافتههای تحقیق نشان داد که رابطه خطی بین سن و میزان
دلبستگی به خانه و شهر برقرار است .این نتایج مطابق با یافتههای شامای و ایلیتو است که سن را شاخص
مستقل مثبت دلبستگی به مکان میدانند ( .)Shamai & Ilatov, 2005از طرفی دلبستگی به خانه در محله
در گروه زنان بیشتر است که یافتههای گیلیس (مبنی بر اینکه خانمها نسبت به مردها دلبستگی بیشتری به
خانه دارند) را تأیید مینماید ( .)Gillis, 1997در خصوص مالکیت مسکن ،دلبستگی مالکان در سرخاب
بیشتر است که با یافته لویکا هماهنگ است ( )Lewicka, 2008و با افزایش تحصیالت ،دلبستگی به شهر
کاهش مییابد که یافتههای فراید و لویکا که اغلب ارتباط منفی را بین تحصیالت و میزان دلبستگی نشان
میدهند و نیز یافته ارکیپ را تأیید مینماید (.)Erkip, 2010; Lewicka, 2005

ﻣﺤﻠﻪ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ

ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎري

ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ

ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ

ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮﺧﺎب

شکل  .10نمودار ارتباط شکلی بین ابعاد شناختی ،عاطفی و رفتاری دلبستگی به سه مقیاس مکانی
منبع :نگارندگان

پینوشتها
 .1در این سطح فرد نه تنها از نام و نمادهای مکان آگاه است ،بلکه احساس بودن و تقدیر مشترک داشتن با مکان را نیز
دارد.
 .2در این سطح فرد احساس عاطفی پیچیدهای با مکان دارد .مکان برای او معنا دارد و تجارب جمعی و هویت فرد در
ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت میدهد در این حالت بر منحصر بهفرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر
مکانها تأکید میشود.
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با توجه به مسئله تحقیق ،تضعیف پیوند انسان و مکان سکونتی و عدم شناخت و آگاهی ساکنین از آن و
با فرض کاهش دلبستگی به محله تاریخی ،تحقیق به روش پیمایشی و نقشه شناختی نشان داد که ارتباط
منحنی  Uشکل بین میزان دلبستگی و مقیاس مکانی برقرار است (دلبستگی حداقل به محله) .به نظر
میرسد که محدوده و مرز محله در شهرهای بزرگ به لحاظ روانشناسی محوتر از محدوده شهر بوده و
نمود شهر نسبت به محله در شهرهای بزرگ بیشتر است .از طرفی کمرنگ شدن نقش محالت تاریخی
بهدلیل فرسودگی کالبدی و عملکردی و نیز ناشی از روند شتابآلود تغییرات ایجاد شده در ساخت و
بافت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی آنها باعث شده است احساس تعلق و دلبستگی به ساکنین و محله رو
به تنزل باشد.
در مورد تأثیر عوامل فردی بین دلبستگی به محله و شهر و مالکیت مسکن ،ارتباط خطی برقرار است.
با افزایش سن ،دلبستگی به خانه و شهر افزایش ،اما با افزایش تحصیالت ،میزان دلبستگی به شهر
کاهش مییابد .بنابراین حضور افراد قدیمی ،مسن و میانسال با تحصیالت پایین میتواند دلیلی بر افزایش
دلبستگی ساکنین به شهر در محله تاریخی باشد .با مالحظه یافتههای تحقیق برای ارتقای دلبستگی به
محله باید به ابعاد عاطفی و شناختی دلبستگی و همچنین عوامل مؤثر در تقویت تصویر ذهنی ساکنین
از محله بهویژه نشانهها و مسیرهای محله توسط متخصصان و مسئوالن توجه و تأکید بیشتری صورت
بگیرد .همچنین بدین منظور اقدامات بهسازی با همکاری ساکنین ،بخش خصوصی و سازمانهای دولتی
مربوطه بهعنوان مدلی برای احیا و باززندهسازی محله پیشنهاد میگردد .برگزاری کارگاههای آموزشی
برای ارتقای شناخت و دانش ساکنین از تاریخ محله و ترویج حفاظت از مکانهای تاریخی محله ،ارائه
تسهیالت مستقیم و غیرمستقیم برای فرایند بهسازی ،ارائه تسهیالت تشویقی مشارکتپذیری جامعه
محلی ،ارتقای خوانایی به کمک نشانههای تاریخی -عملکردی ،ایجاد جدارههای فعال ،بانشاط و
باهویت ،بازشناسی و احیاء بارو ،دروازه و بازارچه سرخاب ،بهبود و تقویت مبلمان شهری ،تزریق و
تقویت حضور فعالیتهای فرهنگی ،هنری ،گردشگری و اجتماعی و توسعه فضاهای جمعی و فضای سبز
در مرکز محله میتواند بهعنوان اقداماتی برای ارتقای دلبستگی ساکنین به محله تاریخی سرخاب مورد
توجه قرار گیرد.

ارزیابی تأثیر مقیاس مکانی بر دلبستگی ساکنین به مکان ...
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