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ABSTRACT
Background and Objectives: In contemporary times, the concept of attachment to place
has found considerable differences. Social scientists are heavily involved in the concepts
of place and attachment to place. What happens to people's emotional connection to a
place in a dynamic society? At the macro level, globalization theorists offer a
considerable understanding of the effects of dynamics on place and social organization
in a city. They put emphasis on how economic, social, political, and cultural changes,
travel and migration increase connectivity between distant places. Environmental
psychologists, social scientists, and geoanthropologists distinguish between dynamism
and attachment to space, and see the two concepts as contradictory. In the
argumentative view, attachment to place is a phenomenon that is in the form of
individual, social and place-human relations. Attachment in educational spaces is one of
the most important factors affecting student attendance and consequently the
prosperity and dynamics of the educational environment. Paying attention to the needs
of these people with regard to their physical conditions can make their presence more
prominent in educational settings. The purpose of this study was to identify the factors
affecting students' attachment feeling among high school students in Bojnourd. This
research is an applied research in terms of purpose.
Methods: In this study, survey and correlational research were used. For this purpose,
Kolmogorov-Smirnov statistical test was used to determine the normality of the
distribution of research data and multiple linear regression and Pearson correlation tests
were used to determine the relationship and severity and the relationship between
independent and dependent variables.
Findings: Findings showed that the sense of identity variable has the highest correlation
with the level of attachment feeling. Therefore, the level of attachment feeling among
the research variables is affected by the level of sense of identity and its related
indicators. The second variable with the Pearson correlation coefficient is 0463 social
bonds. The attachment sense variable was ranked third with a coefficient of 0.444, with
the highest correlation being the attachment feeling question, which was 0.500 and a
mean of 3.17, and the least related to being missing for this place in the attachment
feeling, which was a mean of 2. 31 represents this issue, with a mean of 2.61 for quitting
this place in three schools.
Conclusion: Based on this, 37 indices were measured in 3 components. Summary of
research results indicate that the components of sense of identity are the most
important physical components affecting students' sense of attachment in educational
spaces, respectively. Considering the correlation coefficients between the microindicators and the feeling of attachment, and to promote the sense of attachment to
school, it is suggested to use architectural elements and shapes and volumes that
identify the place until the sense of identity and finally the feeling of attachment is
promoted. And significant components of the place are in the next ranks, in this process,
preference for others and offering the school to others in the second stage through the
meaning of place affects the attachment to the place.
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چکیده
پیشینه و اهداف:در دوران معاصر مفهوم دلبستگی به مكان تفاوتهای قابل مالحظهای پیدا کرده است .دانشمندان
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واژگان کلیدی:
فضای بسته آموزشی
حس دلبستگی
معماری مدرسه
روش پیمایش

علوم اجتماعی به شدت درگیر مفاهیم مكان و دلبستگی به مكان هستند .چه اتفاقاتی بر پیوندهای عاطفی مردم با
مكان در یک جامعه پویا بهوجود میآید .در سطح کالن نظریه پردازهای جهانیشدن فهم قابل مالحظهای از تاثیرات
پویایی بر مكان و سازمان اجتماعی در یک شهر ارائه میدهند .آنها بر این نكته تاکید دارند که چگونه تغییرات اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ،مسافرت و مهاجرت سبب افزایش ارتباطپذیری بین مكانهای دوردست
میگردد .روانشناسان محیطی ،دانشمندان علوم اجتماعی ،جغرافیدانان انسانی تفاوتی بین پویایی و دلبستگی به مكان
قائل هستند و آن دو مفهوم را متضاد هم میدانند .در دیدگاه استداللی دلبستگی به مكان به عنوان پدیدهای است که
در قالب مفاهیم فردی ،اجتماعی و روابط مكان -انسان است .دلبستگی در فضاهای آموزشی یكی از مهمترین عوامل
مؤثر بر حضورپذیری دانشآموزان و به تبع آن رونق و پویایی محیط آموزشی است .توجه به نیازهای این افراد با توجه
به شرایط جسمی می تواند زمینهساز حضور پررنگتر آنها در فضاهای آموزشی گردد .در همین راستا پژوهش حاضر با
هدف شناسایی عوامل مؤثر بر احساس دلبستگی دانشآموزان در بین دانش آموزان دبیرستان شهر بجنورد صورت
گرفته است .این پژوهش از حیث هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی است.
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روشها :در این پژوهش از روش پژوهش پیمایشی و همبستگی استفاده شده است .در این راستا از آزمون آماری
کولموگراف – اسمیرنف جهت تشخیص نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش و از آزمونهای آماری رگرسیون خطی
چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه و شدت و جهت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده
شده است.
یافتهها :یافتهها نشان می دهد متغیر حس هویت ،باالترین همبستگی را با میزان احساسدلبستگی نشان میدهد.
بنابراین میزان احساس دلبستگی در بین متغیرهای پژوهش در مرحله اول متاثر از میزان احساس هویت و شاخصهای
مرتبط با آن میباشد .دومین متغیر با ضریب همبستگی پیرسون 0/463پیوندهایاجتماعی است .متغیر حس وابستگی
با ضریب 0/444در رتبه سوم قرار دارد که بیشترین همبستگی مربوط به پرسش احساس تعلق در دلبستگی است که
عدد  0/500و میانگین  3/17نمایانگر این موضوع است و کمترین مربوط به دلتنگ شدن برای این مكان در احساس
دلبستگی است که میانگین 2/31نمایانگر این موضوع است و میانگین  2 /61برای پرسش دلکندن از این مكان در
سه مدرسه است.
نتیجهگیری :بر این اساس  37شاخص در قالب  3مؤلفه مورد سنجش واقع شده است .خالصه نتایج پژوهش حاکی
از آن است مؤلفه حس هویت به ترتیب مهمترین مؤلفههای کالبدی مؤثر بر احساس دلبستگی دانشآموزان در فضاهای
آموزشی هستند .با توجه به ضرایب همبستگی بین خرد شاخصها و احساس دلبستگی ،به منظور ارتقای دلبستگی در
مدرسه استفاده از عناصر و شكل ها و احجام معماری که مكان را هویتمند نماید تا اینكه حس هویت و در نهایت

احساس دلبستگی ارتقا یابد پیشنهاد میگردد.
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مقدّمه
در پژوهش حاضر ،مسئله اصلی ارزیابی مولفههای موثر بر حس دلبستگی
به مكان است و نتایج حاصل از آن میتواند جهت اصالح مشكالت و
محدودیتهای وضع موجود و ارائه راهكار جهت طرحهای آتی مورد
استفاده قرار گیرد .فرضیه اصلی تحقیق آن است که محیط در ارتقا و
بهبود حس دلبستگی تاثیرگذار است .بر این اساس سوال تحقیق به
شرح زیر مطرح میشود :چه ویژگیها و قابلیتهای محیطی در فضای
آموزشی ،میزان حس دلبستگی به مكان را ارتقا میبخشد؟ حس
دلبستگی چیست؟ پس از پاسخگویی به پرسشها و ارائه مدل مورد نظر
پژوهش ،در انتها به بررسی حس دلبستگی به مكان در فضای آموزشی
پرداخته میشود.
در دوران معاصر مفهوم دلبستگی به مكان تفاوتهای قابل مالحظهای
پیدا کرده است [ .]2دانشمندان علوم اجتماعی بهشدت درگیر مفاهیم
مكان و دلبستگی به مكان هستند .چه اتفاقاتی بر پیوندهای عاطفی
مردم با مكان در یک جامعه پویا بهوجود میآید .در سطح کالن نظریه
پردازهای جهانیشدن فهم قابل مالحظهای از تاثیرات پویایی بر مكان و
سازمان اجتماعی در یک شهر ارائه میدهند .آنها بر این نكته تاکید دارند
که چگونه تغییرات اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی،
مسافرت و مهاجرت سبب افزایش ارتباطپذیری بین مكانهای دوردست
میگردد .روانشناسانمحیطی ،دانشمندان علوم اجتماعی ،جغرافیدانان
انسانی تفاوتی بین پویایی و دلبستگی به مكان قائل هستند و آن دو
مفهوم را متضاد هم میدانند .در دیدگاه استداللی دلبستگی به مكان به
عنوان پدیدهای است که در قالب مفاهیم فردی ،اجتماعی و روابط مكان
انسان است[.]4
در مقالهی حاضر از دو شیوه برای مطالعه استفاده شده است .مطالعات
اسنادی و کتابخانهای :در گام نخست کتابها ،مقاالت و اسناد متعددی
در مورد مبانی نظری تحقیق ،ویژگیها ،نگرشها و رویكردهای پیرامون
مفهوم دلبستگی به مكان انجام گرفته است .این گام با روش تحلیلی-
توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است.
در گام دوم با هدف تحلیل و مقایسهی کمی و کیفی این مفاهیم به
دستهبندی و طبقهبندی دیدگاهها و آراء پرداخته شده است و در نهایت
با مطالعه موردی در دبیرستانهای بجنورد پرسشنامه محققساخته
توزیع شده و مفهوم دلبستگی به مكان مورد سنجش و ارزیابی واقع
گردیده است .در شكل  1ساختار پژوهش موجود ارائه شده است.
جغرافیدانان انسانی دلبستگی به مكان را به عنوان پیوند مردم با
مكانهای معنادار میدانند که به دنبال ارتباط هستند تا اینكه نیازهای
اساسی انسانی را تامین کنند .برای روانشناسان اجتماعی و جامعه-
شناسان دلبستگی فرد به یک مكان یا شهر یا اجتماع ،انگیزه مهمی
برای مردم است تا اینكه زمان خود را در آن مكانها صرف کنند ،با مردم
دیگر مالقات و گفتگو کنند ،از نگرانیهای خود درباره مشكالت محله با
مردم محله صحبت کنند ،راه حل این مسائل را ارائه دهند و در
تالشهای رسمی و غیر رسمی برای بهبود امور محله شرکت داشته
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باشند ،از اجتماع محافظت کنند و آن را بهبود بخشند .این تالشها
عموما در پاسخ به خطرهای ادراک شده برای سالمتی ساکنین ،امنیت،
دارایی و کیفیت زندگی است که میتواند حس دلبستگی به مكان را که
منجر به تعهد و مشارکت جمعی میگردد نابود کند [.]6

Literature review

Theoretical pattern
test

Extracting theoretical
pattern

Extract the findings

Conclusion

شكل  :1چارچوب تحلیلی مقاله
Fig. 1: Analytical Paper Framework

دلبستگی به مکان
پژوهشگران مختلفی بر دلبستگی به مكان پرداختهاند که در جدول زیر
میتوان به تفاوتهای موجود بین رویكرد سنتی و مدرن به دلبستگی
به مكان اشاره کرد [.]5
جدول  :1رویكرد سنتی و مدرن به دلبستگی
Table 1: Traditional and modern approach to attachment
Modern approach
Reasonable and reasonable
resources

The traditional cognitive
approach
Psychological and introverted
experience

Social experience

Common social-individual
understanding

Dialogue and background
structure

Individual-group feature

Performing social activity and
recognizing interactive work

Performing individual functions
such as survival, self-organization
and continuity

Variability of meaning
Building human relationshipsplaces

Sustainability of meaning
Reconciliation of human
relationships - places

Strong ideological and expressive
connection

Weak ideological and expressive
communication

مردم زندگی خود را در مكانهای ویژه از طریق مبادله و برقراری ارتباط
درونی با مكان سازماندهی میکنند بهطوری که در این فرایند مردم
ارتباط عاطفی مهم و پیچیدهای با آن مكانها دارند .این مكانهای خاص
دارای اهمیت مكانی هستند که گاهی به شبكهها و فرایندهای جهانی
مرتبط هستند .مكان در واقع به عنوان یک موقعیت جغرافیایی و سیستم
اجتماعی است که در یک موقعیت فیزیكی سازماندهی شده است و در

مصطفی ارغیانی و همکار

یک شبكه جهانی پیچیده از روابط فیزیكی ،اجتماعی و اقتصادی عمل
میکند[ .]7جابه جایی و آوارگی از مكان خاص به عنوان آشفتگی
اجتماعی و مكانی است که سبب نابودی مردم میگردد .در این حالت
افراد به دنبال نوسازی ارتباط عاطفی خود با مكان هستند که این موضوع
به عنوان دلبستگی به مكان شناخته میشود .جابجایی و آوارگی از یک
مكان در تاریخ آمریكا بصورت فراوان قابل مشاهده است که افراد از خانه
خود آواره شدهاند .این موضوع نظر جامعه علمی را به خود جلب کرده
است [.]8
مردمی که در این حالت زندگی میکنند در واقع خود را در شبكه
اجتماعی ضعیف پیدا میکنند به نحوی که حس مكان این افراد آسیب
میبیند و دلبستگی کاهش مییابد .اعتماد مردم در این حالت به خاطر
بیارتباط شدن با مكان و عدم دلبستگی به یک مكان ناامن و نامناسب
آسیب میبیند [ .]1فرضیه گرههای ترسانده بر این اعتقاد است که
دگرگونی شدید و مداوم در مكان به عملكرد مكان و پیوندهای متقابل
که مردم را به آن مكان پیوند میزند آسیب میزند .اما ارتباط و پیوند
از طریق تجربه جمعی و دلبستگی دوباره به آن مكان شكل میگیرد
[ .]1این دگرگونیهای شدید بر اثر واکنشهای عاطفی به کمبود یا
نابودی قسمتی از سیستمهای عاطفی انسان اتفاق میافتد[.]9
نابودی رابطه بین فرد و یک مكان اتفاقی است که در یک سری از مراحل
زندگی میافتد[ .]10به عنوان مثال دگرگونیهای شدیدی در پیتسبورگ
در سال  1950اتفاق افتاد و بخش تجاری کاهش یافت 8000 .نفر مجبور
به ترک اجباری محل سكونت خود شدند و شغلهای زیاد ،کلیسا و
سازمانهای اجتماعی نابود گردیدند .دومین مرحله از بازسازی صنعتی
پیتسبورگ که بین سالهای  1970تا  1990انجام شد تاثیر وسیعی بر
محدوده این مكان داشت .بر خالف جابجاییهای داوطلبانه که
آسیبهای عاطفی و روانی به دنبال ندارد ،جابجاییهای اجباری،
آسیبهای عاطفی و ذهنی را برای افراد و جوامع به دنبال خواهد داشت
[ .]11بخش عمده ای از تجارت در این مكان نابود گردید .تغییرات نشان
میدهد که مرزهای مكان تغییر پیدا کرد ،مسیری که این مكان را به
شهر بزرگ پیتسبورگ وصل می کرد محدود شد ،بازار مسكن و مراکز
تجاری نابود گردیدند ،مراکز سازماندهی زیادی که فضای امنی برای
افراد بهوجود آورده بودند از بین رفتند ،فضاهای بیرونی امن مكانهایی
برای جرم و خشونت گردیدند و جمعیت منطقه از  38100در سال
 1950به  9830در سال  1990کاهش پیدا کرد .سیمز سه دوره متمایز
را در تاریخ این مكان تشخیص می دهد .در دوره اول  1930تا 1960
جوانان و کودکان در یک محله منسجم بزرگ زندگی میکردند و
کودکان بهطور آزادانه در سرتاسر قلمرو و بین نواحی فعالیت زیاد حرکت
میکردند .آنها بهوسیله افراد زیادی از مردم محافظت میگردیدند و مردم
خودشان را در مقابل همه کودکان مسئول میدانستند .رابطه بین جوانان
و کودکان واضح بود و بزرگساالن از جوانان مراقبت میکردند.
هنگامیكه در سال 1944افراد به این محیط نقل مكان کردند خانم بروان
معتقد بود خانواده ها شبیه والدین برای کودکان عمل می کنند .در ابتدا
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بزرگساالن با کودکان بازی نمیکردند اما در ادامه کودکان این احساس
را پیدا کردند که تعدادی از بزرگساالن ،اعضای خانواده و هم محله ایها،
آنها را از ایوان یا پنجره باز آشپزخانه تماشا میکنند .هنگامیکه
بزرگساالن در حال کارکردن نبودند آنها میتوانستند از طریق ایوان
جلویی خانه با یكدیگر در خیابان گفتگو کنند یا با هم به رادیو گوش
دهند و از کودکان مراقبت کنند ،در واقع چشم افراد محله بر کودکان
بود .دوره دوم که بین سالهای  1960تا  1980بود زمان گذار محسوب
میگردید ،تعدادی از ساختارهای قدیمی باقی مانده بود ،بهطوریكه
جوانان در محله ها احساس کردند که آنها می توانند همه کودکان را
تنبیه کنند و این موضوع سبب آشفتگی و نارضایتی کودکان گردید.
دوره سوم بین سالهای  1980تا  2004بود .شبكه های اجتماعی از
بین افراد در سطح محله به تعداد کمی از افراد در سطح خانواده و
محلههای کوچک گسترش پیدا کرد .خانوادهها که در دوره اول به عنوان
خانوادههای بزرگ و توسعه یافته بودند در ادامه کامال کوچک شدند
بهطوریكه شامل مادر و فرزندان میشدند .یكی از ساکنان در مصاحبهای
عبارت غیر منتظره را برای نوع زندگی در این مكان بكار برد :بهطورکلی
در این مكان معلوم نیست چه چیزی میخواهد اتفاق بیافتد .در واقع
آنچه در محیط بیرونی است میتواند یک عامل غیرمنتظره در هر روز
باشد .هر روز که از خواب بیدار میشوید شما به یک چیز فكر میکنید
و آن میتواند به چیز دیگری تغییر کند .دلبستگی به مكان میتواند
متاثر از تجربههای جمعی باشد .در واقع ساختار فیزیكی مكان متاثر از
تجربههای جمعی در مكان هستند .تغییرات در تجربههای جمعی یک
مكان اشاره به این مطلب است که یک مكان چه معنی میدهد و چگونه
بهکار میرود .در واقع تجربههای جمعی با ساختار اقتصادی ،کالبدی و
اجتم اعی مكان ارتباط تنگاتنگ دارند .دلبستگی به مكان یک تجربه
روانی فردی نیست بلكه گاهی یک تجربه جمعی است که در بعضی از
مكانها به دالیل اقتصادی از بین رفته است ،در حالی که مردم تمایل
دارند در آن مكان مورد احترام واقع شوند و به مكان دلبستگی داشته
باشند[.]12

مردم بومی که بهطور مداوم مجبور به ترک مكان محلی خود میشوند
تا به مكانهای کوچكتر و غریبه نقل مكان نمایند و از مكان بومی شان
قطع ارتباط میکنند ،آسیبهای روانی می بینند .در این زمینه میتوان
به قبیله های بومی آمریكا اشاره داشت که به دلیل این جابجایی در
شرایط گروهی خود آسیب دیدند[ .]13نمونهای از این موارد را میتوان
در سال  1838در بین مردم چروکی دید که مجبور شدند از مكان
قبیلهی خود در جنوب ایندیانا به اوکالهاما نقل مكان کنند .در نهایت
مردم بومی آنجا مجبور شدند در قسمت حاشیهای سكونت داشته باشند.
جوامع آفریقایی و آمریكایی که با این تغییر مكانهای اجباری و
دگرگونیهای شدید روبرو بودند به دلیل این دگرگونی شدید شبكه
اجتماعی شان در مكان نابود گردید و دلبستگی در بین آنها کاهش یافت
[.]8
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در تحقیقات چیزی که به عنوان تغییرات ریشه نامیده می شود در واقع
واکنش به فشار عاطفی به دلیل کمبود قسمتی از اکوسیستمهای عاطفی
است که در طی دگرگونیهای شدید اتفاق میافتد .تاریخ جابجاییهای
اجباری بیشتر به اتفاقات و تغییرات عاطفی بر مردم میپردازد[.]9
تفاوتهای کیفی مهمی بین اشخاص در جهت ادراک دلبستگی به مكان
وجود دارد .در اشخاص پویا احساس دلبستگی با اشخاص دیگر متفاوت
است .افراد پویا و پرتحرک ممكن است پیوندهای عاطفی با مكان را
توسعه دهند اما محتوا و معنای این پیوندها متفاوت است .در اشخاص
پویا عموما دلبستگی به مكانهای سكونتی اولیه پایین است اما
دلبستگی این اشخاص به مكانهای بزرگتر قوی است ،در واقع پویایی
پیوندهای بومی را کاهش میدهد .همچنین مطالعات در عرصه
دلبستگی مردم به مكانها با مقیاس مختلف نشان میدهد که دلبستگی
در بین افراد پرتحرک و پویایی که جهتگیری ملی و محلی دارند قوی
است .به عنوان مثال مطالعاتی در سوئد بر اساس شناسایی  5الگوی نقل
مكان صورت گرفت که نشان میدهد با توجه به این  5الگوی مختلف
(رفتن روزانه به کار ،مسافرت روزانه ،مسافرت بینالمللی ،طول سكونت
و مهاجرت بین المللی) دلبستگی در سطوح ملی  ،قارهای و منطقهای
قابل شناسایی است[.]1
پویایی سكونتی میتواند تغییراتی در میزان دلبستگی در مكانهای
قدیمی و جدید ایجاد کند .افرادی که پویا هستند مكانها را ممكن است
به دالیل مختلفی معنادار درک کنند و افراد دلبستگی فراوانی به
مكانهای خانه خود نشان دهند و الگوهای مختلف دلبستگی به مكان را
توسعه میدهند .در برداشتهای مختلف از مكان احساس دلبستگی
مختلف بروز پیدا میکند .مطالعهای توسط سوج در منچستر بین
مهاجران طبقهمیانی صورت گرفت .پاسخ دهندگان به دنبال انتخاب
دقیق محل زندگی بودند .انتخابهایی که بر اساس سبکزندگی ،هویت
و طبقه اجتماعی بود .نتایج نشان میدهد مكانی که یک بار افراد در آن
سكونت داشتهاند میزان باالیی از دلبستگی را نشان میدهد که این نوع
دلبستگی با دلبستگی سنتی به مكان متفاوت است .این دلبستگی متاثر
از جنبه های تعلق به مكان برای افراد بود .در واقع سكونت در یک مكان
به دلبستگی تاریخی مكان منجر میگردد.
به نظر می رسد درصورتی افراد از مكانهای خود رضایت دارند و
دلبستگی شكل میگیرد که قسمتی یا همه زندگی خود را در آن مكان
صرف کرده باشند و پیوندهای اجتماعی قوی بین افراد شكل گرفته
باشد .اما در مقابل سكونتهای دراز مدت که به عنوان نوستالژی از آن
یاد میشود به گونهای است که با ورود تازه واردان با جهتگیری فرهنگی
مختلف و جایگاههای اجتماعی متفاوت اغلب سبب تغییر مكان
میگردند .بارکوس و بروان در سال  2009در مطالعه ای دریافتند که
تفاوتهای موجود در دلبستگی به مكان به تفاوت در شخصیت افراد از
قبیل میزان تحرک و پویایی آنها بستگی دارد .مطالعه آنها در کنتاکی
شرقی نشان میدهد که سه رویكرد مختلف نسبت به مكان و دلبستگی
به مكان وجود دارد  – 1ریشهداری در مكان :اشخاصی که به صورت
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قوی با اجتماعات بومی در مكان منسجم هستند در مكان باقی میمانند
و دلبستگی خود به مكان را توسعه میدهند – 2 .نفرت نسبت به مكان:
اشخاصی که دلبستگی و پیوندهای اجتماعی ضعیفی با مكان دارند،
احساس نفرت از مكان خانه خود دارند که عموما در این حالت به
مكانهای نزدیک نقلمكان میکنند .در واقع کمبود منابع و فرصتها
در مكان قبلی عاملی برای سكونت دائمی در مكان جدید است.
 -3پویایی و تحرک همراه با دلبستگی :افراد عموما مكان خود را برای
آموزش و حرفه ی بهتر ترک میکنند اما پیوند عاطفی خود را با مكان
اولیه حفظ میکنند .در مطالعهای دیگر دو الگوی کلی از دلبستگی ارائه
گردید که با مطالعات هامان در سال  1992همخوانی دارد و شامل
دلبستگی سنتی و فعال است که به انتخاب آگاهانه مكان زندگی مرتبط
است .دلبسته نشدن به یک مكان در  3الگوی متفاوت ارائه می گردد
 - 1بیگانگی :که به احساسات منفی نسبت به مكان سكونت گفته
میشود  – 2نسبیگرایی مكانی که پذیرش موقت افراد در یک مكان
است  – 3بیمكانی که این موارد متاثر از جنبههای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و مدت زمان سكونت و تعداد شهرهایی که ساکنان در آنجا
سكونت داشتهاند مرتبط است .این  3الگوی عدم دلبستگی با روش
مصاحبههای کیفی در بین شهرهای آمریكا انجام گردید و بعدا توسط
دو مطالعه کمی در دو کشور اوکراین و لهستان تایید گردید .در پژوهشی
از یک مقیاس سهعاملی برای دلبستگی به یک شهر استفاده گردید که
با دلبستگی سنتی متفاوت بود .سواالت این تحقیق عبارت بودند از:
 -1اگر مكانهای بهتری وجود داشته باشد من تمایلی به خروج از این
مكان ندارم -2 .اگر زندگیکردن جایی دیگر بهتر به نظر برسد من تا
حاال به این موضوع نپرداختهام - 3 .من دوست دارم اطراف شهر گردش
کنم و مكانهای جدید را کشف کنم - 4 .من دوست دارم شهرم را به
مهمانهایم نشان بدهم - 5 .مردم نباید احساس دلبستگی به هر مكانی
داشته باشند  - 6این شهر مكانهای عجیب زیادی دارد ،اگر یک مكان
بهتر پیدا کنم به آنجا نقل مكان خواهم کرد .در این مطالعه سواالتی در
مورد مقیاس دلبستگی به مكان ارائه گردید که عبارت بودند از  - 1این
مكان قسمتی از من است  - 2من قسمتی از این مكان هستم .تفاوتهای
روانی در فرایند دلبستگی سبب تفاوت در فرایند پیوند عاطفی با مكان
سكونت می گردد .الگوی سنتی دلبستگی که به دنبال تجربه هر روز
دلبستگی است و پیوندهای عاطفی ما بیشتر به ریشه داری خانوادگی
در مكان مرتبط است .اما در دلبستگی فعال فرایند دلبستگی به مدت
زمان سكونت و پیوند با گذشته مرتبط است [.]14
تحقیقاتی دیگر در زمینه دلبستگی به مكان بین افراد پویا مربوط به ایده
فلدمن از هویت مكانی است .بر اساس این تحقیقات افرادی که بطور
دائم بین مكانهای مختلف در حرکت هستند اغلب تمایل دارند
مكانهایی را انتخاب کنند که تجربه سكونت قبلیشان در آنجا وجود
داشته باشد ،پیوندهای عاطفی با مكانهای سكونتی جدید سبب ایجاد
دلبستگی به مكان میگردد [ .]1در واقع دلبستگی به مكانهای سكونت
اولیه بیشتر وابسته به پیوندهای اجتماعی است و ویژگیهای فیزیكی و
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امكانات مكان برای دلبستگی به مكانهای تفریحی الزم است .بین افراد
با حس دلبستگی چندگانه به مكان تفاوتهای کیفی در دلبستگی
میتواند در مكانهای مختلف وجود داشته باشد .میزان دلبستگی در
مكانها با مقیاسهای مختلف ،متفاوت است و دلبستگی به مدت زمان
سكونت در یک مكان مرتبط است[ .]1خاطره و ارتباط با گذشته و
پیوستگی سبب دلبستگی به مكانهای جدید میگردد .در واقع خاطره
سبب پیوند عاطفی با مكان میگردد .دلبستگی به مكان به وجود عواطف
در شی مورد دلبستگی ،احساس تعلق ،تمایل به نزدیک ماندن با شی
مورد دلبستگی و تمایل به بازگشت به مكانهای قدیمی هنگام دور
ماندن از آنها گفته میشود .در تعریف دلبستگی به مكان ،یكی از
برجستهترین محورهای تعریف بر روی مدت زمان ماندن در یک مكان
است ،بهطوریكه تمایل فراوانی برای ادامه داری ماندن در آن مكان وجود
داشته باشد .در ابزارهای اندازهگیری حس دلبستگی به مكان در
پرسشنامههای مختلف این موضوع با عبارت "من از مجبور شدن برای
نقل مكان به یک مكان دیگر تاسف میخورم" "،برای من ترک این مكان
خیلی سخت است""،من بهطور مشخص تمایل دارم در این مكان بمانم"
بیان میگردد [ .]1دلبستگی به مكان تمایالت فرد را به گذشته مكان
مرتبط میکند .در واقع افراد به دنبال پلی بین گذشته و زمان حاضر
خود هستند طوریکه ریشه های عاطفی و پیوند با مكان در مكانهای
جدید رشد پیدا میکند.
تحقیقات متعددی در کشورهای بزرگ از قبیل آمریكا ،انگلیس ،اسپانیا،
ایتالیا ،فرانسه ،هلند و اوکراین نشان میدهد که میانگین دلبستگی به
مكان باال است که عدد  3و  4در طیف لیكرت  5مقیاسی نشان از این
اهمیت دارد .یا گاهی این عدد بین  4و  5در یک مقیاس  7درجهای
است و  2.5در یک مقیاس  4درجهای است .تحقیقی در لهستان بین
 365شهر و روستا نشان میدهد که  8درصد مردم احساس دلبستگی
در زیر عدد  3دارند و  33درصد دلبستگی باالتر از عدد  4در یک مقیاس
 5درجهای دارند .تحقیق جهانی دیگر بین مردم  24کشور صورت گرفت
و از مردم خواسته شد مكانی را که تمایل دارند در آنجا زندگی کنند تا
اینكه شرایط زندگیشان بهتر شود بیان کنند .نتایج نشان میدهد که
پاسخ دهندگان محلهی ابتدایی خود در هر کشور را در اولویت اول قرار
دادند [ .]1در واقع نابودی دلبستگی به مكان سبب بروز بیماریهای
روانی در فرد و به خطر افتادن سالمتی افراد میگردد .از دیدگاه سیمونه
ویل فیلسوف فرانسوی دلبستگی به مكان با عنوان ریشه داشتن،
مهمترین بخش زندگی هر فرد و نیاز حداقل روح انسانی است .دلبستگی
به مكان سبب رضایتمندی بهتر از زندگی ،سرمایه اجتماعی قویتر و
سازگاری بهتر میگردد .در دوران معاصر به دلیل تغییرات اتفاق افتاده
در سبک و الگوی زندگی و افزایش پویایی و تحرک مردم نظریه
دلبستگی به مكان باید به دنبال تبیین بهتر دلبستگی در مكانهایی که
ارتباطی با سابقه خانوادگی فرد ندارند و فرد مدت زمان زیادی در این
مكان سكونت نداشته است و از لحاظ فرهنگی بیگانه است ،باشد.
دلبستگی به مكان به شكل پیوسته رابطه با اشیاء مورد دلبستگی را
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نشان میدهد که این رابطه در زمان حاضر و گذشته وجود دارد و حتی
میتواند به آینده هم کشانده شود .این پیوستگی میتواند از طریق اشیاء
نمادین ایجاد گردد و اشیاء دیگری میتواند با تمرکز بر گذشته فرد در
جنبههای خانوادگی ،شخصی جایگزین گردد ،در این حالت شخص خود
را به عنوان یک قسمت از تاریخچه مكان میداند .خاطره به عنوان مولفه
دلبستگی به مكان ،عنصر ارتباطی است که مردم را به مكانهایشان
مرتبط میکند به گونهای که قسمتی از این عنصر ارتباطی وابسته به
مدت زمان سكونت در یک مكان است .فردی که به طور طوالنی در یک
مكان زندگی میکند حافظه و خاطره های مكانی او غنی تر میگردد و
احساس تعلق بیشتر به مكان پیدا میکند .مردم پیوند عاطفی خود با
مكان را با حافظه معنایی گسترش میدهند که این حافظه بیشتر به
تاریخچه مكان در دلبستگی توجه دارد و مدت زمان سكونت کمتر
اهمیت دارد .در این الگوی حافظه و خاطره نوع پیوند عاطفی با مكان
متفاوت است .در بین مردم با جایگاه اجتماعی و اقتصادی و سابقه
فرهنگی پایین دلبستگی به مكان با تجربه روزمره زندگی صورت
میگیرد و در بین بقیه مردم با تاریخچه مكان و سابقه خانوادگی صورت
میگیرد.
کانرتون یک جامعهشناس انگلیسی مفهوم حافظه رفتاری را معرفی کرد
که این نوع حافظه (خاطره) بیشتر در مكانهای خاص بهوجود میآید و
این بستر به عنوان مكان شناخته میگردد .پژوهشها در حافظه معنایی
نشان میدهد که کودکان با والدینی که از سابقه خانوادگی آنها صحبت
میکنند بهتر سازگار میشوند و عزت نفس و هویت قویتر دارند نسبت
به آنهایی که فقط در دوران معاصر زندگی میکنند .در دوران معاصر
الگوی زندگی پویا ،همجنسی فرهنگ و دیگر ویژگیهای زندگی مدرن
محیطهای خاطره انگیز را نابود کرده است که این مكانها الگوهای
سنتی زندگی ،فرهنگ و ارزشها بودند و کمبودهایشان عموما با تولید
مكانهای خاطرهانگیز مصنوعی جبران گشته است؛ مكانهایی که از
گذشتهی گم شده محافظت میکنند و پیوستگی تاریخی در افراد را از
طریق افزایش عالقه و تمایل به تاریخ و سابقه خانوادگی بازبینی
میکنند .پژوهشها نشان میدهد که دلبستگی به مكان در بین مردم
در مكانهای تاریخی نسبت به مكانهای جدید که در بخش تاریخی
شهر احداث میگردند بیشتر است .در واقع تاریخچه مكان با دلبستگی
به مكان همبستگی قوی دارد و سبب تعهد به مكان میگردد.]15[ .
حافظهها و خاطرهها به عنوان بستر تشكیلدهنده یک مكان از طریق
زندگی در یک مكان بدست میآیند و احتیاج به زمان برای توسعه و
گسترش دارند .وقتیکه زمان رو به جلو میرود مسیرهای جدید در
مكانهای جدید بهوجود میآید و افراد برای سازگاری با این مكانهای
جدید به حمایتهای روانی نیاز دارند[ .]1حافظه رویدادی به عنوان
مولفه دلبستگی به مكان که به عنوان نوستالژی از آن یاد میشود در
واقع نوعی بازگشت ذهنی به گذشته فرد است و نشان میدهد که چگونه
رویدادهای گذشته میتواند رخ بدهد .نوستالژی تنها آرزوی شدید
احساسی نسبت به آنچه وجود ندارد نیست ،بلكه یک ابزار قوی روانی
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برای افرادی است که به دنبال ترمیم خودبخودی پیوستگی با مكانی
هستند که به دلیل رویدادهای عاطفی زندگی و اتفاقات عمده در زندگی
نابود گردیده است .این مفهوم ،ارتباطی بین گذشته و زمان حال است و
عزت نفس و رضایتمندی از زندگی را افزایش میدهد و پیوندهای
عاطفی با مكان سكونت فعلی را تقویت خواهد کرد .در واقع خاطرههای
نوستالژیک سبب میگردد به گسستگیهای فضایی غلبه کنیم و
دلبستگی به مكان ایجاد شود .ایجاد دلبستگی از طریق نوستالژی و
بازگشت به مكانهای قدیمی خاطره انگیز در بین لهستانیهایی که بعد
از جنگ جهانی دوم با خانواده در کانادا اقامت داشتند نمونه ای از این
موارد است که این افراد بر حس بیهویتی و بیریشه بودن خود از طریق
جستجو در عناصر کالبدی گذشته غلبه کردند[.]1

پیشینه پژوهش
دلبستگی به مكان پیشرفتهای زیادی در زمینه پژوهش نداشته است
که این بیشتر به دلیل ازدیاد و افزایش مفاهیم در عرصه پیوند عاطفی
انسان و مكان است .توپوفیلیا ،1ریشه دار بودن ،وابستگیمكانی،
هویتمكانی ،هویتشهری ،دلبستگیمكانی ،حسمكان ،حسجمعی یا
تعلقجمعی نمونهای از مفاهیم در این عرصه است 20 .سال پیش
محققین از قبیل گیالنی و فلدمن ( )1993بر این اعتقاد بودند که چالش
اساسی در این حوزه بیشتر به انسجام دیدگاهها و رویكردهای مختلف
بر میگردد .پژوهشها در این عرصه نشان میدهد که می توان تحقیقات
در این عرصه را در محورهای کلی زیر طبقه بندی کرد:
 تعدادی از محققان دلبستگی به مكان را بهعنوان مفهومی یکبعدیدرنظر گرفتهاند و با مفاهیمی از قبیل هویت مكانی یا وابستگی
مكانی یكی گرفتهاند [.]17،18
 تعدادی دیگر از محققان آن را یک مفهوم چند بعدی در نظرگرفتهاند و دارای ابعاد سهگانه ،دو گانه و  5گانه در نظر گرفتهاند.
بهعنوان مثال استوکولوس و شوماخر ( ،)1981ویلیامز و واسكه
( )2003دلبستگی به مكان را به عنوان یک مفهوم دوبعدی در نظر
میگیرند که شامل هویت مكانی و وابستگی به مكان میباشد .لویكا
( )b 2011دلبستگی به مكان را بهعنوان یک مفهوم دارای سه الگو
در نظر میگیرد که عبارت است از :مكان ذاتی شده ،مكان نسبی
شده و مكان کشفشده .رایموند و همكاران ( )2010هم این مفهوم
را دارای ساختار چهار بعدی وابستگیمكانی ،پیوند خانوادگی ،هویت
مكانی و پیوند دوستان میداند.
 تعدادی دیگر از محققان هم دلبستگی به مكان را به عنوان یکمفهوم در ذیل مفاهیم دیگر میدانند .به عنوان مثال برای اللی
( )1992دلبستگی به مكان جزئی از مفاهیم هویتشهری است.
برای جورگنسن و استدمن ( )2006دلبستگی به مكان ،هویتمكان
و وابستگی به مكان بخشی از مفاهیم حسمكان است.
از دیدگاه دانشپور ( )2009دلبستگی به یک موضوع مثل شیء ،مكان،
فرد و سایر موضوعاتی که فرد در زندگی روزمره خود با آن روبهروست؛
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مبتنی بر تجارب قبلی زندگی ،ساختارهای رفتاری ،شناختی ،حسی و
اجتماعی فرد میباشد .چراکه افراد بر این اساس طرح رفتاری ،شناختی،
حسی و اجتماعی از خود ساخته و تمام تجارب و رویارویی های تازه
خود با موضوعی نو را برپایه این طرح ،ادراک ،ساماندهی و طبقهبندی
نموده و به خاطر میسپارند.
اسكنل و گیفورد ( )2010دلبستگی به مكان را به عنوان ساختار
سهبعدی میدانند که دارای ابعاد فردی ،ابعاد مكانی و فرایند روانی است.
در ابعاد فردی نشان داده میشود که دلبستگی به مكان در سطوح فردی
و جمعی اتفاق میافتد .فرایند روانی دلبستگی نشان میدهد که
دلبستگی به مكان دارای سه بعد شناخت ،رفتار و عاطفه است .دلبستگی
به مكان به دو بعد دلبستگی کالبدی و اجتماعی تقسیم میگردد .در
این مدل از دلبستگی به مكان به عنوان پیوند بین فرد یا گروه با مكان
است که در سطح مكانی ،درجه دلبستگی و ویژگیهای اجتماعی و
مكانی در حال تغییر است و از طریق فرایند های رفتاری ،شناختی و
عاطفی شناخته میگردد [ .]24روشهای مختلفی برای اندازه گیری
دلبستگی به مكان وجود دارد که این روشها در محتوا و ساختار با
یكدیگر متفاوت هستند .در میان مقیاسهای یکبعدی برای ارزیابی
دلبستگی به مكان میت وان به مقیاس بونویتو ،پرگیونی ،بونز و همكاران
( )1999در زمینه دلبستگی به محله اشاره داشت .در پژوهشی توسط
فورنرا ( )2010معیارهای انسجام ،هویت و ریشه داری به عنوان آیتمهای
ضروری برای سنجش دلبستگی به مكان انتخاب گردید .در تحقیقی در
زمینه دلبستگی به مكان توسط لویكا ( )2010، 2005از یک پرسشنامه
 24آیتمی برای سنجش استفاده گردید که عموما بر احساسات و عواطف
نسبت به مكان اشاره داشت (احساس گمشدن ،احساس امنیت و
احساس ترجیحدادن) و همچنین آیتمهای مرتبط با هویت را هم در نظر
گرفته بود .بعد از تحلیل وی تفاوتهای الزم در زمینه راههای دلبستگی
به یک مكان مورد ارزیابی قرار گرفت .در مقیاسی که توسط هرناندز
( )2007مورد استفاده واقع شد و بعدا توسط همكاران وی مورد تایید
قرار گرفت دلبستگی به مكان به عنوان ساختاری یکبعدی در نظر گرفته
میشود .در پژوهشی سه معیار متفاوت میزان مالقات با مكان ،آشنایی
با مكان و میزانی که مكان به عنوان یک مكان خاص قابل شناخت است
در نظر گرفته شد .در پژوهشی برای اندازه گیری دلبستگی به مكان از
 3آیتم مرتبط با عواطف ناشی از ماندن در مكان استفاده میکنند
(خوشحالی از ماندن در مكان ،استراحت ،مجبور به ترک مكانشدن).
کورپال ( )2009در پژوهشی دلبستگی به مكان را به عنوان پیوند عاطفی
مردم با مكان میداند که دارای ساختار دوبعدی زیر است  - 1من هنگام
دوری از این مكان احساس دلتنگی میکنم  – 2هنگامیکه این مكان
را مالقات میکنم احساس خستگی نمیکنم .دالگو ( )2009در پژوهشی
دلبستگی به مكان را به عنوان یک پیوند عاطفی با مكان میداند که به
امنیت و کیفیت زندگی مرتبط است که میتواند با سوال ذیل مورد
پرسش واقع گردد :آیا شما فكر میکنید مكانی که در آن زندگی میکنید
مكان خوبی برای زندگی است .الیک وایس ،بروان ،پرکینز ()2004

مصطفی ارغیانی و همکار

M. Arghiani .et al.

()322

دلبستگی به مكان را براساس غمگینی مرتبط با ترک مكان میدانند .در
واقع این که چطور مردم احساس غرور نسبت به خانه شان دارند.
اسكوپولیتی و تبیتو ( )2010از معیارهایی از قبیل هویت ،روابط
اجتماعی ،پیوندهای عاطفی استفاده میکنند .استدمن و جورگنسن
( )2003معیارهای هویت و وابستگی را به عنوان معیار ارزیابی دلبستگی
به مكان در نظر میگیرند.
رلف ( )1976حس دلبستگی را به عنوان پیوندی احساسی با محیط
میداند که نیازهای اساسی بشر را پاسخ میدهد .بروان و پرکینز ()2003
حس غرور و شادی از بودن در مكان را متأثر از پیوند احساسی فرد
میدانند .شواهد دیگر دال بر بستر عاطفی دلبستگی به مكان ،در ادبیات
مربوط به المكانی ،مربوط به زمانی که اشخاص به دالیلی همچون بالیای
طبیعی ،جنگ ،مهاجرت و یا انقالب مجبور به ترک مكان شوند ،ریشه
دارد .اولین مطالعات در این خصوص توسط فرید در مورد طرح توسعه
شهری غرب بوستون (بعد از طوفان کاترینا)که باعث تغییرات اساسی در
محله شد ،صورت گرفت .نتایج پژوهش او به نقل از سكنل و گیفورد
( )2010حاکی از آن بود که از دسترفتن ساختار آشنای قبلی و بستر
اجتماعی منجر به ترک بسیاری از ساکنان اولیه گردید و ماهیت کالبدی
و اجتماعی محله پس از بازسازی کامأل تغییر نمود .پس از این رویداد
بسیاری از ساکنان به ابراز ناراحتی و افسوس پرداختند .فرید نتیجه
گرفت که این ابراز ناراحتی مختص به مرگ انسانها نیست ،بلكه بعد از
فقدان مكانهای محبوب نیز شایع است .تحقیقات در این عرصهها نشان
میدهد دلبستگی در مكانهای مختلف میزان متفاوتی است ،به عنوان
مثال مطالعات ویلیماز و روگنبارک در محیطهای روستایی حاکی از این
موضوع است .نتایج مطالعات هیدالگو و هرناندز ( )2001مطابق شكل 2
حاکی از آن است که حس دلبستگی در مقیاس خانه باالتر از شهر قرار
گرفته و دلبستگی در مقیاس شهر باالتر از همسایگی است .همچنین
دلبستگی به فضای اجتماعی باالتر از مكان کالبدی است.
Attachment rate
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تایلر به نقل از دانشپور ( )2009حس دلبستگی به مكان را با  2بعد
وابستگی کالبدی (ریشه داشتن ،اشاره به قدمت مكان و زمان آشنایی)
و وابستگی اجتماعی (قید و بندهای بومی و محلی یا دلبستگیهای
اجتماعی افراد و گروهها) معرفی میکند .ویلیامز ( )2000پس از بررسی
 61موضوع اثرگذار بر حس دلبستگی ،الگوی 2بعدی هویت و وابستگی
به مكان را الگوی بهینه جهت ارزیابی معرفی کرده است[ .]34او جهت
تعمیم الگوی  2بعدی خود ،این الگو را در پروژههای متعددی مورد
استفاده قرار داده است .کایل و همكارانش ( )a 2004در پژوهش خود
از ایده ویلیامز و رگنباک برای اندازهگیری دلبستگی به مكان تأثیر
پذیرفته و به  2بعد هویت و وابستگی ،بعد سوم یعنی پیوندهای اجتماعی
را نیز افزودهاند[ ،]35که یک پرسشنامه  19آیتمی برای این موضوع
استفاده شده است .گاهی هویتمكانی زیرمجموعهی حس دلبستگی
[ ]36و گاهی دلبستگی زیرمجموعهی هویت[ ]23تلقی شده است .در
ایران تنها پژوهش مستند موجود ،رساله دکتری خانم چرخچیان
( )2009در دانشگاه علموصنعت میباشد که به مطالعهی حس دلبستگی
در فضای شهری قزوین پرداخته است .وی به دنبال عوامل مؤثر در حس
دلبستگی پرداخته و در یک دستهبندی گسترده آنها را به عوامل
کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی ،فردی ،خاطرات و تجارب ،رضایتمندی،
عوامل فعالیتی و تعاملی ،زمان و مشارکت در طراحی تفكیک نموده
است .بخ ش اعظم مطالعات انجام گرفته در این حوزه توسط دکتر ویلیامز
و همكارانش ( )2003، 2000 ، 1992 ، 1989محقق علوم اجتماعی در
مؤسسه تحقیقاتی راکی مونتاین صورت گرفته است و الگوی پیشنهادی
وی مورد استفاده محققان بسیاری قرار گرفته است.
دلبستگی به مكان از یک تجربه فردی با محیط بهوجود میآید.
ویژگیهایی از قبیل کیفیت محیط طبیعی ،ارزشهای فرهنگی ،پویایی،
طول سكونت ،فرصتهای تفریحی بر توسعه دلبستگی به مكان تاثیر
دارند [ .]37مطالعات دیگری نشان میدهد که دلبستگی به مكان شامل
دو بعد مرتبط وابستگی به مكان و هویت مكان هستند[ .]38ابزارهای
کمی و کیفی مختلف برای جمعآوری اطالعات در تحقیقات دلبستگی
به مكان بهکار رفته است [ .]39پرسشنامه ،مصاحبه ،عكس برداری به
عنوان یكی از روشهای رایج در مطالعات دلبستگی به مكان است .به
عنوان مثال رایان با یک روش ترکیبی تاثیرات دلبستگی به مكان را بر
رفتارهای خرید در یک شهر روستایی در استرالیا بررسی کرده است
[ .]40الگوی مورد نظر این مقاله در ارزیابی حس دلبستگی به سه
شاخص هویت مكان ،وابستگی به مكان و پیوندهای اجتماعی وابسته
است.
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Neighbourhood

شكل  :2رابطه مقیاس مكان با حس دلبستگی
Fig. 2: The scale of place with sense of attachment

1
Place identity

Place dependency

City

شكل :3مدل مفهومی تحقیق
Fig. 3: Conceptual model of research

Social links
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روش تحقیق
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش پژوهش ،توصیفی
پیمایشی است .در این روش ابتدا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته
بر اساس طیف لیكرت  5گزینهای ،ادراک کاربران از مؤلفه حس
دلبستگی سنجیده میشود .با توجه به مولفهها و شاخصهای مطرح
شده  37سوال و  3شاخص کلی طراحی گردید .نظر به کیفی بودن
متغیرها سواالت پرسشنامه با استفاده از  3شاخص مورد ارزیابی قرار
گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها در چند مرحله انجام میگیرد .برای
ارزیابی همبستگی مؤلفه حس دلبستگی در دانشگاه ابتدا برای سنجش
مؤلفه حس دلبستگی ،دادههای پرسشنامهها به منظور سنجش حس
دلبستگی بین آنها ،یک بار در شاخصها و یک بار نیز در هرکدام از
زیرشاخصها بررسی میشود .پایائی کل پرسشنامه کاربران با استفاده
از ضریب آلفایکرونباخ سنجش و تأیید میشود .این شاخص در پژوهش
حاضر  0/941محاسبه گردید که نشاندهنده این است که سؤاالت از
پایائی مناسبی برخوردار هستند .روائی پرسشنامهها نیز با روش تحلیل
روایی صوری ،با بهرهگیری از نظر اساتید و کارشناسان رشته معماری
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
با توجه به میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از گویهها
میتوان گفت که همبستگی درونی گویهها باال و به عبارت دیگر ابزار
پژوهش از پایایی خوبی برخوردار است .سپس پرسشنامهها توزیع و داده
ها گردآوری و تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از اندازهگیری همبستگی
 3مولفه هویت مكان ،پیوندهایاجتماعی ،وابستگیمكان با مولفه
احساس دلبستگی سنجیده میشود .پس از پیشآزمون اولیه که با
مشارکت تعدادی از اساتید و کارشناسان رشتههای معماری انجام شد،
پیش آزمون رسمی با تعداد  30نمونه در بین کاربران توزیع گردید .در
گام بعدی ،پرسشنامه ها با در نظر گرفتن دقت  %95و سطح خطای
 0/05در بین  250نفر به عنوان نمونه مورد آزمون از دانشآموزان
دبیرستانهای بجنورد که به صورت تصادفی انتخاب شدهاند ،توزیع
گردید و در نهایت دادههای بهدست آمده از آنها با استفاده از نرم-
افزار  SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و همبستگی بین عوامل
سنجیده شد .جهت ارزیابی همبستگی سنجههای حس دلبستگی و
مولفههای هویت مكان ،پیوندهای اجتماعی ،وابستگی مكان از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده شده است.

Tech. of Edu. J. 14(2): 315-329, Spring 2020

()323

پژوهش از پایایی خوبی برخوردار است .همچنین کلیه دادهها بصورت
تصادفی انتخاب شدهاند.
جدول  :2آلفای کرونباخ پرسشنامه دلبستگی
Table 2: Cronbach's alpha of attachment questionnaire
N of items

Cronbach's alpha

40

.941

معرفی مطالعه موردی
در شكل زیر معرفی تصویری سه الگوی مدرسه قابل مشاهده است که
این الگوها در سه الگوی خطی ،متمرکز و گسترده تقسیمبندی شده
است که تاریخچه این مدارس مربوط به دوران معاصر است که در 10
سال اخیر ساخته شدهاند و به ترتیب مدارس شهید مطهری ،مدرسه
آیتاهلل رفسنجانی و مدرسه امامخمینی میباشند که دارای ورودیهای
طراحی شده هستند و از مصالح آجر و سنگ ساخته شدهاند .این مدارس
در دو طبقه ساخته شدهاند ،کالسها در طبقه اول و دوم قرار گرفتهاند
که هرکدام از مدارس به ترتیب دارای  14تا  17کالس میباشند که
بخش اداری در طبقه همكف قرار دارد.

یافتهها
به منظور سنجش عوامل کالبدی مؤثر بر حس دلبستگی از سوی
دانشآموزان از روش پژوهش پیمایشی و همبستگی استفاده شده است.
در این راستا از آزمون آماری کولموگراف اسمیرنف جهت تشخیص نرمال
بودن توزیع دادههای پژوهش و از آزمونهای آماری رگرسیون خطی
چندگانه و آزمون همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه و شدت و
جهت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده است.

روایی و پایایی ابزار سنجش
با توجه به مولفهها و شاخصهای مطرح شده  37سوال طراحی گردید.
نظر به کیفیبودن متغیرها ،سواالت پرسشنامه با استفاده از طیف
سنجش پنجگزینه ای لیكرت طراحی شده است .روایی ظاهری
پرسشنامه به کمک اساتید دانشگاه بجنورد و پایایی پرسشنامه با استفاده
از آزمون آلفایکرونباخ به شرح جدول زیر تایید شده است .با توجه به
میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده ( )0/941برای هر یک از گویهها
میتوان گفت که همبستگی درونی گویهها باال و به عبارت دیگر ابزار

شكل :4معرفی تصویری نمونه های موردی
Fig. 4: Introducing sample case examples
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جامعه آماری پژوهش شامل دانشآموزان دبیرستانهای بجنورد در سه
الگوی خطی ،گسترده و متمرکز است .حجم نمونه با توجه به فرمول
کوکران به منظور دستیابی به نتایج مناسب جهت تحلیل رگرسیون در
نرم افزار حجم نمونه  300عدد در نظر گرفته شده است که در نهایت
 226پرسشنامه جمعآوری گردید و مورد تحلیل واقع شد .به منظور
نمونه گیری از شیوه نمونهگیری تصادفی استفاده شده است .با توجه به
میانگینهای بهدستآمده برای احساس دلبستگی در سه مدرسه با سه
الگوی خطی ،گسترده و متمرکز نتایج نشان میدهد که احساس
دلبستگی در دو الگوی خطی و متمرکز تقریبا با هم برابر است .اما با
اختالف کمی الگوی متمرکز با عدد  2/8138از الگوی خطی که
 2/8128است باالتر است .الگوی گسترده با عدد  2/5در اولویت بعدی
قرار دارد .با توجه به ضرایبهمبستگی پیرسون متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته احساسدلبستگی نتایج نشان میدهد متغیر حس هویت
باالترین همبستگی را با میزان احساسدلبستگی نشان میدهد .بنابراین
میزان احساسدلبستگی در بین متغیرهای پژوهش در مرحله اول متاثر
از میزان احساس هویت و شاخصهای مرتبط با آن میباشد .دومین
متغیر با ضریب همبستگی پیرسون  0/463پیوندهایاجتماعی است.
متغیر حس وابستگی با ضریب  0/444در رتبه سوم قرار دارد که
بیشترین همبستگی مربوط به پرسش احساس تعلق در دلبستگی است
که عدد  0.500و میانگین  3/17نمایانگر این موضوع است و کمترین
مربوط به دلتنگشدن برای این مكان در احساس دلبستگی است که
میانگین  2/31نمایانگر این موضوع است و میانگین  2/61برای پرسش
دلکندن از این مكان در سه مدرسه است .در تحلیل وجود تفاوت بین
میانگینهای احساس دلبستگی در سه الگو نتایج نشان میدهد که اعداد
چولگی و کشیدگی بین  2و  -2است .در نتیجه توزیع ها بهنجار ،نرمال
و خطی بوده است ،متغیر پیوسته و فاصلهای است ،تعداد نمونهها زیاد و
تصادفی انتخاب شدهاند ،در نتیجه میتوان از تحلیلهای پارامتری
استفاده کرد.
جدول  :3آزمون کروسكال والیس
Table 3: Kruskal Wallis Test
Var00006
3.809

Chi-square

2

Df
Asymp. sig.

.149

جدول :4آزمون شرط برابری واریانسها
Table 4: Test of homogeneity of variances
Sig.

Df2

Df1

Levene statistic

.099

223

2

2.333

در آزمون اختالف میانگینها برای احساسدلبستگی در سه الگوی
مدرسه شرط برابری واریانسها بررسی میشود و با توجه به عدد 0/099

که بزرگتر از  0/05است شرط برای اجرای آزمون تحلیل واریانس یک-
طرفه برقرار است.
جدول :5آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و تحلیل

F

Table 5: Anova test
Sig.

F

Mean
square

Df

Sum of
squares

.121

2.135

2.499

2

4.999

Between groups

1.171

223

261.040

Within groups

225

266.039

Total

برای مقایسه احساسدلبستگی در فضاهای آموزشی با الگوهای خطی،
گسترده و متمرکز با توجه به ترتیبیبودن دادهها از آزمون تحلیل
کروسكالوالیس و واریانس یکطرفه و تحلیل  Fاستفاده شده است.
همانطور که در جدول فوق مشخص است با توجه به مقدار سطح
معناداری که برابر 0/121میباشد ،نشاندهنده عدم وجود اختالف
معنادار بین سه الگو با توجه به مؤلفه احساسدلبستگی میباشد .بنابراین
می توان با  95درصد اطمینان اذعان نمود اختالف معناداری از نظر
شاخص احساس دلبستگی در فضاهای آموزشی در سه الگوی خطی،
گسترده و متمرکز وجود ندارد.
به منظور تعیین آزمون آماری مناسب جهت بررسی همبستگی متغیرها،
ابتدا با توجه به اینكه داده ها به صورت کمی و از نوع پیوسته و دارای
مقیاس فاصلهای هستند ،از آزمون اعداد چولگی و کشیدگی جهت
تعیین نرمال بودن یا نبودن توزیع دادهها استفاده شده است .با توجه به
محاسبات مقادیر انجام شده ،اعداد این آزمون برای میانگین شاخصها
و خرد شاخصها بین  2و  -2است که نشان میدهد که توزیع دادهها
نرمال است.
بنابراین با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها و همچنین مقیاس آنها که
بهصورت پیوسته و از نوع فاصلهای میباشند از تكنیک رگرسیون خطی
چندگانه
و آزمون آماری همبستگی پیرسون برای بررسی وجود رابطه میان متغیر
وابسته و متغیرهای مستقل و همچنین شدت و جهت آنها استفاده شده
است .با توجه به اعداد معنیداری بهدست آمده در جدول زیر برای
سنجش حسهویت با توجه به عدد  0/04از آزمون رگرسیون استفاده
گردید و برای دو مولفه دیگر با توجه به عدد  0/200از آزمون پارامتری
همبستگی پیرسون استفاده شد.
در مولفههای تعیین شده برای حس دلبستگیمكان که با سه مولفه
مستقل حستعلق ،دلتنگشدن برای مكان و دلکندن از این مكان مورد
سنجش واقع شد ،با توجه به نرمال نبودن دادهها از آزمون فریدمن برای
مقایسه میانگینها استفاده گردید .نتایج نشان میدهد که تفاوت
معناداری بین میانگینها وجود دارد و حستعلق با میانگین رتبه 2/40
در باالترین رتبه قرار دارد و دلکندن از مكان و دشواری ترک آن با
میانگین رتبه  1/91در رتبه بعدی قرار دارد و دلتنگشدن برای مكان
با میانگین رتبه  1/69در رتبه بعدی تاثیرگذاری برای احساس دلبستگی
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قرار دارد .در واقع نتایج نشان میدهد که در بین سه مولفه احساس
دلبستگی که بهطور مستقیم مورد سنجش واقع شد مولفه حستعلق در
باالترین رتبه قرار دارد.
مولفه حسهویت و شاخصهای مرتبط با آن یكی از مهمترین عوامل

پیشنهاد

ترجیح

به دیگران

تاثیرگذار بر احساس دلبستگی در فضاهای آموزشی است .حسهویت
مناسب میتواند تقویتکننده احساس تعلق دانشآموزان به محیط باشد

منحصر

و کارایی جسمی و ذهنی افراد را ارتقا بخشد.

به فرد

معنی

خاطره

نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره مبین رابطه معنی دار شاخصهای
معطوف به مولفه حسهویت با احساس دلبستگی در دبیرستانهای

دلبستگی

بجنورد است.

به مكان

با توجه به جدول ذیل بیشترین تاثیر مربوط به شاخص ویژگی منحصر

شكل  :5رابطه بین مولفههای حس هویت

بهفرد مكان با عدد بتای  0/332است و شاخص خاطرهانگیزی محیط

Fig. 5: Relationship between the components of identity

با عدد  0/227در اولویت بعدی قرار دارد و شاخص
معنای مكان با عدد بتای  0/189در اولویت بعدی است و شاخصهای
ترجیح محیط به دیگر مكانها و پیشنهاد مكان به دیگران برای تحصیل
با توجه به عدد معناداری 0/352و  0/883تاثیر معناداری در احساس
دلبستگی ندارند .بنابراین مكان باید با توجه به المانها و عناصر ثابت
معماری طوری طراحی گردد که دارای ویژگی منحصربهفردی باشد ،به
عنوان مثال حجم اثر (ترکیب احجام) باید با زمینه اثر متفاوت باشد.
همچنین نتایج رگرسیون خطی در حس هویت نشان میدهد که
ترجیحمكانی با عدد بتای  0/137بر مشخصه منحصر به فرد تاثیر دارد
و مولفه پیشنهاد مكان به دیگران با عدد بتای  0/459بر مشخصه
منحصر به فرد تاثیر دارد و با عدد بتای  0/448بر معنیمكان تاثیر دارد
و با عدد  0/230بر خاطره در مكان تاثیر دارد.

دو مولفه دیگر با ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی گردید و نتایج
همبستگی مولفه پیوندهای اجتماعی با احساس دلبستگی نشان میدهد
که شاخص تعداد فضاهای کالس در یک محدوده مناسب است و با عدد
همبستگی  0/339بیشترین ضریب همبستگی را با احساس دلبستگی
دارد .در واقع تعداد کالسها در یک محدوده تاثیر قابل مالحظهای در
تعامل اجتماعی و پیوندهای اجتماعی و در نهایت احساس دلبستگی
داشته است.
شاخص شكل و هندسه فضای کالس با ضریب همبستگی 0/326در
اولویت بعدی تاثیرگذاری بر احساس دلبستگی قرار دارد که این نتایج
نشان میدهد که شكل و هندسه فضای کالس با تاثیرگذاری بر تعامل
اجتماعی و شكلگیری پیوندهای اجتماعی بر احساس دلبستگی تاثیر
دارد.

جدول :6ضریب همبستگی سه مولفه متغیر مستقل با حس دلبستگی
Table 6: Correlation coefficient of three independent variable components with attachment sense
Var00047

Var00046

Var00045

Var00044

**.463

**.444

**.586

1

.000

.000

.000

Pearson correlation
)Sig. (2-tailed

227

227

227

227

N

**.439

**.545

1

**.586

Pearson correlation

.000

.000

.000

)Sig. (2-tailed

227

227

227

227

N

**.708

1

**.545

**.444

Pearson correlation

.000

.000

)Sig. (2-tailed

227

227

227

227

N

1

**.708

**.439

**.463

Pearson correlation

.000

.000

.000

)Sig. (2-tailed

227

227

227

N

.000

227

Var00044

Var00045

Var00046

Var00047
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جدول  :7آزمون کولموگراف – اسمیرنف تک نمونهای
Table 7: One-sample colomograph-smirnov test
Var00046

Var00045

Var00044

227

227

227

227

Var00047
3.1542

3.0772

3.1553

2.6893

Mean

.71086

.81598

.97465

1.09968

Std. deviation

.041

.051

.074

.107

Absolute

.039

.043

.074

.107

Positive

-.041

Negative

N
Normal parametersa,b

Most extreme Differences

-.051

-.072

-.086

.041

.051

.074

.107

Test statistic

.200c,d

.200c,d

.004c

.000c

)Asymp. sig. (2-tailed

جدول :8آزمون نرمال بودن دادهها
Table 8: Normality test of data
Var00046

Var00047

227

227

Var00045
227

Var00044
227

N

Valid

1

1

1

1

.505

.666

.950

1.209

Variance

Missing

-.366

-.239

-.103

.099

Skewness

.162

.162

.162

.162

Std. error of skewness

1.093

-.019

-.662

-.954

Kurtosis

.322

.322

.322

.322

Std. error of kurtosis

جدول  :9تحلیل رگرسیون شاخصهای معطوف به حس هویت بر احساس دلبستگی
Table 9: Regression analysis indicators related to the sense of identity on attachment feeling
Standardized
Unstandardized coefficients
Sig.

T

coefficients
Beta

Model
Std. error

B

.000

3.649

.211

.771

.352

.933

.058

.053

.050

.000

3.758

.227

.048

.180

Var00006

.883

.147

.010

.054

.008

Var00007

.004

2.919

.189

.051

.149

Var00008

.000

5.032

.332

.053

.266

Var00009

نتایج نشان میدهد که مولفه های کالبدی پیوندهای اجتماعی در اولویت
اول در تاثیر بر احساس دلبستگی قرار دارند و مولفه های اجتماعی چقدر
شما و همکالسیهایتان بههمدیگر کمک میکنید (بههمدیگر وسیله
قرض میدهید؛ همكالسیها حس همكاری خوبی نسبت بههم دارند) به
ترتیب با اعداد همبستگی 0/332و  0/314در اولویتهای بعدی
تاثیرگذاری بر احساس دلبستگی از متغیر پیوندهای اجتماعی قرار دارند.
همچنین نتایج حاکی از آن است که "جزئیات خاص نظیر کاشیكاری
سنتی ،شكل خاص و زیبای سقف ،استفاده از رنگهای خاص و متنوع،
جعبهگل یا پاسیو ،نورگیر مرکزی ،مجسمه در دانشكده وجود دارد که
سبـب مـیشود در کنـار بقیه در آنجـا جمـع بشـویم" با عـدد 0/115

)(Constant
Var00005

کمترین میزان همبستگی را با احساس دلبستگی دارد.همچنین نتایج
تحلیل همبستگی در بخش متغیر حس وابستگی نشان میدهد که
شاخص های معطوف به این متغیر در رتبه سوم تاثیرگذاری بر احساس
دلبستگی قرار دارند که رضایتمندی از مكان با عدد  0/355بیشترین
همبستگی را با احساس دلبستگی نشان میدهد و شاخص " امكان
نظارت بر فضاهای مختلف در این مجموعه وجود دارد" با عدد همبستگی
 0/334در اولویت بعدی تاثیرگذاری بر احساس دلبستگی در متغیر
حس وابستگی قرار دارد .همچنین نتایج حاکی از آن است که شاخص
" ورود و خروج به این مجموعه شدیدا کنترل میگردد" کمترین
همبستگی را با میزان دلبستگی دارد.
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