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بررسی نحوه ارتباط میان دو مفهوم حس مکان و
دلبستگی به مکان در خوابگاه دانشجویان
علی ا کبر حیدری* ،1قاسم مطلبی ،2فاطمه نکوییمهر
 1عضو هیئت علمیدانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران.
 2استادیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه بین المللی واحد پیام نور عسلویه ،عسلویه ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،92/5/5 :تاریخ پذیرش نهایی)92/12/24 :
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چکیده
امروزه مفاهیمیچون حس مکان و دلبستگی به مکان در ادبیات معماری و شهرسازی به ویژه در
حوزه مطالعات محیطی بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .این در حالی است که سازوکار
ارتباط میان این دو مفهوم چندان تبیین نشده است .پژوهش حاضر پس از تعریف مفاهیم حس
مکان و دلبستگی به مکان و بررسی عوامل تاثیرگذار بر آنها ،به ارائه مدلی چهار وجهی از اجتماع
این  دو مفهوم تحت عنوان مدل نظری پژوهش میپردازد .سپس مدل به دست آمده را در دو
نمونه موردی خوابگاه ارم و خوابگاه قدس از مجموعه دانشگاه شیراز به آزمون میگذارد .به منظور
گردآوری دادهها ،از مصاحبه عمیق و پرسشنامه بسته استفاده گردید و جهت تحلیل نتایج پیمایش،
از نرمافزار  SPSSبهره گرفته شده است .یافتههای پژوهش نشان از آن داشت که میان حس مکان و
دلبستگی به مکان رابطه معنادار بسیار قوی وجود دارد .عوامل کالبدی محیط ،هم در ایجاد حس
مکان و هم در ایجاد دلبستگی به مکان از اهمیت باالیی برخوردار هستند .عامل زمان در ارتباط با
خلق حس مکان ،کمترین درجه اهمیت را دارد این در حالی است که در شکل گیری دلبستگی به
مکان ،این عامل بعد از عوامل کالبدی ،از باالترین درجه اهمیت برخوردار است.
واژههای کلیدی
مکان ،حس مکان ،دلبستگی به مکان ،عوامل کالبدی ،زمان ،خوابگاه دانشجویی.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09171455494 :نمابر. E-mail: Aliakbar_heidari@iust.ac.ir ،0743-3332672 :
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مقدمه
بســیاری از دانشــجویانی که بــه منظور تحصیل به شــهرهایی
غیر از محل سکونتشــان میرونــد ،محیط خوابگاه را برای اقامت
خویــش انتخــاب مینمایند .خوابــگاه به عنوان مکانی اســت که
افراد در آن برای مدت زمانی مشــخص و محدود ســا کن هســتند
و پــس از اتمــام دوره تحصیــل مجبــور به تــرک آن میشــوند .این
افــراد در آن بــه چنــان تجارب جدیــدی از زندگی دســت مییابند
ً
که پیش از آن در محیط خانه خود با آن مواجه نشــدهاند .غالبا
ســاختار کالبــدی و عملکــردی خوابــگاه بــرای ایــن افراد بــا خانه
متفــاوت اســت .بر این اســاس ،چنیــن به نظر میرســد که مکان
خوابــگاه ،محیطــی مناســب بــرای ارزیابــی احساســات متفــاوت

افــراد در بازههــای زمانــی مختلف ،از هنــگام ورود ،در طول زمان
اقامــت و هنــگام فار غالتحصیلی به شــمار آید .لــذا در این مقاله
ایــن مــکان بــه عنــوان نمونه مــوردی مورد اســتفاده قــرار گرفت.
هــدف ایــن پژوهــش ،مقایســه مفاهیم حــس مکان و دلبســتگی
بــه مــکان و ارائــه رابطــه میــان آن دو اســت .بــرای ایــن منظــور
پــس از ارائــه تعاریــف مختلف و بررســی عوامــل تاثیرگــذار در آنها،
بــه اســتخراج مــدل پژوهشــی پرداختــه و جهــت بررســی و اثبــات
نحــوه ارتبــاط میان ایندو ،مفاهیم به دســت آمده در دو نمونه
مــوردی خوابگاه ارم و خوابگاه قدس واقع در دانشــگاه شــیراز به
آزمون گذاشته شد.

 -1ادبیات موضوع
در ایــن بخــش بــه بررســی تعاریــف کلــی مــکان ،حــس مــکان و
دلبســتگی به مکان و عوامل تاثیرگذار بر هر کدام پرداخته میشود.
نتایج این بخش به استخراج مدل نظری پژوهش منجر میگردد.
 -1-1تعریف مکان
روانشناســان محیط و محققین حوزه جغرافیای انسانی بیش
از چنــد دهــه اســت کــه رابطه هیجانــی انســان و مکانهــا را مورد
مطالعه قرار دادهاند .برخی از اندیشمندان این حوزه که به مکان
توجــه داشــتهاند ،بــر ایــن باورنــد کــه معنا به مــکان نســبت داده
میشــود و بر اثــر رابطه هیجانی مردم و مکانهــا به وجود میآید.
گروهــی این رابطــه را بر مبنــای زندگی روزمره انســان میدانند که
ایــن نگــرش زیربنــای پدیدارشناســی مکان نیــز قرار گرفته اســت.
تعلــق بــه مــکان از مهــمتریــن مباحث مربــوط به مکان اســت که
مبیـ�ن احساسـ�ات مثبـ�ت فرد نسـ�بت به مـ�کان اسـ�ت (Seamon,
 .)2008,120آلتمــن بر این اعتقاد اســت کــه تعلق به مکان چیزی
بیــش از تجربــه عاطفــی و شــناختی مکان بــوده و عقایــد فرهنگی
مرتبــط کننــده افراد با مکان را نیز شــامل میشــود .وی همچنین
معتقد است که این ارتباط در طول زندگی اتفاق میافتد و تجربه
بلندمـ�دت از مـ�کان میتواند به چنین ارتباطی منجر شـ�ود (Low
.)& Altman, 1992,168
بــه طور کلی مکان ،فضایی اســت که طی یک فرایند فرهنگی،
فـ�ردی و گروهـ�ی معنـ�ادار میشـ�ود (.)Low&Altman,1992,168
در واقع افراد براســاس تجارب ،ارتباطات اجتماعی ،احساســات و
اف��کار خــود در بس��تر کالبدی فضا ب��ه آن مفهوم مکان میبخشــند
( .)Stedman, 2003,72در عی��ن حال ش��کلگیری مکان ،فرایندی
اجتماعــی و برگرفته از ارتباطات اجتماعی و فعالیتهای درون آن
نیز میباشــد .بنابراین با توجه به آنکه معانی ،اجزا و فعالیتها در
مکان کالبدی تجســم مییابند و به وســیله شــناخت انسان خلق
میشــوند ،درک اینکــه چگونــه چنیــن معانیای برای افــراد ایجاد
میگردد ،حائز اهمیت است (.)Relph,1976, 50

 -2-1حس مکان
در حــوزه پدیدارشناســی ،حــس مــکان همــان حقیقــت مکان
اســت و بیشــتر به معنای ویژگیها و خصلتهای غیر مادی مکان
است که معنایی نزدیک به روح مکان دارد؛ به این معنا که بعضی
از مکانها از چنان جاذبهای برخوردارند که به فرد نوعی احساس
وصف ناشــدنی القا میکنند و او را ســرزنده ،شاداب و عالقهمند به
حضــور و بازگشــت بــه آن مکانهــا میکننــد .توآن ،بــه جای حس
مــکان از اصطالح مکان دوســتی اســتفاده میکنــد و آن را پیوندی
پــر محبــت و تاثیرگذار میان مــردم و مکانها میدانــد که میتواند
زیباشناختی حسی یا عاطفی را ایجاد نماید (.)Tuan, 1980, 6
اصطــاح حــس مــکان در حوزههــای علمــی ،جامعــه شــناختی،
فرهنگــی و روانشــناختی ،معانــی بســیار وســیع و متفاوتــی دارد.
پژوه��شهای انجام شـ�ده نش��ان میدهد که محیط عــاوه بر عناصر
کالب��دی ،ح��اوی پیامها ،معانی و رمزهایی اســت که مردم براســاس
نقش ها ،توقعات و انگیزههای خود آنها را ادرا ک و رمزگشایی میکنند
و در مورد آن به قضاوت میپردازند .این حس کلی که پس از ادرا ک و
قضاوت نسبت به محیطی خاص در فرد به وجود میآید ،حس مکان
نامیده میشود که باعث هماهنگی فرد و محیط ،بهرهبرداری بهتر از
آن ،رضایت استفادهکنندگان و در نهایت احساس تعلق نسبت به آن
مکان و تداوم حضور در آن میشود (.)Relph,1976, 55
مفهــوم حــس مــکان از یــك ســو ریشــه در تجربههــای ذهنــی
افــراد همچــون خاطــرات ،ســنتهــا ،تاریــخ ،فرهنــگو اجتمــاع و
 ...دارد و از دیگــر ســو متاثــر از عوامــل عینــی و بیرونــی در محیــط
همچــون منظــر ،بــو ،صــدا و  ...اســت كــه منجــر بــه شــکلگیــری
تداعیهــای مختلــف نســبت بــه آن مــكان بــرای افــراد میشــود
(فالحــت .)1385 ،بنابرایــن حــس مــكان ،مفهومیكلــی و پیچیده
از احساســات و دلبســتگی انســان نســبت بــه محیــط اســت كــه در
اثــر انطبــاق و اســتفاده انســان از مــكان بــه وجــود میآید .بــه بیانی
دیگــر ،حــس مــكان امــری از پیــش تعییــن شــده نیســت بلكــه از
تعامل انســان بــا مكان در جریان زندگی روزمره فــرد ایجاد میگردد.
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 -1-2-1عوامل موثر بر حس مکان
حــس مــکان معــرف هــر دو جنبــه توصیفــی و عاطفــی از تجربه
محیــط اســت .ایــن بــدان معناســت که مفهــوم حس مــکان ،هم
مفهومیروانــی اســت و هــم مفهومیکالبــدی .بنــا به نظر اســتیل،
حــس مکان ،تجربه تمام آن چیزهایی اســت که افــراد به مکانها
دادهانــد .بــه اعتقــاد وی ،مجموعــه عواملــی که حس مــکان را به
وجــود میآورنــد ،بــه دو دســته کلــی تقســیم میشــوند :عوامــل
شـ�ناختی -ادرا کـ�ی و عوامـ�ل کالبـ�دی( .)Steele, 1981, 35عوامل
کالب��دی ش��امل تمــام خصوصیـ�ات فضای�یـ و فرمیشـ�کلدهنــده
مــکان اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه عوامــل ادرا کی  -شــناختی
شــامل معانــی و مفاهیمیاســت کــه بعــد از ادرا ک مــکان توســط
فــرد رمزگشــایی میشــود .بنابرایــن حــس مــکان را نمیتــوان تنها
حس عاطفی نســبت به یک مکان نامید بلکه دارای یک ســاختار
شــناختی نیــز میباشــد که منجر به شــکلگیــری پیوند میــان فرد
بــا معانــی و مفاهیم موجــود در مکان میگــردد .در نتیجه میتوان
چنیــن برداشــت نمــود کــه میان افــراد مختلف بســته بــه تجارب،
انگیزهها و ذهنیتشان حسهای مختلفی به وجود میآید.
۱
در پژوهشــی دیگر یورگنســن ( ،)2001بر مبنای تئــوری "نگرش" ،
برای مکان سه بعد در نظر میگیرد .احساسات فرد در ارتباط با مکان
بیانگر بعد عاطفی ،۲فهم و باور وی از کالبد مکان شکلدهنده بعد
۴
شــناختی ۳و تمایالت رفتاری وی در یــک مکان معرف بعد رفتاری
مـ�کان هسـ�تند ( .)Jorgensen, 2001,237این ابعاد به نوعی متناظر
بــا مــدل ســه وجهــی کانتــر از حس مکان اســت ،بــه ایــن ترتیب که
ابعاد شناختی متناظر با فرم ،ابعاد رفتاری متناظر با عملکرد و ابعاد
عاطفی متناظر با تصورات فرد است (.)Hashemnezhad et al, 2013
براساس مدل کانتر ،مکان بخشی از فضای طبیعی یا فضای ساخته
شــده اســت که به لحــاظ مفهومییا مادی ،محدودهای مشــخص
دارد و نتیجه روابط متقابل میان سه عامل رفتار انسانی با مفاهیم
و مشخصات کالبدی مربوط به آن است (.)Canter,1977,139
بررســی ادبیــات ،ایــن نکتــه را نشــان میدهــد کــه ویژگیهــای
کالبــدی ،نــه تنها باعــث تمایز محیطهــای مختلف میشــود ،بلکه
در معانــی کــه افــراد از آن محیــط ادرا ک مینماینــد نیــز تاثیرگــذار
اســت .اســتیل مهمترین عوامل کالبــدی موثــر در ادرا ک مکان که
بر روی حس مکان تاثیرگذار هســتند را شامل عواملی چون :اندازه،
مقیــاس ،اجزا ،تنوع ،فاصله ،بافت ،تزئینات ،رنگ ،بو ،صدا ،دما و
تنــوع بصری تعریف میکنــد .او همچنین خصوصیاتی نظیر هویت،

تصویر  -1انطباق مدل استیل و کانتر در ارتباط با عوامل موثر در حس مکان.

تاریــخ ،تخیــل و توهــم ،راز و رمز ،شــور و خاطره ،ســرگرمی ،۵اســرار،۶
خوشــایندی ،۷شــگفت انگیــزی ،۸امنیــت ،۹ســرزندگی ،۱۰قابلیــت
زندگی ۱۱و حافظه ۱۲را موجب برقراری رابطه متمرکز با مکان میداند
( .)Steele, 1981,35بــا مقایســه تطبیقــی دو مــدل اســتیل ( )1981و
کانتر ( ، )1977میتوان چنین نتیجه گرفت که عوامل فرم و عملکرد
در مــدل کانتــر ،متناظر با عوامل فیزیکی اســتیل و نیز عامل معنا در
مدل کانتر ،متناظر با عوامل شناختی -ادرا کی استیل است که خود
شــامل پارامترهایی چون عوامل فرهنگی ،هویت ،تاریخ ،سرگرمی،
خوشایندی ،امنیت ،سرزندگی ،قابلیت زندگی ،خاطرات میباشد.
 -3-1دلبستگی به مکان
دلبســتگی بــه مــکان ،رابطــه نمادین ایجاد شــده توســط افراد
نســبت بــه مکان اســت که معنــای احساســی ،عاطفــی و فرهنگی
مشــترکی بــه یک فضای خاص میدهــد و مبنایی برای درک فرد و
گروه نسبت به محیط است( .)Low & Altman, 1992,5دلبستگی
بــه مکان یــک بعد از کلیت حس مکان و وابســتگی عاطفی مثبت
اسـ�ت که بین فرد و مکان توسـ�عه مییابد ( )Stedman, 2003,72و
نتیجه اعتقادات و احساسات مثبتی است که فرد در فرایند تعامل با
مکان و معنا بخشی به آن خلق میکند (Rubinstein &Par Melee,
 .)1992, 39بین میزان دلبستگی فرد به مکان و توجه او به مکان،
ارتباطی مســتقیم وجود دارد .این امر متاثر از مجموعه فعالیتها
و تعامــات بیــن انســان -مــکان و انســان  -انســان در یــک مــکان
خاص است( . )Ralph, 1976 & Low & Altman, 1992دلبستگی
به مکان به واسطه عالقه ،شناخت و تجربه فرد نسبت به مکان و
براس��اس ویژگیهای فردی ،گروهی و فرهنگی مختلف و ارتباطات
اجتماع��ی بینــ آنها س��اخته میشـ�ود (.)Low & Altman, 1992,5
در واقــع این امر براســاس تعامل شــناختی ،عاطفــی و رفتاری بین
افــراد ،گروههــا و مــکان کالبــدی -اجتماعــی بــه صورتــی آ گاهانه و
یـ�ا ناآ گاهانـ�ه و در طـ�ول زمـ�ان شـ�کل میگیـ�رد (.)Riley, 1992,17
-1-3-1عوامل موثر در دلبستگی به مکان
با مروری بر متون و مطالعات انجام شــده در زمینه دلبســتگی
به مکان ،میتوان عوامل موثر در ایجاد یا ارتقای حس دلبســتگی
به مکان را در قالب برخی عناوین زیر طبقه بندی نمود.
 -1عوامل کالبدی
مطالعــات فراوانــی در زمینه دلبســتگی بــه مکان انجــام گرفته
اســت کــه به نقش کالبد مــکان در این باره تکیــه دارند .مطالعات
اســتدمن کــه پیرامــون نقش ُبعــد کالبدی مــکان بر دلبســتگی به
مکان صورت گرفته است ،به نقش مستقیم آن در رضایتمندی
و نقــش غیرمســتقیم آن بــر دلبســتگی به مــکان اشــاره دارد که در
عیـ�ن حـ�ال متاثر از معانـ�ی نمادین مکان نیز میباشـ�د (Stedman,
 .)2003a,73زمینــه و بســتر مــکان ،وجــود خدمــات و تســهیالت،
موقعیت قرارگیری مکان در زمینه شهری و نحوه ارتباط با پیرامون و
بسیاری مشخصات دیگر ،از جمله مواردی هستند که در مجموعه
مطالعات به آنها اشـ�اره شـ�ده اسـ�ت(.)Bonaiuto et al, 1999, 335
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 -2عوامل اجتماعی
ً
ُ
اصــوال روانشناســی محیــط نه تنها بــا بعد کالبدی مــکان بلکه
بـ�ا ُبعـ�د اجتماعـ�ی آن نیـ�ز سـ�روکار دارد (Secchiaroli & Bonnes,
 .)1995,176ارتبــاط مثبــت بیــن فــرد و مکان کالبدی با احســاس
رضایــت روحی او از ارتباطات اجتماعی موجود در مکان در ارتباط
اســت بــه گونــهای کــه تجــارب و تعامــات اجتماعی کــه در مکان
اتفــاق میافتــد ،امــکان معنــا بخشــیدن بــه آن را بــرای فرد میســر
مینمایــد .برخــی از محققیــن ،دلبســتگی بــه مــکان را مبتنــی بــر
مشارکت مردم در مکان ،میزان اشتغال در شبکههای اجتماعی و
تعامالت فرهنگی دانستهاند (.) Marcus, 1995,116
 -3عوامل فرهنگی
فرهنگهــای مشــابه افــراد و گروههــا در یــک جامعــه ،در
شـ�کلگیری دلبسـ�تگی بـ�ه یـ�ک مـ�کان خـ�اص تاثیـ�ر بسـ�زایی دارد
( .)Low,1992 & Hummon,1992دلبســتگی به مکان وابســته به
فعالیــتهایی اســت کــه افــراد در قالــب مقتضیــات فرهنگی خود
انجام میدهند (.)Low & Altman, 1992,7
 -4عوامل فردی
میــزان دلبســتگی بــه مــکان از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت
اسـ�ت( .)Tuan, 1979,399افراد براساس ترجیحات آ گاهانهای که
ناشــی از خصوصیــات و ویژگیهــای فــردی آنهــا اســت ،مکانها را
انتخاب میکنند و به آن دلبســته میشــوند .فردیت فرد در جهت
گیــری اجتماعــی و نحــوه توســعه ارتباطــات اجتماعــی وی دارای
اهمیت است(.)Riley, 1992,19
 -5خاطرات و تجارب
ً
دلبستگی به مکان عموما پس ازآنکه افراد تجربهای درازمدت
در یــک مکان دارنــد ،اتفاق میافتد و در این فرایند ،مکان معنای
وسـ�یعی بـ�رای فـ�رد مییابـ�د (.)Tuan, 1974; Kaplan, 1995,172
در ایــن رابطــه تــوآن ،بــر وجــود عاملــی بــه عنــوان ریشــهداری در
مــکان اشــاره دارد کــه بــه معنــای همبســتگی و یکی شــدن فــرد با
مـ�کان اسـ�ت( .)Tuan, 1980,6ریلــی در پژوهــش خــود دریافت که
دلبســتگی بــه مکان برخاســته از خاطرات دوران رشــد فرد اســت.
او بر این عقیده اســت که انســان مکانی را بیشتر به یاد میآورد که
وقایع مطلوبی را در آن تجربه کرده است (.)Riley, 1992, 19
 -6رضایتمندی از مکان
رابطــه عاطفــی بین فرد و مکان ،به رضایت وی از مکان و نحوه
ارزیاب��ی او از آن م��کان بس��تگی دارد (Bonnes & Secchiaroli,
ً
 .)1995, 201ایــن امــر نــه ضرورتا بلکــه به احتمال زیــاد هنگامیبه
وقوع میپیوندد که نیازها و توقعات انسان در مکان برآورده گردد.
بنابراین یکی از مهمترین ابعادی که در این زمینه باید مورد بررسی
قــرار گیرد ،میزان رضایتمندی افراد از مکان اســت .هرچه نیازها
و توقعــات در مــکان برآورده گــردد ،احتمال توســعه رابطه عاطفی
مطل��وبت��ر ب��ا آن نی��ز افزای��ش مییاب��د (. )Fisher et al, 1985,190

 -7عوامل فعالیتی
یکــی از موثرتریــن ویژگیهــای مــکان کــه در ارتقای دلبســتگی
افــراد بــه آن مکان نقــش دارد ،فعالیتها و تعامالت بین انســان -
مکان اس��ت (Rubistain & Parmelee, 1992; Relph, 1976; Low
 .)& Altman, 1992در واقــع ایــن امر ریشــه در نحوه تعامل افراد با
مــکان کالبــدی و اجتماعی در قالــب تعامالت شــناختی ،رفتاری،
عاطفی و معنایی دارد که نتیجه آن دلبســتگی به مکان اســت؛ به
ایــن ترتیــب کــه نــوع فعالیتهای موجود در مکان ،ســبب کســب
معنــا از مــکان میگــردد و کســب معنا ،خود زمینهســاز دلبســتگی
بـ�ه مـ�کان اسـ�ت (Relph, 1976; Brown, 1992; Low & Altman,
 .)1992مطالعــات نشــان میدهــد دلبســتگی بــه مــکان بــا وجــود
رویدادها و مراسم دورهای یا فعالیتهای مداوم و حا کم بر مکان
تقویت میگردد (.)Low & Altman, 1992,7
 -8عامل زمان
عامــل زمــان یــا بــه عبارتــی طــول مــدت ســکونت ،در افزایــش
دلبستگی به مکان نقش دارد ( .)Bonaiuto et al, 1999عامل زمان
در بزرگســاالن و کــودکان بــه عنوان عاملــی تعیینکننــده در میزان
دلبستگی به مکان مطرح شده است که هم در فرایند و هم در میزان
دلبستگی به مکان قابل مطالعه میباشد (.)Low & Altman, 1992

 -2چارچوب نظری پژوهش
آنچه تا کنون مورد بررســی قــرار گرفت ،ارائه مدلهای مختلف
پیرامــون حــس مکان و دلبســتگی به مــکان و عوامــل تاثیرگذار بر
ایــن مفاهیم بود .جهت اســتخراج مدل نظــری پژوهش ،ابتدا در
جــدول ،1معیارهــای ســنجش حس مــکان و دلبســتگی به مکان
مورد قیاس تطبیقی قرار گرفت .در این راســتا ،عوامل هش ـتگانه
دلبســتگی بــه مکان بــا مجموعه عوامل ســهگانه حــس مکان که
از هــمپوشــانی مــدل اســتیل و مــدل کانتــر اســتخراج گردیــد ،بــا
یکدیگر تجمیع شــده و در نهایت چهار عامل اســتخراج گردید که
مــدل نظــری پژوهــش را شــکل میدهد .بــه این ترتیــب که عامل
فــرم و عوامــل کالبــدی از حــس مــکان بــا ویژگیهــای کالبــدی از
دلبســتگی به مــکان تحت عنوان «عوامل کالبدی» دســتهبندی
شــدند؛ عامل عملکرد از حس مکان با عامل فعالیت از دلبســتگی
بــه مــکان بــه عنــوان «عوامــل عملکــردی» دســتهبنــدی شــدند؛
عامــل معنــا از حس مــکان با عوامــل اجتماعــی ،فرهنگی ،فردی،
خاطــرات و تجــارب و رضایــتمندی هم ارز شــده و روی هم رفته
تحــت عنــوان «عوامــل ادرا کی-شــناختی» تبیین شــدند« .عامل
زمــان» از دلبســتگی بــه مکان که هیــچ عامل متناظــری از عوامل
حس مکان را نداشــت نیز به صورت مجزا در مدل نظری پژوهش
وارد شــد .بنابرایــن از مجمــوع عوامــل تاثیرگــذار در حــس مکان و
عوامل تاثیرگذار در دلبســتگی به مکان ،چهارعامل شامل عوامل
کالبــدی ،عوامــل عملکــردی ،عوامــل ادرا کی-شــناختی و عامــل
زمان به عنوان عوامل چهارگانه یا مدل نظری پژوهش اســتخراج
گردید (تصویر.)2
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در خوابگاه دانشجویان

-3روش تحقیق
پیــش از آنکــه بــه تبیین روش تحقیــق پرداخته شــود ،ضروری
اســت مختصــری پیرامــون معرفــی نمونههــای مــوردی پژوهــش
مطرح گردد .مجتمع پردیس ارم که به خوابگاه ارم معروف است،
در تپهای مجاور میدان ارم در سایت پردیس دانشگاه شیراز واقع
شده و شامل محوطه بسیار بزرگی است که بر فراز زمینهای مرتفع
مشــرف به شهر شیراز قرار گرفته است .طراح این مجموعه مینورو
یاماســا کی ۱۳طــراح و معمــار مرکــز تجــارت جهانی نیویورک اســت.
خوابــگاه قــدس نیــز از دیگــر خوابگاههــای متعلــق به دانشــگاه
شــیراز اســت که در انتهای بلوار ارم جنب میدان دانشــجو واقع در
بافت شــهری است .این خوابگاه در  11طبقه احداث شده است و
طبقه ششــم تا نهم آن محل اقامت دانشــجویان کارشناسی ارشد
بوده و در بقیه طبقات ،دانشجویان کارشناسی سا کن هستند.
در این پژوهش با مراجعه به دو خوابگاه ،به توزیع پرسشــنامه
در بین افراد نمونه مبادرت گردید .پس از تكمیل پرسشنامههای
تحقیــق ،بــا اســتفاده از نــرمافــزار ( ،) SPSS WIN17بــه پــردازش
دادههــا از روشهــای آمــاری مناســب در دو ســطح توصیفــی ۱۴و

اســتنباطی ۱۵پرداختــه شــد .در ســطح توصیفــی از توزیــع فراوانــی
مطلــق و نســبی و تجمعــی اســتفاده گردید .در ســطح اســتنباطی
نیــز بــا توجه به ماهیت متغیرها از ضریب همبســتگی ،رگرســیون و
آزمون مقایسه میانگینها استفاده شد.

-4شناخت جامعه آماری مورد مطالعه
با اســتناد به فرمول کوکران ،۱۶تعداد  154پرسشنامه به صورت
تصادفــی میــان دانشــجویان هــر دو خوابــگاه توزیــع شــد .از ایــن
تعــداد 77 ،نفــر در خوابــگاه ارم و  77نفر در خوابگاه قدس ســا کن
بودند .براســاس توزیع فراوانی تحصیــات جمعیت مورد مطالعه،
 3نفــر ســطح تحصیــات کاردانــی و  128نفــر ســطح تحصیــات
کارشناســی و  23نفــر ســطح تحصیــات کارشناســی ارشــد بودند.
اطالعات گردآوری شــده نشان میدهد ،گستره فراونی تحصیالت
دانشجویان مورد مطالعه در مقطع کارشناسی هستند.

جدول  -1استخراج چارچوب نظری چهارگانه پژوهش از مجموع عوامل موثر در حس
مکان و دلبستگی به مکان.

دلبستگی
به مکان

مجموعه کلیه عوامل

حس مکان

1

فرمی

×

2

ویژگیهای کالبدی

3

عملکردی

4

فعالیتی

5

معنایی

6

فرهنگی

×

7

فردی

×

8

خاطرات و تجارب

×

9

رضایتمندی

×

10

زمان

×

مدل پژوهش
عوامل کالبدی

×
×
×
×

عوامل
عملکردی
عوامل ادرا کی –
شناختی

زمان
تصاویر 3و -4خوابگاه ارم در شهر شیراز.

ﻋﻮﺍاﻣﻞ ﻛﮐﺎﻟﺒﺪﻱﯼیي
ﻋﻮﺍاﻣﻞ ﺍاﺩدﺭرﺍاﻛﮐﻲﯽ ﻭو ﺷﻨﺎﺧﺘﻲﯽ

	
  
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻜﮑﺮﺩد

ﻋﻤﻠﻜﮑﺮﺩد
ﻱﯼیي

ﻛﮐﺎﻟﺒﺪﻱﯼیي
ﺣﺲ
ﻣﻜﮑﺎﻥن

ﻣﻌﻨﺎ
	
  

ﻋﺎﻣﻞ ﺯزﻣﺎﻥن
ﻣﺪﻝل ﭼﻬﺎﺭرﻭوﺟﻬﻲﯽ
ﭘﮋﻭوﻫﺶ

	
  

ﻋﻮﺍاﻣﻞ ﻛﮐﺎﻟﺒﺪﻱﯼیي
ﻋﻮﺍاﻣﻞ ﺍاﺟﺘﻤﺎﻋﻲﯽ
ﻋﻮﺍاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﯽ
ﻋﻮﺍاﻣﻞ ﻓﺮﺩدﻱﯼیي
ﺭرﺿﺎﻳﯾﺖ	
  ﻣﻨﺪﻱﯼیي ﺍاﺯز
ﻣﻜﮑﺎﻥن
ﺧﺎﻃﺮﺍاﺕت ﻭو
ﺗﺠﺮﺑﻴﯿﺎﺕت
ﻋﻮﺍاﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﯿﺘﻲﯽ
ﻋﺎﻣﻞ ﺯزﻣﺎﻥن

ﻣﺪﻝل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺲ ﻣﻜﮑﺎﻥن
ﺍاﺯز ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﻲﯽ ﻣﺪﻝل ﺍاﺳﺘﻴﯿﻞ ﻭو
ﻛﮐﺎﻧﺘﺮ

ﻋﻮﺍاﻣﻞ ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ
ﺩدﻟﺒﺴﺘﮕﻲﯽ ﺑﻪ ﻣﻜﮑﺎﻥن

تصویر  -2استخراج چارچوب نظری چهارگانه پژوهش از مجموع عوامل موثر در حس
مکان و دلبستگی به مکان.

تصویر  -5خوابگاه قدس در شهر شیراز.
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-5بحث
بررسی فرضیات مقاله
فرضیــه اصلی این پژوهش کــه به نوعی هدف اصلی مقاله نیز به
شــمار میآیــد ،یافتــن رابطه میان حس مکان و دلبســتگی به مکان
اســت .در قالب این هدف ،فرضیه شــماره  1در جدول 3آورده شــده
اســت .بــا توجه به بررســیهای اولیــه در پژوهشهــای میدانی و نیز
مصاحبههای صورت گرفته ،دو متغیر زمان و عوامل کالبدی نسبت
به سایر عوامل چهارگانه ،مهمتر تشخیص داده شدند و لذا به صورت
خاص ،تاثیر این دو متغیر بر حس مکان و دلبستگی به مکان در قالب
فرضیههای  2تا ( 5در جدول )2تبیین شــده است .برایناساس ،در
ارتباطباسایرعواملچهارگانه،ضریبمعناداریوضریبهمبستگی
پیرســون بــهطــور جدا گانــه مــورد آزمــون قــرار گرفــت ،اما از ســاخت
فرضیــات بیشــتر بدلیــل طوالنــی شــدن مطلــب خــودداری گردید.
فرضیه :1این فرضیه به دنبال یافتن رابطه میان دو متغیر اصلی
حس مکان و دلبستگی به مکان است .برای تایید یا رد موقتی این
فرضیه با توجه فاصلهای بودن ســطح ســنجش دو متغیر ،از ضریب
همبســتگی پیرســون به عنوان آزمون آماری اســتفاده شــده اســت.
در آزمــون پیرســون ،رابطــه  -1 ≥ r ≥ +1حا کــم اســت )r( .یــا ضریــب
همبســتگی حاصل شــده از این آزمون هرچه به عدد یک نزدیک تر
باشــد ،رابطه قوی تری را نشــان میدهد و هرچه از عدد یک فاصله
بیشتری داشته باشد رابطه ضعیف تری مشاهده میشود .در واقع
آزمون پیرسون ،شدت و ضعف رابطه را نمایش میدهد .با توجه به
اینکه ضریب همبستگی حاصل شده در این فرضیه  0.958است که
بسیار باال است و به عدد یک نزدیک میباشد ،درنتیجه رابطه بسیار
قوی بین مفاهیم حکمفرماست .سطح معناداری یا sigدر این رابطه
بای��د کوچکتر یا مســاوی  0.05باشــد تا رابطه معنادار گــردد ،در غیر
اینصورت ،رابطه معنادار نخواهد شد .این فرضیه با سطح معناداری
 0.000مورد تایید واقع شــده اســت و از آنجا که سطح معناداری کمتر
از  0.05میباشــد ،بــر ایــن اســاس فــرض وجــود رابطه در ایــن فرضیه
یگــردد .بنابرایــن میتــوان اظهــار داشــت کــه بیــن حــس
تاییــد م 
مکان و دلبســتگی بــه مکان رابطه معنادار بســیار قوی وجــود دارد.
فرضیه :2این فرضیه به دنبال تبیین رابطه میان عوامل کالبدی
جدول  -2بررسی آزمون پیرسون و سطح معناداری در فرضیات پژوهش.

فرضیات

آزمون پیرسون سطح معناداری

 -1میان حس مکان و دلبستگی به
مکان رابطه معناداری وجود دارد.

0/958

0/000

 -2میان عوامل کالبدی و دلبستگی به
مکان زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

0/89

0/000

 -3میان عامل زمان و حس مکان رابطه
معناداری وجود دارد.

0/197

0/040

 -4میان عوامل کالبدی و حس مکان
زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

0/936

0/000

 -5میان عامل زمان و دلبستگی به
مکان زندگی رابطه معناداری وجود دارد.

0/716

0/040

و دلبســتگی به مکان اســت .ضریب همبســتگی این دو متغیر0.89
اســت و بــا توجــه به اینکــه عدد به دســت آمده به عــدد یک نزدیک
است ،در نتیجه رابطهای قوی میان این دو متغیر حکمفرماست.
از طرفی این فرضیه با ســطح معناداری  0.000مورد تایید واقع شــده
اســت و بــا توجــه به اینکه ســطح معنــاداری کمتر از  0.05میباشــد،
لــذا فــرض وجود رابطــه در این فرضیه تایید میگــردد .بنابراین بین
عوامل کالبدی و دلبستگی به مکان رابطه معنادار قوی وجود دارد.
فرضیه :3این فرضیه به دنبال یافتن ارتباط میان عامل زمان و
حس مکان است .ضریب همبستگی این دو متغیر  0.197است که در
سطح بسیار ضعیف قرار دارد .از طرفی سطح معناداری  0.040مورد
تایید واقع شده است و از آنجا که این مقدار کمتر از  0.05میباشد،
فرض وجود رابطه در این فرضیه تایید میگردد .بنابراین بین عامل
زمان و حس مکان رابطه معنادار در سطح بسیار پایین وجود دارد.
فرضیــه :4ایــن فرضیــه بــه دنبــال تبییــن رابطــه میــان عوامــل
کالبدی و حس مکان است .ضریب همبستگی به دست آمده برای
این دو متغیر  0.936است که در سطح بسیار قوی قرار دارد .سطح
معناداری نیز  0.000مورد تایید واقع شده است لذا فرض وجود رابطه
در این فرضیه مورد تایید قرار میگیرد .بنابراین بین عوامل کالبدی
و حس مکان رابطه معنادار بسیار قوی وجود دارد.
فرضیــه :5ایــن فرضیه به دنبال یافتن رابطه میان عامل زمان و
دلبســتگی به مکان اســت .ضریب همبستگی این دو متغیر0.716 ،
است که در سطح باال قرار دارد و با سطح معناداری  0.040مورد تایید
واقع شــده است .از آنجا که سطح معناداری کمتر از  0.05میباشد،
لــذا فــرض وجود رابطه در این فرضیه تاییــد میگردد .بنابراین بین
عامل زمان و دلبستگی به مکان رابطه معنادار وجود دارد.
آنچــه از تحلیل و تفســیرهای فرضیات فوق حاصل میشــود آن
اســت که میــان دو متغیــر اصلی حس مــکان و دلبســتگی به مکان
رابطه معنادار قوی وجود دارد .همانگونه که از ادبیات نیز برمیآید،
حــس مکان نوعی احســاس افراد نســبت بــه یک مکان اســت که از
تعامــل فــرد بــا آن مکان بــه وجــود میآیــد .همچنیــن در مطالعات
صورت گرفته در این رابطه ،این نکته نیز قابل توجه است که عوامل
فیزیکــی ،فعالیتها و معانــی مرتبط با مکانها بــه عنوان مجموعه
عواملی هســتند که در شــکلگیــری حس مکان تاثیرگذار هســتند.
در جریــان تعامــل فرد با مکان ،زمانی که هر ســه این عوامل در کنار
هم قرار گیرند ،حس مکان به وجود میآید .از طرفی ادبیات مربوط
به دلبســتگی به مــکان نیز این نکته را تبیین میکند که دلبســتگی
بــه مــکان ،نوعی ارتباط عاطفــی مثبت با یک مکان اســت .این امر
مبتنــی بــر تجــارب قبلــی زندگــی ،ســاختارهای رفتاری ،شــناختی،
حس��ی و اجتماعیــ ف��رد اس�تـ .چ�رـا ک�هـ اف��راد ب�رـ ای�نـ اس��اس طرح
رفتاری ،شناختی ،حسی و اجتماعی از خود ساخته و تمام تجارب
جدید خود را بر اساس این طرح ،ادرا ک ،ساماندهی و طبقهبندی
نموده و به خاطر میسپارند و انگیزههایی که رفتارها و فعالیتهای
مختلــف فرد را در محیط ســاماندهی میکننــد ،در ارتباط با همین
طــرح از «خود» شــکل میگیرنــد .در حین آنکه «خود» فرد ســاخته
میشــود ،نیازهــا و توقعــات فــرد نیز تثبیت شــده و هنگامیکه شــی
یــا موضوعــی ایــن نیازهــا را بــرآورده میکند ،فــرد احســاس آرامش و
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امنیت نموده و به برآوردن نیازهایش به صورت عینی و ذهنی ادامه
میدهد .نتیجه این روند ،دلبســتگی و اشتیاق به زندگی با دیگران
اســت .بنابراین نتایج حاصل شده نشان میدهد که دلبستگی به
مکان یکی از زیرمجموعههای حس مکان اســت .به این ترتیب که
در برخورد فرد با مکان ،چنانچه حس مکان فرد را یک احساس کلی
نسبت به یک مکان قلمداد نماییم ،دلبستگی به مکان ،احساس
مثبتی است که فرد نسبت به آن مکان به دست خواهد آورد.
در مرحلــه بعــد ،تاثیر پارامترهــای مدل چهار وجهــی پژوهش بر
دلبســتگی به مکان و حس مکان مورد بررسی قرار گرفت .همانطور
که شرح داده شد ،میان عوامل کالبدی و دلبستگی به مکان رابطه
معنادار قوی وجود دارد (آنچه در فرضیه 2مشاهده گردید) .چرا که
فرد در زندگی روزمره در ارتباط مستقیم با عوامل کالبدی و فیزیکی
محل سکونتش نظیر (فرم،رنگ ،نور ،بافت ،منظر )...قرار دارد و برای
ارتقای ســطح کیفیت زندگی به این عوامل توجه زیادی مینماید.
میان عامل زمان و حس مکان رابطه معنادار وجود دارد و شــدت
رابطــه ایــن دو متغیــر بر یکدیگر در ســطح ضعیــف میباشــد (آنچه در
فرضیه 3مشاهده گردید) .با این حال شدت رابطه میان عامل زمان
و دلبســتگی به مکان در سطح باالتری قرار میگیرد (آنچه درفرضیه 5
مشاهده گردید) .لذا ا گر حس مکان فرد را یک احساس کلی نسبت به
آنمکانقلمدادنماییم،دلبستگیبهمکاناحساسمثبتیاست که
با گذشت زمان در فرد رشد میکند و منجر به عالقهمندی فرد نسبت

به آن مکان میشــود .به همین دلیل افرادی که در یک مکان زندگی
میکننددراثر گذرزمانبهمحلسکونتشانخومیگیرندوهمهعواملی
کهزندگیآنهاراتحتالشعاعقرارمیدهد،موردتوجهآنهانیزقرارمیگیرد
و همین امر ســبب اهمیت و عالقه آنها نســبت به آن مکان میشــود.
آنچــه در تصویــر 6مشــاهده میشــود ،بررســی تاثیــر عوامــل
چهــارگانــه چارچــوب نظری بر حس مکان اســت .در ایــن نمودار،
عوامل چهارگانه در راســتای محور افقی و ضریب پیرســون (ضریب
همبس��تگی) و ســطح معناداری این پارامترها در محور عمودی به
نمایش گذاشته شده است .نتیجهای که از این نمودار استخراج
میگردد این است که از منظر دانشجویان سا کن خوابگاه ،عوامل
کالبــدی تاثیرگذارترین پارامتر بر حس مکان آنها نســبت به محیط
خوابگاه اســت؛ این در حالی اســت که عامل زمان کمترین میزان
همبستگی و معناداری را با شکلگیری حس مکان آنها دارد .
آنچه در تصویر 8مشاهده میشود ،بررسی تاثیر عوامل چهارگانه
چارچوب نظری بر دلبســتگی به مکان اســت .در این نمودار ،محور
افقــی نمایــشدهنــده عوامــل چهارگانــه تحقیــق و محــور عمــودی
نمایــش دهنــده ضریــب پیرســون (ضریــب همبســتگی) و ســطح
معناداری این پارامترها است .نتیجهای که از این نمودار استنباط
میگــردد ایــن اســت کــه عوامــل کالبــدی تاثیرگذارتریــن پارامتــر بــر
دلبستگی به مکان دانشجویان به محیط خوابگاه است و پس از آن
عامل زمان بیشترین تاثیر را در دلبستگی به مکان آنها دارد.

تصویر -6بررسی ضریب
همبستگیوسطح
معناداریپارامترهایتاثیر
گذار بر حس مکان.

تصویر  - 7بررسی تأثیر
مجموعه عوامل چهارگانه بر
حس مکان.

محور  xمعرف :پارامترهای تأثیرگذار؛ محور  yمعرف :ضریب همبستگی و
سطح معناداری

تصویر  -8بررسی ضریب
همبستگی و سطح
معناداری عوامل تاثیر گذار
بر دلبستگی به مکان.

تصویر  -9بررسی تأثیر
مجموعه عوامل چهار گانه بر

محور  xمعرف :پارامترهای تأثیرگذار؛ محور  yمعرف :ضریب همبستگی و
سطح معناداری

دلبستگی به مکان.

نتیجه

ً
همانگونــه که از ادبیــات برمیآید ،حس مــکان عموما به عنوان
یک مفهوم جامع قلمداد میشــود که در قالب آن ،انســان مکانها
را احســاس میکند ،آنها را ادرا ک میکند و معانی و ارزشها را به آن
الصــاق مینمایــد .فهم ابعاد مختلف تشــکیلدهنــده حس مکان
و دلبســتگی افــراد بــه مکانهــا و نیز فهم نحــوه گرایش مــردم به آن
مکانهــا میتوانــد در خلــق مکانهــای جدید مثمرثمر واقع شــود.
دلبســتگی بــه مــکان به رابطــه عاطفــی و عملکردی انســان و مکان
پیرامونش اشــاره دارد که در حوزه روانشناســی محیطی در ســطوح

مختلف مکان از محله تا کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
ب�رـاس�اـس آنچ��ه عنـ�وان گردید ،هــدف ایــن مقاله پــس از تبیین
تعاریف حس مکان و دلبســتگی به مکان و عوامل تاثیرگذار بر آنها،
مقایسه این دو مفهوم و ارائه سازوکار ارتباط میان این دو است .در
جریان این بررسی ،از نظرات دانشجویان خوابگاهی ،دو نمونه مورد
مطالعه (خوابگاههای دانشگاه شیراز :ارم و قدس) از طریق مصاحبه
عمیق و تنظیم پرسش نامه و تحلیل و تفسیر نتایج استفاده گردید.
نتایــج حا کــی از آن اســت کــه میــان حــس مــکان و دلبســتگی
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 عوامل کالبدی بیشــترین،ارائه شــده در چارچوب نظری پژوهش
تاثیــر را هــم بــر حــس مــکان و هــم بــر دلبســتگی بــه مکان داشــته
 این امر نشــان از نقش بســیار مهم طرح کالبدی محیط بر.اســت
شــکلگیری احســاس اولیه افراد و همچنین شــکلگیری احساس
.مثبت آنها در جریان برخورد طوالنی مدت با مکان دارد
 بررســی نقش عامل زمــان در ارتباط،از دیگــر نتایــج ایــن مقاله
 این پژوهش نشــان.بــا حــس مــکان و دلبســتگی به مــکان اســت
 کمتریــن میزان،میدهــد کــه عامل زمان نســبت بــه حس مــکان
،همبســتگی را دارا بوده در حالی که نســبت به دلبستگی به مکان
. از بیشــترین درجه اهمیت برخوردار اســت،بعــد از عامل کالبدی
بدیهی اســت که در برخورد اولیه دانشــجویان خوابگاهی با مکان
خوابــگاه (دانشــجویان تــرم اول خوابگاهی) که حس مــکان آنها را
 عامل زمان چندان اهمیتــی ندارد و فرد عوامل،تشــکیل میدهد
 تصویــر،کالبــدی محیــط را بیشــتر ادرا ک میکنــد و بــر اســاس آن
 این در حالی است که هرچقدر مدت،ذهنی خود را ترسیم میکند
زمان ارتباط آنها با مکان خوابگاه بیشتر شود(دانشجویان ترم آخر
 احساس عاطفی آنها نیز با مکان خوابگاه بیشتر شده،)خوابگاهی
.و لذا دلبستگی به مکان برای آن افراد به وجود میآید

 بــا توجــه بــه. رابطــه معنــادار بســیار قــوی وجــود دارد،بــه مــکان
 احســاس کلی و اولیه، حس مکان افراد،مصاحبههای انجام شــده
آنهــا نســبت به مکان اســت کــه در صورت مثبت بودن و با گذشــت
زمان میتواند به دلبستگی به مکان تبدیل شود و در صورت منفی
 لــذا براین.بــودن میتوانــد بــه انزجار نســبت به مــکان منجر گــردد
 در ادامه،اساس میتوان چنین نتیجه گرفت که دلبستگی به مکان
 همچنین براســاس.حس مکان و زیرمجموعه آن به شــمار میرود
این تعاریف میتوان به مقایســه این دو مفهوم دســت یافت؛ حس
 چنانچه.مــکان بــه منزله حقیقــت مکان و شــخصیت مکان اســت
 حس تعلق،جنبــه مثبت این حــس در محیط کالبدی خلق شــود
خاطر به مکان شــکل میگیرد که با گذشــت زمان به دلبســتگی به
مــکان تبدیل میشــود لــذا میتوان چنیــن نتیجه گرفــت که حس
مکان یک ارتباط حسی و عاطفی کلی میان انسان و مکان است که
از آغاز ورود انســان به مکان شــکل میگیرد و دلبســتگی به مکان به
.مرور زمان به عنوان یک جزء از آن استخراج میگردد
 بررســی عوامــل تاثیرگذار بر حــس مکان،هــدف دیگــر پژوهــش
و دلبســتگی بــه مــکان و مقایســه تاثیرگــذاری هــر یک از ایــن دو بر
 نتایج حا کی از آن است که از میان عوامل چهارگانه.یکدیگر است
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