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چکیده

کنین در محالت مســکونی  کاهش هویت و پایداری ســا تضعیف پیوند انســان به مکان های مســکونی و 

کنین در محیط های مســکونی شــده اســت. در این پیوند، دلبســتگی به  باعث افزایش نقل و انتقال ســا

مــکان و مباحــث شــناختی از عوامــل اصلی و مهــم در غلبه بر این مشــکالت و موضــوع پایداری محیطی 

می باشــد. هدف تحقیق، بررســی تأثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد 

که "عوامل فردی چگونه و به  روان شناســی شــناختی می باشــد و در پی پاســخگویی به این سؤال اســت 

چه میزان بر مطالعه فرایندمحور دلبســتگی به محله با رویکرد روان شناســی شــناختی تأثیر می گذارند؟" 

که به تعداد ۲۹7 نمونه در  کّمی )پرسشــنامه( می باشــد  کیفی )مصاحبه( و روش  تحقیق ترکیبی از روش 

کی از آن است که ویژگی های  مقیاس محله )قره باغی ها( در شهر تبریز انجام گرفت. یافته های تحقیق حا

فردی سن، جنسیت، وضعیت تاهل، شغل، وضعیت مسکن، مدت سکونت، شیوه جابجایی و میزان 

پیاده روی رابطه معناداری با فرایند ســه بعدی دلبســتگی به مکان )احســاس، شــناخت، رفتار( دارند و 

که با بعد شناخت فرایند دلبستگی رابطه معناداری برقرار نمی کند.  میزان تحصیالت تنها متغیری است 

دســتاورد ایــن تحقیــق، معرفــی عوامــل فردی مؤثــر بر ارتقــای ابعــاد عاطفی، شــناختی و رفتــاری فرایند 

دلبستگی به مکان و میزان اثرگذاری و اهمیت هریک در این فرایند، می باشد.
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مقدمه

کلی  امــروزه بافــت محــالت به دنبــال بی اهمیت شــدن به  طــور 
کن در آن از دســت داده اســت  ارتباط خود را با ذهنیت انســان ســا
و او را بــا بحــران هویــت جدی مواجه ســاخته اســت. در این پیوند، 
دلبستگی به مکان و مباحث شناختی از عوامل اصلی و مهم در غلبه 
بر این مشکالت و موضوع پایداری محیطی می باشد. دلبستگی به 
که برخاسته از  مکان، پیوند عمیق و موثر بین انســان و مکان است 
تعامل مثبت بین آن دو می باشــد. تلقی شــهروندان از مکان خوب 
و اشــارات آنــان به عنوان عناصر تشــکیل دهنده یک مــکان، ارتباط 
که متناســب با این  مســتقیمی با نیازهــای عینی و ذهنی آنان دارد 
نیازها، این یا آن عنصر را برای قوام و دوام آن فضا ضروری می دانند. 
از این رو، اســتخراج مؤلفه های دخیل در شــکل گیری دلبســتگی به 
مــکان و بکارگیــری آنها در طراحی های  آینده، الزمــه برآوردن نیازها 
و نیل به اهداف به واسطه مکان می باشد. از طرفی به دلیل وجود 
تنوع فرهنگی- اجتماعی و حتی تفاوت های  تاریخی بوم شــهرهای 
گون شهر، هر عنصری معنای واقعی خود را در  گونا مختلف در نقاط 
ارتباط متقابل با مجموعه عناصر پیرامونی خود می یابد و برای فهم 
پدیده هــا و تأثیــر و تأثــرات آنــان در محیط و نظام پیرامونــی عالوه بر 
مشاهده آن از چشم یک ناظر بیرونی باید به درک آن پدیده از چشم 
که موضوع و یا مفعول آن پدیده قرار می گیرند. در  افرادی نایل شد 
این راســتا لزوم شناســایی عوامل فردی مؤثر بر دلبســتگی به مکان 

بیش از پیش ضروری می نماید.
مطالعــات پیشــین انجام شــده در زمینــه تاثیــر عوامــل فــردی 
کیفیــت را از ُبعــد نتیجــه و محصول  بــر دلبســتگی بــه مــکان، ایــن 
کــه طراحان شــهری باید در  مــورد بررســی قــرار داده  انــد. در حالــی 
برنامه ریــزی و طراحی به دو ُبعد فرایندمحوری و محصول محوری 
کیفیــت در محیط هــای  شــهری توجــه نمــوده و تــالش  در ایجــاد 
)محصــول(،  مطلــوب  مــکان  یــک  طراحــی  بــر  عــالوه  تــا  نماینــد 
کیفیت مــورد نظــر خود)فرایند( را  ح شــده در رونــد  جنبه هــای  طر
کیفیت های   نیز مدنظر قرار دهند. دلبستگی به مکان نیز از جمله 
کــه دارای نوعــی خروجــی  فضــای شــهری اســت و در عیــن حــال 
محصول محــور می باشــد، نیازمند توجه جدی بــه مراحل و فرایند 

دلبستگی به مکان نیز است. 
که بســیار نزدیــک با مفهوم  در رویکرد شــناختی به دلبســتگی 

هویت مکانی است، به بحث های  فرد به عنوان بخشی از محیط، 
محیــط به  عنوان بخشــی از هویت فرد، ســازگاری و هماهنگی فرد 
و محیط پرداخته می شــود. هویت مکانی، زیرســاختی شــناختی 
شــکل گیری  در  دخیــل  شــناختی  فرایندهــای  بنابرایــن  و  اســت 
که اســاس شــکل گیری  هویــت مکانی، مشــابه فرایندهایی اســت 
کاوی  ســاختارهای شناختی دلبســتگی به مکان می باشند. در وا
ایــن فراینــد، بکارگیــری علــوم مرتبــط با فرایند شــناخت انســان و 
ارتباط بین انســان و محیط دارای اهمیت می باشد. از آنجایی که 
و  وســیع تر  حــوزه  از  بخشــی  به  عنــوان  شــناختی  روان شناســی 
گســترده تر علــم شــناخت، بــه مطالعــه رابطــه فرایندهــای فکــری 
انســان بــا محیط می پردازد، آشــنایی با ســاختارهای شــناختی و 
روش هــای  نویــن پژوهشــی در این حوزه، اطالعات باارزشــی را در 

اختیار طراحان قرار خواهد داد.
مطالعــه  در  فــردی  عوامــل  تأثیــر  بررســی  تحقیــق،  هــدف 
فرایندمحور دلبســتگی به مکان با رویکرد روان شناســی شــناختی 
که هر یک از عوامل فردی  می باشد.  این تحقیق با این پیش  فرض 
بــه شــکل متفاوتــی در تحقــق دلبســتگی مؤثــر می باشــد و اهمیت 
تأثیر هریک از این عوامل بر فرایند دلبستگی به مکان قابل  بررسی 
که "عوامل فردی  می باشد، در پی پاسخگویی به این سؤال است 
چگونــه و به چــه میزان بر مطالعه فرایندمحور دلبســتگی به محله 
با رویکرد روان شناســی شــناختی تأثیر می گذارند؟". در این راستا، 
ساختار پژوهش به دو بخش با رویکرد مفهومی و مصداقی تقسیم 
می شــود. در بخــش مفهومی تحقیق، مبانی نظــری تحقیق در دو 
کیفی  حوزه دلبستگی به مکان، و روان شناسی شناختی با رویکرد 
مورد بررســی قرار می گیرد تا جایگاه رویکرد روان شناســی شناختی 
گردد. سپس  در مطالعه فرایندمحور دلبســتگی به مکان مشخص 
معیارهای )شخصی و مکانی( سنجش فرایند سه بعدی دلبستگی 
گرفته و نتیجه در قالب مدل  کاوی قــرار  بــه مکان در محله مورد وا
نظــری تحقیــق ارائه می شــود. در بخــش مصداقی تحقیــق، ابزار و 
نحــوه آزمــون الگــوی تحقیــق در مورد پژوهــی )محلــه  قره باغی هــا( 
و روش تحلیــل داده هــا تشــریح می گــردد. در ادامــه، یافته هــای  
کمــک روش تحلیل میانگین اســتخراج و براســاس آن  تحقیــق بــه 

نتیجه  پژوهش حاصل می گردد.

1- روش تحقیق 

بــا توجه بــه اینکه هدف تحقیق، ارزیابی تأثیــر عوامل فردی در 
فرایند دلبستگی به مکان می باشد و در این فرایند، نحوه شناخت 
فــرد از محیــط مورد بررســی قرار می گیــرد، لذا در جهــت به حداقل 
رســاندن متغیرهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر فرایند دلبستگی، 
اثبــات متغیرهــای مکانــی و تمرکــز بــر مؤلفه هــای  شــناختی فــرد، 

و  فرهنگــی  خصوصیــات  )بــا  تبریــز  شــهر  در  مشــخص  محلــه ای 
اجتماعــی همگــن( بــا نمونه  گیری هدفمنــد به عنــوان موردپژوهی 
انتخــاب شــد و تحقیــق بــه روش پیمایشــی و مصاحبــه در محلــه 

گرفت.  قره باغی تبریز انجام 
کّمــی )پرسشــنامه( و روش  اســتراتژی تحقیــق ترکیبــی از روش 
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روان شناسی شناختی

کــه به منظــور بررســی اعتبــار و پایایی  کیفــی )مصاحبــه( می باشــد 
ســواالت تحقیــق، ابتــدا پیش آزمونی به عنوان پایلــوت بین 4۰ نفر 
گرفت و نقص ها و نارســایی های ســواالت  کنان محله انجام  از ســا
گردید. جهت تعیین حجم جامعه آماری با برآورد واریانس  مرتفــع 
نمونه اولیه )S²( در ســطح اطمینــان ۹۵ درصد، حجم نمونه برابر 
بــا ۲۹7 بــه دســت آمــد۱. به ایــن ترتیــب، ۲۹7 عدد پرسشــنامه در 
کنین محله پخش شد. با توجه به ازدیاد و تنوع سؤاالت،  بین ســا
بــه منظــور اعتبار و اطمینان زیاد از نتایج و پاســخ های  ســؤاالت و 
کردن ابهام پرسش شــوندگان، آزمون بــه صورت حضوری  برطــرف 
کنین محله صورت  و یک به یک توســط نگارندگان با هریک از ســا
کوتاه در جهت پاسخ های  داده شده برای  گرفت و مصاحبه هایی 

گاهی از دالیل انتخاب پرسش شوندگان انجام شد. آ
کمک تکنیک  هــای آماری با  تجزیــه و تحلیــل پرسشــنامه ها به 
گرفــت. در تحقیق حاضر  اســتفاده از نرم افــزار SPSS Ver15 انجــام 
عوامــل فــردی موثــر بــر دلبســتگی به مــکان بــه عنــوان متغیرهای 
مســتقل و ابعــاد فراینــد دلبســتگی بــه مــکان و مؤلفه هــای فرایند 
شــناخت به عنــوان متغیرهــای وابســته در محله مورد آزمــون قرار 
گرفت. ســؤاالت پرسشنامه در دو بخش تنظیم شدند؛ بخش اول 
شــامل مشخصات آماری پرسش  شوندگان و بخش دوم به صورت 
چــک لیســتی متشــکل از ۲۳ ســؤال )براســاس مقیــاس لیکرت در 
۵ ســطح( بــرای ارزیابــی ابعــاد احســاس، شــناخت و رفتــار فراینــد 
گردید به طوریکه هر ســؤال پرسشــنامه،  دلبســتگی به محله تهیه 
کمــک روش هــای  آمــاری تحلیل  یــک مؤلفــه را پوشــش  دهــد. بــا 
واریانــس )ANOVA( و مان-ویتنــی )Mann-Whitney(، ارتبــاط 

گرفت. بین متغیرها و عوامل فردی مورد بررسی قرار 
داده هــــــــای  بدســــــــت آمده از پرسشــــــــنامه  ها، مشــــــــاهدات، 
کیفی تحلیل  کّمی و  مصاحبه های  نیمه  سازمان  یافته به دو صورت 
کّمی، میزان تأثیر  که ابتدا با انجام تحلیل های   شــــــــد. به طوری 
عوامل فردی بر فرایند دلبســــــــتگی به مکان بررسی شد و سپس بر 
اساس اطالعات حاصل از مصاحبه ها، ارتباط میان میزان تأثیر هر 
یک از عوامل فردی بر مؤلفه های دلبستگی به مکان و مؤلفه های 
کاوی شد و در تطبیق با یافته های  کیفی وا فرایند شناخت به طور 

گردید. کات بررسی  مطالعات پیشین دالیل افتراقات و اشترا

2- مبانی نظری تحقیق

2-1- چارچوب سه بعدی دلبستگی به مکان 
دلبســتگی بــه مــکان در روان شناســی و مطالعــات  محیطــی از 
موضوعات مورد توجه بوده  است. واژه دلبستگی به مکان به تأثیر 
که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به  عاطفی یک مکان اشاره  دارد 
آن جذب می شوند. تأثیر حسی، عاطفی و درونی مکان بر انسان، 
که انسان ها می توانند  مرکز تفکر دلبســتگی به مکان می باشد، چرا
به یک شی، خانه، ساختمان، محله یا یک محیط طبیعی جذب 
شــوند. در واقــع دلبســتگی بــه مــکان، ارتباطــی نمادیــن بــا مکان 
که با دادن معانی عاطفی و حسی مشترک فرهنگی،  توسط  است 
افراد به مکان خاص یا یک ســرزمین شکل می گیرد و مبنای نحوه 
 Low( گروه یا فرد از مکان و نحوه ارتباط وی با آن می باشد ک  ادرا

.)& Altman, 1992, 5
دلبستگی به مکان متشکل از چارچوب سازمان  یافته سه بعدی 
که ُبعد شخص،  شــخص-فرایند-مکان )ppp(۲ می باشد )نمودار ۱( 
دلبستگی به مکان به معانی و مفاهیم تعیین شده فردی یا جمعی 
اشــاره  دارد. ُبعد فرایند، عناصر عاطفی )حسی(، شناختی و رفتاری 
دلبســتگی را شــامل می شــود. این ُبعد، ریشــه در نحوه تعامل افراد 
کالبدی و اجتماعی در قالب  تعامالت شــناختی، رفتاری،  بــا مــکان 
کــه نتیجــه آن دلبســتگی بــه مــکان اســت  عاطفــی و معنایــی دارد 
 Brown & Perkins, 1992; Oswald & Wahl, 2001; Proshansky(
 in Rivlin, 1987; Green, 1999; Bonaiuto et al.,1999; Rivlin,
1987( و ُبعــد مــکان، بــر ویژگی های  مکان شــامل ســطوح فضایی، 
کید  دارد. خصوصیات ویژه و برجستگی عناصر فیزیکی یا اجتماعی تا

2-2- فرایند شناخت در روان شناسی شناختی
روان شناسی شناختی۳ یکی از شاخه های  اصلی علوم شناختی 
و یکــی از رویکردهای مهم در حوزه علوم روان شــناختی محســوب  
می شــود و هــدف اصلــی آن، مطالعــه ســاختارها و ســازوکارهای 
شــناختی ذهن و مغز است )اســترنبرگ، ۱۳۹۲، 4۲(. روان شناسی  
یادگیــری،  بــرای  مغــز  بــر ســازوکارهای  کــه  تســلطی  بــا  شــناختی 
یادســپاری، تفکر، بازنگری و شکل گیری ذهن افراد دارد، می تواند 

نمودار 1- چارچوب سه  بعدی دلبستگی مکانی.
)Scannell & Gifford, 2010, 2( :مأخذ
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راهکارهایــی بــرای تأثیرگــذاری بــر ذهن دیگــران و تغییــر، اصالح یا 
کند )خرازی، ۱۳8۵، 78(.  تقویت آن پیشنهاد 

فرایند شناخت در روان شناسی  شناختی از سه مرحله دریافت 
می شــود  تشــکیل  بازیابــی  و  ذخیره ســازی  محیطــی،  اطالعــات 
)نمــودار۲(. فرایندهــای شــناختی در درجــه اول مســتلزم توجــه 
هســتند. توجــه، نوعی تمرکــز تالش ذهنی بر رویدادهای حســی یا 
ذهنی پیرامون است )سولسو، ۱۳8۱، ۱۱8(. در نتیجه� توجه، برخی 
از اطالعات دریافت  شــده توسط ثبت  کننده های   حسی به حافظه 
 کوتاه -مدت منتقل می شوند. مفهوم  سازی، تصویرسازی  ذهنی و 
کارکردهای ذهن در جهت رمزگذاری  نقشه های   شناختی ازجمله 
و ذخیره ســازی اطالعات می باشــد. در این راستا ذهن از قالب ها و 
قواعدی اســتفاده  می کند تا بتواند اطالعات را ســاده، خالصه و به 
کرده و در فایل های  موجود در  طرز معنی  داری آنها را طبقه  بندی  
کند )همــان، ۵۲۳(. فرایند ذهنی  ذهــن جانمایی و ذخیره ســازی 
مفهوم  ســازی می نامنــد  را  اطالعــات  ســاماندهی  و  ساده ســازی 
کــه به صــورت یــک واژه، و یــا در مجموع یــک مقوله برای  کــدی  و 
دســته ای از پدیده ها و یا خود پدیده اســتفاده  می شــود را مفهوم 
کــزاد و بــزرگ، ۱۳۹۱، ۱8۵(. تصویــر  ذهنــی، تصویری  می گوینــد )پا
کــه فــرد از یــک پدیــده در ذهن می ســازد. ایــن تصویر تحت  اســت 
تأثیــر افــکار، ارزش ها و تجارب فرد از مکان شــکل می گیرد )همان، 
۲۰۳( و ممکــن  اســت شــامل بازنمایــی  ذهنــی در قالــب هــر یک از 
وجوه حســی مانند شــنوایی، بویایی یا چشایی باشد )استرنبرگ، 
که  ۱۳۹۲، ۳۳4(. نقشــه شــناختی، بخشــی از تصویر ذهنی است 
بــه طور خاص بر روابط فضایی تمرکز دارد. نقشــه های   شــناختی، 
که خصوصیات فضایی خاص  بازنمودهایــی درونی ارائه می دهند 
 Rumelhart & Norman,( محیط خارجی ما را شبیه سازی می کند
1988( و الگویــی انتزاعــی و خالصه  شــده از محیط برای فرد فراهم 

کند )سولسو، ۱۳8۱، ۳74(. می کند تا براساس آن عمل 
اطالعــات دریافتــی پــس از رمزگــذاری در حافظــه دراز-مــدت 
که از طریق آن اطالعات  ذخیره می شوند. بازیابی، فرایندی است 
به هنگام نیاز از حافظه فراخوانده، تداعی و رمزگشــایی می شــوند 
کــزاد و بــزرگ، ۱۳۹۱، ۱7۵(. در فراینــد تداعــی، وقتــی دو رویداد  )پا
کوتاه تکرار شــوند،  بــه طــور مکــرر همــراه با هم یــا با فاصلــه زمانــی 
گذرگاه هــای  عصب  شــناختی مــا بــرای بازیابی آنهــا پیوندهایی  در 
که هنگام فعال  شــدن )دیدن، شــنیدن،...( یکی  ایجــاد می شــود 
از آن رویدادها، دیگری نیز فعال  می شــود )سولســو، ۱۳8۱، ۵۲7(. 

کارکردهای ذهــن در جریان تداعی یک پدیده  معنایابــی، از جمله 
که در فرایند بازیابی بکار می رود و معنا، تمامی آن چیزهایی  است 
کــه در جریــان بازیابی یــک مفهوم بــرای ما تداعی می شــود  اســت 
از حافظــه دراز- بازیابــی شــده  )نرمــان، ۱۳7۹، 47۰(. اطالعــات 
کوتاه-مدت منتقل  شــده و نهایتًا در قالب پاســخ  مدت به حافظه 

برون داد )احساس و رفتار( ظاهر می شوند.

2-3- عوامل مؤثر بر مطالعه فرایند دلبستگی به مکان
2-3-1- شخص

براســاس ماهیــت دلبســتگی مکانی، ایــن مفهــوم پیوندهایی 
که اشــخاص چــه به صورت فردى و چــه به صورت  را دربرمی  گیــرد 
جمعی با مکان ارتباط می یابند .دلبستگی مکانی در هر دو سطح 
خ می دهد. در جــدول ۱، نتایج تحقیقات انجام   گروهــی ر فــردی و 
گرفتــه در زمینه تأثیر عوامل فردی بر میزان دلبســتگی به مکان در 

گروهی نشان داده شده است. دو سطح فردی و 
 در ســطح فــردی، ایــن مقولــه شــامل ارتباطــات شــخصی فــرد 
کــه خاطــرات شــخصی را  بــا مــکان می شــود. مثــاًل محیط هایــی 
بر می انگیــزد و تصــور  می شــود این نوع دلبســتگی مکانــی در ایجاد 
 Twigger-Ross & Uzzell,(. حس ثابت شخصی نیز سهیم باشد
1996( میــزان دلبســتگی بــه مــکان از فردی بــه فرد دیگــر متفاوت 
ترجیحــات  براســاس  افــراد   .)Tuan, 1977; Riley, 1992( اســت 
آنهــا  فــردی  گی هــای  کــه ناشــی از خصوصیــات و ویژ گاهانــه ای  آ
می باشــد، مکان ها را انتخاب می کنند و به آنها دلبسته می شوند. 
فردیت در جهت گیری اجتماعی و نحوه توسعه ارتباطات اجتماعی 
 .)Low & Mc Donogh, 2001, 5( صمیمانه نیز حائز اهمیت است
داوی4 )۱۹۹۹( معتقد اســت: "مکان ها، انعکاس  دهنده هویت ها، 
گروه های مختلف براساس جنسیت، طبقه،  تفاوت ها و رقابت در 
گرایشــات سیاسی  مذهب، قوم، فرهنگ و مذهب و نشــان  دهنده 
افــراد، قــدرت، آزادی، عالیق، نظام اجتماعی و عالیق مشــترک در 

انگیزه مصرف اند". 
گی های فردی و نقش آن در نحوه تعامل با مکان  در تبیین ویژ
بــه عوامــل مختلفــی چون: ســن، جنــس، درآمد، وضعیــت تأهل، 
 Pretty et al.,( گردیده تحصیالت، طبقه اجتماعی و شــغل اشــاره 
Bonaiuto et al., 1999, Cohen & Shinar, 1985 ;2003(. توانایــی 
ذهنی و جســمی افراد )Halpern, 1995(، تمایــزات فردی، نیازها، 
Rubinstein & Parmel-( اشــتغاالت زندگی، تعریف فــرد از زندگــی

نمودار 2- فرایند شناخت در روان شناسی  شناختی براساس مؤلفه های  قابل سنجش.
مأخذ: )نگارندگان براساس استرنبرگ، 1392، 436-97(
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ک، تصــورات و مقاصد فردی  ee, 1992, 143(. نحــوه اندیشــه، ادرا
شــخص در رابطــه بــا مــکان )Gifford, 2002, 27(، پیش زمینه هــا، 
Brow-( باورهــا و ارزش هــای فردی نیــز در این زمینه نقــش دارند
er, 1988(. ایــن عوامل عالوه بر توســعه وابســتگی های اجتماعی، 
 Low( دربردارنده معانی عمیقی از مکان برای هر فرد نیز می باشند
Altman, 1992, 2 &(. بــه عبــارت دیگــر تجــارب زندگــی هــر فــرد، 
کــه در او، نوعی احســاس دلبســتگی  کیفیــت حســی ویــژه ای دارد 
که تجــارب وی در آن بــه وقوع پیوســته اند، ایجاد  بــه مکان هایــی 
می نمایــد )Rubinistein & Parmelee, 1992(. برخــی از مطالعــات 
در  تعیین کننــده ای  عامــل  جنســیت،  کــه  اســت  آن  از  کــی  حا
دلبســتگی به مکان نبوده )Cohen & Shinar, 1985( و در مواردی 
گذراندن  که دلبســتگی بیش تری در زنان مشــاهده شده، علت آن 
 Marcus & Sarkissian,( گزارش شده است زمان بیش تر با مکان، 
1986(. ســطح درآمد فرد نیز عامل تعیین  کننده ای در شــکل گیری 
انتظــارات فــرد از مــکان و در نتیجــه انتخــاب نوع خاصــی از مکان 
Sanoff, 1970; Cohen & Shi-( گــزارش شــده اســت توســط وی 
کــه در  nar, 1985(. شــکل گیری شــبکه های اجتماعــی در مــکان 
دلبســتگی به مکان موثر اســت، خود وابسته به شــرایط اجتماعی 
 Oswald( و اقتصادی، سن، طول مدت سکونت و زمینه می باشد
Wahl, 2001; Fried, 1963; Cohen & Shinar, 1985 &(. زندگــی 
گــروه اجتماعــی و "خود" افراد نیــز در این رابطه  گذشــته فــرد درون 

محققاننتایج بدست آمده از مطالعاتبعد شخص

فردی

دلبستگی به مکان با جنسیت قابل پیش گویی است )خانم ها نسبت به آقایان سطوح 
دلبستگی به مکان باالتری دارند.(

 Rollero & Piccoli, 2010
Bonaiuto et al, 1999

Cuba & Hummon, 1993
Gillis,1977

Aiello et al., 2010

سن به عنوان عامل مثبت دلبستگی به مکان

Lewicka, 2009
Pong, 2005

Pretty et al, 2003
Lovejoy et al, 2010

کمتر افراد مجرد و والدین تنها نسبت به متاهلین بچه  دار Low, 1992دلبستگی 
Campbell & lee,1992

Mesch & Manor, 1998سطح آموزش به عنوان عامل مثبت دلبستگی به مکان

مدت سکونت به عنوان عامل مثبت دلبستگی به مکان
Nielsen et al., 2010

Knez, 2005
Erkip, 2010

Lewicka, 2009وضعیت مالکیت مسکن به عنوان عامل مستقیم مثبت دلبستگی به مکان
Brown et al, 2003

Cohen & Shinar, 1985 سطح درآمد عامل منفی دلبستگی به مکان
Sanoff,1970

Hur & Morrow Jones, 2008رابطه معکوس سطح تحصیالت با دلبستگی به مکان

Lund, 2002رابطه مثبت میزان پیاده روی با دلبستگی به مکان

گروهی

Mazumdar &  Mazumdar, 2004تأثیر مذهب بر دلبستگی به مکان

تأثیر فرهنگ بر دلبستگی به مکان
Triandis HC, 1994

Hummon, 1992
Lawrence, 1992

موثر بوده و نحوه ابراز و حضور فرد در مکان و نوع سکونت پیشین 
 Sanoff, 1970; Rohe & Stegman,( او نیــز قابــل بررســی می باشــد

 .)1994; Bonaiuto et al, 1999
گروهی، دلبستگی، شــامل معانی نمادین مشترك از  در ســطح 
گروهی  مکان در بین اعضاء اســت. دلبســتگی مکانی بــا چارچوب 
در فرهنگ  هــا، جنســیت ها و مذاهــب متفــاوت اســت؛ به  گونــه  ای 
کــه می توانند  گروه ها به مکان هایی دلبســته می شــوند  کــه در آن، 
در آنهــا بــه فرهنگ  هــای خــود عمل نماینــد و از ایــن  رو آن را حفظ 
نماینــد. فرهنگ، افــراد را از طریق تجربیــات، ارزش ها و نمادهای 
تاریخــی مشــترك، بــه مــکان مرتبــط می ســازد. عــالوه بــر مســایل 
گروهی  فرهنگی، نمادین یا ارزشــی  می توان به تجربیات جمعی و 
کــه در آن اهمیت یك  کرد  اجتماعــات مختلــف در مکان نیز اشــاره   
گروه ها،  گروه حائز اهمیت اســت.  رخــداد یــا تجربه براى اهالی یك 
خانواد ه هــا، اعضاء جامعه و فرهنگ های مشــابه در دلبســتگی به 
 Hummon, 1992; Low, 1992;( ک دارنــد یــک مکان خاص اشــترا
Lawrence, 1992(. از ســوی دیگر دلبســتگی به مکان، وابســته به 
کــه افــراد در قالــب مقتضیــات فرهنگــی خود  فعالیت هایــی اســت 
کلــی فرهنگ  انجــام می دهنــد )Low & Altman, 1992(. بــه طــور 
کــه بــه دلیــل نقــش خــود در شــکل گیری  از جملــه عواملــی اســت 
گروه ها با مکان  ترجیحات مکانی )Newell, 1997( بر نوع تعامالت 

نیز تأثیرگذار می باشد. 

گروهی مؤثر در دلبستگی به مکان. جدول 1- نمونه ای از یافته های  محققان درباره عوامل فردی و 

بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد 
روان شناسی شناختی
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2-3-2- مکان 
بعــد مکانــی دلبســتگی بــه مــکان در مقیاس  هــای جغرافیایی 
گرفتــه و اساســًا به دو ســطح دلبســتگی  متنــوع مــورد بررســی قــرار 
.برخــی  تقســیم بندی شــده   اســت  کالبــدی  و  اجتماعــی  مکانــی 
کالبــدی در شــکل گیری دلبســتگی  از محققیــن بــر نقــش عناصــر 
فرآینــد  در  را  کالبــدی  ابعــاد  بــه  توجــه  و ضــرورت  کیــد  داشــته  تأ
 )۱۹8۱( الوارکاس۵  و  ریجــر  می داننــد.  ضــروری  دلبســتگی  ایجــاد 
کالبــدی  در مطالعــات خــود بــه نقــش مهــم و اساســی دلبســتگی 
که بر این اســاس  اشــاره و از آن به عنــوان ریشــه داری یاد می نماید 
کالبــدی آن در شــکل دهی معنای  فــرد محیــط را به همــراه عناصر 
کید بر  دلبســتگی به خاطرمی ســپارد. پروشانســکی6 )۱۹8۳(، بــا تأ
کید  هویت مکان به عنوان بخشی از عناصر اجتماعی در محیط تأ
می کنــد و بر این  اســاس عامل مهــم تعامل و ارتبــاط تنگاتنگ فرد 
کالبــدی محیط بــه  عنوان بخشــی از  بــا محیــط خــود را بــه عناصــر 
کید  هویــت ذهنی و فردی ارجاع می دهد. راپاپورت7 )۱۹8۲(، با تأ
بــر نقــش مؤلفه هــای اجتماعــی- فرهنگــی در شــکل گیری محیــط 
کالبــدی، بــا ارائه نظریــه ارتباط غیرکالمــی، محیــط را مجموعه ای 
کالبــدی ثابــت، نیمه ثابــت، و متحــرک تقســیم می کنــد  از عناصــر 
کدها و انگاره هــای فرهنگی خود، معنــا و مفهوم  کــه فرد براســاس 
خاص خود را از محیط و عناصر آن اســتنباط می کند. از نگاه وی، 
که  مــکان در ایــن رویکــرد به یک مــکان نمادیــن تبدیل  می گــردد 
در آن هــر یــک از عناصــر بــه  صورت ســمبل وار و نمادگونه، بخشــی 
از فرهنــگ اجتماعــی محیــط خــود را نشــان می دهنــد، بنابرایــن 
دلبستگی و ارتباط مکانی براساس نگرش وی، به  صورت نمادها و 
کالبدی در محیط بروز می نماید  ســمبل های فرهنگی- اجتماعی 
کدهــا و انگاره هــای فرهنگی خــود، ایــن نمادها را  و فــرد براســاس 
کشــف و ارتبــاط خود بــا محیط را ایجــاد  می نماید. زمینه و بســتر، 
وجــود خدمــات و تســهیالت، موقعیــت قرارگیــری مــکان در زمینه 
شــهری و نحــوه ارتباط بــا پیرامون و بســیاری مشــخصات دیگر، از 
گردیده است  که در مطالعات به آن اشــاره  جمله مواردی هســتند 

.)Bonaiuto et al, 2002; Lansing et al, 1970(
گیفورد8 )۲۰۰۲( در پژوهش ارزشــمند خود و با هدف شناســایی 
تفاوت هــای مدنظــر معمــاران و مــردم اســتفاده کننده از محیــط، 

یکــی از مهم تریــن عوامــل موجــود در محیــط را، عدم توجــه به بعد 
کالبدی و  اجتماعی محیط از سوی طراحان و توجه صرف به عناصر 
غ از عوامل معنایی اشاره و با شفاف نمودن  شاخص های فرمی، فار
این اختالف، بر ضرورت تجدیدنظر و شناسایی تفاوت معنایی بین 
کید می کند.  طراحان و اســتفاده کنندگان در محیط های  شــهری تأ
کید بر نقش اجتماعی مکان، به تعامالت و  لو و آلتمن۹ )۱۹۹۲(، با تأ
ارتباطات فرهنگی- اجتماعی در مکان اشاره و دلبستگی به مکان را 
گونه ای از دلبستگی به خاطرات  از منظر دلبستگی اجتماعی، یعنی 
مــردم )اســتفاده کنندگان( تعبیــر و تفســیر نموده انــد. ارتباط مثبت 
کالبدی و احســاس رضایت روحــی او، با ارتباطات  بیــن فرد و مکان 
 Chavis & Pretty, 1999,( اجتماعی موجود در مکان در رابطه است
که  635(. در ایــن رابطــه، دو عامــل حائــز اهمیت انــد: هویــت مکان 
وابســته به بوم، خاطرات مشــترک و زمان اســت و دلبستگی به آن. 
کالبــدی، تنهــا یک بعــد از تجربه مکان هســتند  کیفیــات  بنابرایــن 
در  کــه  اجتماعــی  ارتباطــات  اهمیــت  و   )Chawla, 1992, 63-86(
گیرند. دلبســتگی به  مکان ها اتفاق می افتد، نباید مورد غفلت قرار 
مــکان با رشــد تعامل مثبت افــراد و تطابق اجتماعــی آنها در مکان، 
توســعه می یابد و قدرت دلبســتگی بــه مکان با میــزان و قدرت این 
 .)Mesch & Manor, 1998, 504( ارتباطــات، ارتبــاط مســتقیم دارد
کلی، افراد دلبســتگی به مکان را بر پایه دلبســتگی به مردم  بــه طــور 
خلــق می کننــد )Marris, 1996(. بــه عبــارت دیگــر، آنهــا براســاس 
منافع خود، ارتباطات اجتماعی را شــکل داده و براســاس توقعات، 
هنجارهــا و نقش های معیــن خود، به آن اشــتغال می یابند و براین 
اســاس، ارزیابی خود از چگونگی ارتباطــات اجتماعی و حضور خود 
در مکان را مورد مجادله قرار می دهند. بنابراین نحوه ی حضور فرد 
در مکان به همراه سایرین، عاملی قوی در تصمیم فرد برای ماندن 
در آن اســت. در ایــن راســتا حتی ممکن اســت افراد در جســتجوی 
کــه در آن، افــرادی با خصوصیات مشــابه آنها به لحاظ  مکان هایــی 
گروه اقتصــادی، الگوی زندگــی، تحصیالت،  طبقــه، قوم، مذهــب، 
کــودکان و نژاد مشــابه حضــور دارند، باشــند.  درآمــد، نحــوه تربیــت 
امــا بــا آن که همگن بــودن افراد، مشــوق مالقات هــا و افزایش تعامل 
مکان هــای فیزیکــی و اجتماعــی و در نتیجــه ارتقــای دلبســتگی بــه 
آن مــکان اســت، در عین حــال مکان های اجتماعــی غیرهمگن نیز 

محققاننتایج بدست آمده از مطالعاتبعد مکان

کالبدی

بــه  )دلبســتگی  مــکان می باشــند  بــه  تأثیرگــذار در دلبســتگی  از عوامــل  نــوع مســکن 
محیط های  سنتی و تاریخی بیشتر از دلبستگی به محیط های  مدرن می باشد.(

Lewicka, 2009
Nasar, 1998

کم، مجاورت( مکان بر دلبستگی به مکان تأثیرگذار می باشد. Fried, 2000خصوصیات فیزیکی)ترا

Lewicka, 2009اندازه ساختمان عامل منفی دلبستگی به مکان

Bonaiuto et al, 1999زیبایی ظاهری ساختمان ها و وجود فضاهای سبز عامل مثبت دلبستگی به مکان

اجتماعی

کنان عامل مثبت دلبستگی به مکان Riger & Lavrakas, 1981روابط اجتماعی، آشنایی با سا

Scannell & Gifford, 2010عرصه اجتماعی و نماد اجتماعی عوامل اجتماعی مؤثر در ارتقای دلبستگی به مکان

Rivilin, 1987حضور در فرایند خلق مکان عامل مثبت دلبستگی به مکان

Fried, 2000 وجود تعامالت بین فردی و عرصه های  اجتماعی عامل مثبت دلبستگی به مکان

جدول 2- مطالعات موردی انجام  پذیرفته در بعد مکان دلبستگی به مکان.
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فرصتــی اســت تا افراد بــا یکدیگر بــودن و تعامــالت اجتماعی غنی و 
کننــد )Marcus & Sarkissian, 1986(. آنچــه در ایــن  آزاد را تجربــه 
که، دریافت فضای اجتماعی  میان حائز اهمیت می باشــد آن است 
مطلــوب از ســوی افراد، ســبب افزایــش رضایت و تشــویق ارتباطات 
غیر رســمی و مشــارکت در فعالیت های اجتماعی و در نتیجه ســبب 
 Fisher et al,( توســعه و بهبــود دلبســتگی به مکان در آنهــا می گــردد
ایــن   .)1977; Cohen & Shiner, 1985; Rohe & Stegman, 1994
حس مثبت از ارتباطات اجتماعی، دنیایی برای فرد خلق می نماید 
کندن از آن، وی را دچار تشــویش می کنــد )Fried, 1963(. تا  کــه دل 
که در بســیاری موارد، میزان مطلوبی از دلبســتگی به مکان در  آنجا 
گردیده  کالبدی نامطلوب با عوامل اجتماعی مکان توجیه  شــرایط 

.)Bonaiuto et al, 2002, 2( است

3- الگوی نظری تحقیق

رویکرد  شــناختی با بررســی فرایندهای ذهنی، بر نقش شناخت 
انسان از محیط به  عنوان ضرورت ایجاد معنای دلبستگی به مکان 
کیــد می کنــد. ایــن رویکــرد بــا تعریــف فراینــد شــناخت منبعــث از  تأ
مباحث روان شناسی  شناختی، دریچه متفاوتی را در مطالعه فرایند 
دلبستگی به مکان، در اختیار محققین قرار می دهد تا خأل موجود در 
مطالعه مؤلفه شناخت در این فرایند پر شود. روان شناسِی شناختی 
در مطالعه فرایند شناخت به معرفی مؤلفه های  توجه، مفهوم سازی، 
تصویرســازی ذهنی و نقشه  شناختی، تداعی و معنایابی می پردازد 
)نمودار۲(. این مؤلفه ها با شناسایی عوامل شخصی و مکانی مؤثر بر 
آنها در چارچوب مطالعات  محیطی ازجمله فضاهای  شهری، قابل 
ارزیابــی می باشــند. در نمــودار۳، بــه عنــوان الگوی نظــری تحقیق، 
ارتباط بین چارچوب دلبستگی به مکان و روان شناسی شناختی در 

مطالعه فرایند شناخت نشان داده شده است.
کــه در مبانــی نظــری تحقیــق عنوان شــد، در بررســی  همانطــور 
عوامــل موثــر بــر دلبســتگی بــه مــکان، عامــل شــخص در دو ســطح 
کالبــدی و اجتماعــی  گروهــی و عامــل مــکان در دو ســطح  فــردی و 
مطرح می شــود. با توجه بــه اینکه موردپژوهی تحقیق یک محله با 
خصوصیات اجتماعی و فرهنگی همگن است و گروه ها، خانواد ه ها، 
اعضــای جامعــه و فرهنگ های مشــابه در دلبســتگی بــه یک مکان 

ک دارند، در این تحقیق، سنجه های  گروهی )جدول۱(  خاص اشترا
و سنجه های مکانی )جدول۲(، به عنوان متغیرهای تحقیق حاضر 
مطرح نمی شوند. بنابراین عوامل فردی )سن، جنسیت، وضعیت 
تاهل، شــغل، تحصیالت، وضعیت مســکن، مدت ســکونت، شیوه 
بــه عنــوان متغیرهــای مســتقل و  پیــاده روی(  جایجایــی، میــزان 
مؤلفه هــای فرایند دلبســتگی به مکان )احســاس، رفتار، شــناخت( 
و مؤلفه های فرایند شــناخت )توجه، مفهوم ســازی، تصویرسازی و 
نقشه شناختی، تداعی و معنایابی( به عنوان متغیرهای وابسته این 

تحقیق مورد ارزیابی قرار می گیرند.

4- موردپژوهی تحقیق

کز فرهنگی-  تبریز مرکز آذربایجان، یکی از شــش شهر اصلی از مرا
تاریخی ایران و یکی از شــهرهای بزرگ در مسیر جاده ابریشم است. 
کالبدی-  توســعه های شــکل دهنده شــهر در طــول تاریــخ، فضــای 
ذهنی را می سازند که در روند گسترش شهر با تغییر و دگردیسی های 
متفــاوت مواجــه می شــوند؛ امــا بخش هایــی از شــهر بــا فضاهــای 
کالبدی و خاطره های ذهنی خاص خود، در طی این روند همچنان 

به حیات خود ادامه می دهد )موسوی و زرگر دقیق، ۱۳8۹، 7۳(.
مناطــق مرکــزی شــهر به  عنوان مناطق قدیمی و فرســوده شــهر 
همــواره در حــال نوســازی و تغییــر می باشــند و ایــن امــر احتمــال 
کنین با محالت مسکونی این مناطق را افزایش  تضعیف پیوند ســا
می دهــد. طــی ده ســال اخیر، محلــه قره  باغی هــا به  عنــوان یکی از 
محــالت مرکــزی شــهر واقــع در منطقــه 8 تبریــز، در حــال نوســازی 
گذشــته  می باشــد. مســاحت وســیعی از ایــن محلــه طی ده ســال 
کنــون نیز در حال نوســازی می باشــد.  نوســازی شــده اســت و هم  ا
ایــن امر باعث بوجود آمدن دو نوع بافت متفاوت در ســطح محله 
که معماری قدیمی محله با معماری مدرن  شــده است. به  طوری  
گی های  معمــاری، مصالح  و جدیــد محلــه تلفیق شــده اســت. ویژ
گرفته  شــده، سلســله مراتب دسترســی  ها، فضاهای موجود  بــه  کار 
در داخل بافت مســکونی، شــکل دسترسی  ها، نوع ارتباط حمل و 
نقــل درون بافت و از همه مهم تر محصوریت، از جمله وجوه تمایز 
بیــن دو نــوع بافــت موجــود در ایــن محلــه می باشــند. هم جواری 
بافــت تاریخــی و بافت جدیــد و تلفیق این دو بــا یکدیگر در جریان 

نمودار3-  جایگاه روان شناسی شناختی در مطالعه فرایند دلبستگی به مکان- مدل نظری تحقیق.

بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد 
روان شناسی شناختی
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.

نوســازی این محله، امکان مطالعه و بررســی تأثیــرات هر دو بافت 
در قالــب یــک موردپژوهی را فراهم می کند. محلــه قره  باغی ها جزء 
که علی رغم نوســازی های اخیر،  نــادر محالتی در شــهر تبریز اســت 

کرده است.   کنین اصیل خود را حفظ  کان سا کما

5- بحث در خصوص یافته های  تحقیق 

در راســتای هــدف تحقیــق، تاثیــر هــر یــک از عوامــل فــردی بــر 
شــناخت  فراینــد  زیرمؤلفه هــای  و  دلبســتگی  فراینــد  مؤلفه هــای 
بــر اســاس نتایــج حاصــل از آنالیــز داده هــا، بــه صــورت میانگیــن 
گــزارش شــده اســت. ایــن یافته هــا  )M≥۵≤۰( در قالــب نمودارهــا 
کنین محله و در تطبیق  بر اساس اطالعات حاصل از مصاحبه  با سا
کیفــی توســط نگارندگان  بــا یافته هــای مطالعات پیشــین بــه طور 

تحلیل و تفسیر شده اند:
متغیر سن: در بررسی تأثیر متغیر سن بر ابعاد فرایند دلبستگی 
گــروه ســنی الــف( 40-18، ب(60-41، ج( بــاالی  بــه مــکان، ســه 

گروه هــای  ســنی جوان، میانســال و  60 ســال بــه ترتیــب به  عنــوان 
گرفته شد.  سالمند برای آزمون میانگین در نظر 

که با افزایش سن، میزان  کی از آن است  یافته های  پژوهش حا
دلبســتگی به محله قره  باغی ها افزایش می یابد. این نتایج مطابق 
که سن را شاخص  با یافته های  شــامای و ایلیتو10)2005( می باشــد 
مستقل دلبستگی به مکان می دانند. متغیر سن با سه بعد فرایند 
دلبســتگی یعنی احساس، شناخت و رفتار ارتباط معناداری دارد. 
میانگیــن ابعــاد احســاس و رفتــار در محلــه قره باغی هــا همــواره بــا 
افزایــش ســن ارتقاء می یابــد. در حالی که میانگین بعد شــناخت در 
کاهش  کاهش می یابد )نمودار 4(. این  گروه ســنی باالی 60 ســال 
کاهش عوامل توجه و نقشــه  شناختی در فرایند  میانگین به دلیل 
شــناخت می باشــند )نمــودار 5(. ایــن یافتــه را می تــوان بــا نتیجــه 
که افراد مســن معمواًل  مطالعه پورتیوس11)1977( مطابق دانســت 
گذشته مخالفت می کنند و اغلب تصاویر ساختمان های   با تصاویر 
که در  مخروبــه را در تصویــر ذهنی خود نشــان می دهنــد، در حالی 
تصاویــر افــراد جوان تــر، پروژه های  جدید در دســت احــداث دیده 

تصویر 1- تصاویری از بافت تاریخی و جدید محله قره  باغی  ها.

گروه های سنی و ابعاد فرایند دلبستگی. گروه های سنی و مؤلفه های فرایند شناخت.نمودار4-  ارتباط بین  نمودار 5- ارتباط بین 
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می شوند. بدین ترتیب نقشه های  شناختی ارائه شده توسط این 
کنونی محله متفاوت خواهد بود.  گروه با وضعیت 

متغیــر جنســیت: دلبســتگی مردهــا بــه محلــه بیشــتر از زنــان 
می باشــد. ایــن یافته مغایر با نتایج تحقیق رلــرو و پیکولی۱۲ )۲۰۱۰( 
کــه خانم هــا نســبت بــه آقایــان، ســطوح  کــه نشــان داد  می باشــد 
دلبســتگی بــه مــکان باالتــری دارنــد. هم چنیــن یافته هــای  بنیتو 
آیلــو و  و همــکاران۱۳ )۱۹۹۹(، مارکــوس و سارکیســیان۱4 )۱۹86( و 
همــکاران۱۵ )۲۰۱۰( را در مــورد دلبســتگی بــاالی زنــان نســبت بــه 
مــردان رد می نمایــد.  متغیر جنســیت در محله با ســه بعــد فرایند 
دلبســتگی یعنی احساس، شــناخت و رفتار ارتباط معناداری دارد 
گروه  گروه مرد، بیشتر از  و میانگین هر سه بعد فرایند دلبستگی در 
زن است )نمودار 6(. بیشترین اختالف میانگین بین زنان و مردان 
مربوط به بعد شــناخت و عامل نقشــه شناختی است )نمودار 7(. 
ایــن یافتــه مطابــق با نتایج بدســت آمده از برخی مطالعات اســت 
کــه نشــان می دهــد تصــور زنــان از محیط با تصــور مــردان متفاوت 
اســت )Orleans & Schmidt, 1972(. تحلیــل نگارنــدگان در ایــن 
کمرنگ تــر  کــه تفــاوت ارزش هــای اجتماعــی و حضــور  راستاســت 
کشورهای  زنان در بیرون از منزل در بســتر مورد مطالعه نســبت به 
غربی می تواند به عنوان عامل موثر در زمینه شناخت و دلبستگی 
گیرد. بــه عبارتی ایــن تفاوت ها  پاییــن زنــان بــه محله مد نظــر قرار 
بــه دلیــل نقش هــای  اجتماعــی مختلف می باشــد نــه تفاوت های  
کمتــری دارنــد، در نتیجه  زیست شــناختی. زنــان از مــردان تحرک 

زنان متأهل نسبت به همسرانشان نقشه های  شناختی با وسعت 
کمتــر ولــی با جزییات بیشــتر و غنی تر دارند؛ نقشــه های  شــناختی 
زنان به جای اینکه نقشه هایی منطبق بر واقعیت موجود باشند، 

بیشتر متکی به شناخت درونی  اند. 
کنین متأهل به محله  بیشتر  متغیر وضعیت تأهل:  دلبستگی سا
کنین مجرد می باشد و میانگین هر سه بعد فرایند دلبستگی  از سا
گروه متأهل  )نمودار 8( و مؤلفه های فرایند شناخت )نمودار 9( در 
گروه مجرد است.  این مطابق با یافته براون و همکاران16  بیشتر از 
بــرای دلبســتگی  را شــاخص مثبــت  ازدواج  کــه وضعیــت   )2004(
کمــپ بل و لی17 )1992(  می داند، می باشــد. هم چنین یافته های  
و لــو18 )1992( را تأییــد می نمایــد. وضعیت خانواده مانند داشــتن 
فرزند یا ازدواج عامل مثبت ارتقای حس ســرمایه گذاری در محله، 
مشارکت در رویدادهای اجتماعی و حفظ حریم و به طور کلی عامل 
ارتقای رفتارهای پاسخگو و متعهد در قبال محل زندگی می باشد.
ابعــاد فراینــد  بــر  تأثیــر متغیــر شــغل  در بررســی  متغیــر شــغل: 
گروه الف( خانه دار،  دلبســتگی به مکان، وضعیت شــغلی در چهار 
کارمنــد و د( دانشــجو بــرای آزمــون میانگیــن در نظــر  ب( آزاد، ج( 
گروه شــغل  گرفته شــد. میزان دلبســتگی به محله مورد مطالعه در 
کمتریــن میــزان دلبســتگی را بــه  آزاد بیشــتر اســت و دانشــجویان 
محلــه دارنــد. میانگین هر ســه بعد فرایند دلبســتگی )نمودار 10( و 
گروه با مشــاغل آزاد  مؤلفه هــای فرایند شــناخت )نمودار 11( نیز در 

کمترین می باشد. گروه دانشجو  بیشترین و در 

نمودار 7- ارتباط بین جنسیت و مؤلفه های فرایند شناخت.نمودار6-  ارتباط بین جنسیت و ابعاد فرایند دلبستگی.

نمودار 9- ارتباط بین وضعیت تاهل و مؤلفه های فرایند شناخت.نمودار 8-  ارتباط بین وضعیت تاهل و ابعاد فرایند دلبستگی.

بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد 
روان شناسی شناختی



64
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۵

دلبســتگی بــه مــکان، ریشــه در نیازهــا و انتظــارات فرد نســبت 
بــه مــکان از یــک ســو و ظرفیت هــای مــکان در پاســخ گویی به این 
که مکان  نیازها و انتظارات از دیگر ســو دارد. بنابراین به هر میزان 
بتواند پاســخ گوی نیازها و انتظارات انســان باشــد، دلبستگی او به 
گاه دلبســتگی به مکان  آن مــکان افزایــش می یابد. در این راســتا، 
در حد برآورده ســاختن نیازهای فردی و یا به عبارتی وابســتگی به 
گاه فراتــر رفتــه و بــه معنــاداری و این همانی با  عملکــرد می باشــد و 
که منجر به رفتارهای پاســخ گو و متعدد  مکان می انجامد تا جایی 
گــروه شــغل آزاد می تواننــد بــه محــالت  در قبــال مــکان می گــردد. 
که در عین سکونت در ساختار  درون شــهری دلبسته تر باشند، چرا
که از منزلت اجتماعی و اقتصادی مطلوبی برخوردارند،  اصلی شهر 
کار خود نزدیک بوده، شــبکه ارتباطات اجتماعی ســنتی  به محل 
کــرده و بــه ســهولت بــه خانــه بــرای اســتراحت مراجعــه  را حفــظ 
گروه دانشجویان به دلیل عدم تأمین نیازهای آنها  می نمایند. اما 
در درون محلــه و همچنین برخی بــه دلیل غیربومی بودن، روابط 
کثر وقــت خود در  اجتماعــی چندانــی در محلــه برقــرار نمی کنند و ا

ج از محله سپری می کنند.  محیط خار
متغیــر تحصیــات: در بررســی تأثیــر متغیــر تحصیــالت بــر ابعاد 
گــروه الف(  فراینــد دلبســتگی بــه مــکان، ســطوح آموزشــی در ســه 
گرفته  زیردیپلم، ب(دیپلم تا لیسانس و ج( باالی لیسانس در نظر 
که بین دلبستگی به  کی از این اســت  شــد. یافته های  پژوهش حا
که  محله و میزان تحصیالت رابطه معنادار برقرار اســت، به طوری 
کاهش می یابد.  بــا افزایش میزان تحصیالت، دلبســتگی به محلــه 
ابعاد احســاس و رفتار در فرایند دلبســتگی نیز با میزان تحصیالت 
رابطه عکس دارند )نمودار12(. بین بعد شناخت فرایند دلبستگی 
 .19)Sig= 0.390(و متغیــر تحصیالت رابطه معناداری برقرار نیســت
و   )2000( فرایــد20  یافته هــای   بــا  آمــده هماهنــگ  بدســت  نتایــج 
که ارتبــاط منفی بین دلبســتگی و میزان  لویــکا21 )2005( می باشــد 
که سطح  تحصیالت را نشــان می دهند. لویکا )2005( معتقد است 
آموزش یک عامل منفی دلبســتگی به مکان اســت، بدین صورت 
کــه افــراد بــا تحصیــالت باالتــر، از نظــر جغرافیایــی بیشــتر در حــال 
کمتــری بــر مــکان ویــژه دارند.  جابجایی انــد و بنابرایــن وابســتگی 
هم چنیــن یافته هــای  تحقیــق مغایــر بــا یافته های  مــش و مانور22 

که نشــان دادند مردم تحصیل  کرده، دلبســتگی  )1998( می  باشــد 
بیشتری نسبت به محله دارند و احتمااًل از جابجایی و انتقال از آن 
مکان احســاس تأسف بکنند. از نظر نگارندگان، بسته به وضعیت 
فرهنگــی و اقتصــادی محلــه، ارتبــاط تحصیل با میزان دلبســتگی 
که زندگی ســنتی اهمیت  متفــاوت اســت. به طوری کــه در محالتی 
بیشــتری می یابد، به دلیل عدم تأمین نیازهای قشر تحصیل  کرده 
در درون محله، روابط اجتماعی چندانی در محله برقرار نمی کنند 
ج از محلــه ســپری می کننــد.  کثــر وقــت خــود در محیــط خــار ا و 
از طرفــی دسترســی بــه شــبکه های  اجتماعــی مجــازی نیــز خــود 
کاهش روابط اجتماعی این افراد در محله مؤثر باشد. می تواند در 
متغیر وضعیت مسکن: در محله قره باغی ها، میزان دلبستگی 
در مالکیت مســکن شــخصی بیشــتر از مســکن اســتیجاری اســت. 
متغیر وضعیت مسکن با سه بعد احساس، شناخت و رفتار ارتباط 
معناداری دارد و میانگین هر ســه بعد در مالکیت شــخصی بیشــتر 
اســت )نمــودار 13(. ایــن یافتــه هماهنــگ بــا یافتــه لویــکا )2009( 
درمــورد ارتبــاط مســتقیم وضعیــت مالکیت با دلبســتگی به مکان 
می باشــد. بــه نظــر می رســد مالکیــت مســکن شــخصی در محلــه، 
که نقش  کنین می گردد  ســبب ایجاد حس قدرت و مالکیت در ســا
مســتقیم در ایجــاد حــس تعصب و دفــاع از مکان نســبت به محله 
دارد و رفتارهای پاسخگو و متعهد در قبال محله را منجر می شود.

نمودار10- ارتباط بین شغل و ابعاد فرایند دلبستگی.

نمودار11- ارتباط بین شغل و مؤلفه های فرایند شناخت.

نمودار 12-  ارتباط بین تحصیالت و ابعاد فرایند دلبستگی. 
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متغیــر مــدت ســکونت: در بررســی تأثیــر متغیر مدت ســکونت 
گروه  بــر ابعــاد فراینــد دلبســتگی به مــکان، مدت ســکونت در ســه 
الف کمتــر از 5، ب(20-5، ج( بــاالی 20 ســال بــرای آزمون میانگین 
گرفته شــد. بین دلبستگی و مدت سکونت در محله رابطه  در نظر 
خطی برقرار اســت، یعنی با افزایش مدت ســکونت، دلبســتگی به 
محله افزایش می یابد. متغیر مدت ســکونت با ســه بعد احساس، 
شــناخت و رفتــار نیز ارتبــاط معناداری دارد و میانگین هر ســه بعد 
بــا افزایش مدت ســکونت افزایش می یابد )نمــودار 15(.  این یافته 
که  گنبــوگ23 )2001( می باشــد  مطابــق بــا نتیجه تحقیــق باریــه و را
پیشــنهاد می کنــد تعامــل مثبــت طوالنــی بــا محیــط، بــه افزایــش 
کمــک می کنــد. هم چنیــن یافته هــای  نیلســن و  دلبســتگی افــراد 
همــکاران24 )2010(، نــز25 )2005( و ارکیــپ26 )2010( را در رابطــه بــا 
زمــان به عنوان عامل مثبت دلبســتگی به مــکان تأیید می نماید. 
عامــل زمــان یا به عبارتی طول مدت ســکونت و آشــنایی با مکان، 
در افزایــش دلبســتگی بــه مکان نقــش دارد و بســیاری از محققین 
بــه مطالعــه ایــن امــر پرداختــه و بــه اهمیــت آن صحــه می گذارنــد 
Bonaiuto et al., 1999; Lansing et al., 1970; Rohe & Steg-(
کودکان به عنوان عاملی  man, 1994(. عامل زمان در بزرگساالن و 
گردیده اســت  ح  تعیین کننــده در میــزان دلبســتگی به مــکان مطر
میــزان  هــم در  و  فرآینــد  در  هــم  کــه   .)Cohen & Shinar, 1985(

 Low & Altman,( دلبســتگی بــه مــکان، قابــل مطالعــه می باشــد
.)1992; Brower, 1988; Appleyard, 1976; Relph, 1976

ثبات نه  تنها دلبســتگی به محله مســکونی را افزایش می دهد، 
بلکه امکان توسعه پیوندهای اجتماعی محلی را فراهم می سازد و 
کنان را برای نظارت بر  کوشــش سا پیوندهای اجتماعی محلی نیز 
موقعیت های  بیرونی و فضای عمومی در محله، تســهیل می کند. 
کنان بیشــتر با هم آشنا شوند.  تماس اجتماعی اجازه می دهد ســا
هم چنین تعامالت مکرر و مداوم، اعتماد اجتماعی و حس امنیت 
کنین و همســایگان افزایش می دهد  و به دلبستگی  را در میان ســا

به محله مسکونی منجر می شود.
متغیر شــیوه جابجایی: در بررســی تأثیر متغیر شــیوه جابجایی 
بــر ابعاد فرایند دلبســتگی به مــکان، شــیوه های  جابجایی در چهار 
کســی/ آژانــس  گــروه الــف( پیــاده  روی، ب( موتــور/ دوچرخــه، ج( تا
گرفتــه شــد.  و د( ماشــین شــخصی بــرای آزمــون میانگیــن در نظــر 
کنین با شیوه غالب جابجایی پیاده و ماشین شخصی  دلبستگی سا
کنین با شیوه غالب جابجایی  در محله مورد مطالعه بیشترین و سا
کمترین می باشــد. میانگین دو  کســی/آژانس و موتــور/ دوچرخه  تا
بعد احســاس و رفتار فرایند دلبســتگی نیز در شیوه جابجایی پیاده 
گــروه با  کــه میانگین بعد شــناخت بین  بیشــترین اســت. در حالــی 
وســیله نقلیه شــخصی بیشترین می باشــد )نمودار 17(. این نتیجه 

نمودار 14- ارتباط بین وضعیت مسکن و مؤلفه های فرایند شناخت.نمودار 13- ارتباط بین وضعیت مسکن و ابعاد فرایند دلبستگی.

نمودار 16- ارتباط بین مدت سکونت و مؤلفه های فرایند شناخت.نمودار 15-  ارتباط بین مدت سکونت و ابعاد فرایند دلبستگی.

بررسی تاثیر عوامل فردی در مطالعه فرایندمحور دلبستگی به مکان با رویکرد 
روان شناسی شناختی
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کــه اتومبیــل  کــه نشــانه داد مردمــی  گودچایلــد27 )1974(  بــا یافتــه 
که به حمل و نقل عمومی متکی  اند، تصور  دارند، نسبت به آنهایی 
دقیق تری از محیط خود دارند، هماهنگ می باشد. به نظر می رسد 
ایــن نتیجــه نــه تنهــا منعکس  کننــده تفــاوت در اســتفاده از محیط 
است، بلکه منعکس  کننده اهمیت دادن به آن نیز می باشد. دانش 
مسیر جاده در محله قره  باغی نسبت به دانش عالئم مشخصه زمین 
در تشکیل نقشه شناختی مؤثرتر می باشد و میانگین این دانش در 
شــیوه جابجایی ماشــین شخصی بیشــترین اســت )نمودار ۱8(. در 

کنین دارای اتومبیل باالتر است. نتیجه میزان شناخت در سا
متغیر میزان پیاده  روی: در بررسی تأثیر متغیر میزان پیاده روی 
بر ابعاد فرایند دلبستگی به مکان، مدت زمان پیاده روی روزانه در 
کمتــر از 1، ب( 3-1 و ج( باالی 3 ســاعت  گــروه الف(  محلــه در ســه 
گرفته شــد. در محله بین دلبســتگی  بــرای آزمــون میانگین در نظر 

کــه ویژگی های  فردی  نتایج حاصل از تحلیل ها نشــان می دهد 
ســن، جنســیت، وضعیــت تاهــل، شــغل، وضعیــت مســکن، مدت 
ســکونت، شــیوه جابجایی و میــزان پیــاده روی، رابطه معنــاداری با 
ســه بعد فرایند دلبستگی )احساس، شناخت و رفتار( دارند و میزان 

که با بعد شــناخت فرایند دلبســتگی  تحصیالت تنها متغیری اســت 
رابطه معناداری برقرار نمی کند. بدین ترتیب، با بررســی فرایندمحور 
کنین موثر  گرفتن ویژگی های  فردی سا دلبستگی در محله و در نظر 
کالبدی  بــر ایــن فرایند، می توان امــکان ارتقای انطبــاق ویژگی های  

نتیجه

بــه محلــه و میــزان پیــاده  ر وی رابطــه معنــاداری برقــرار اســت و بــا 
افزایــش میــزان پیاده  روی، دلبســتگی بــه محله افزایــش می یابد.  
ایــن یافتــه می توانــد در ارتباط بــا یافته مش و مانور )۱۹۹8( باشــد 
گی هــای  محیــط فیزیکــی و  کــه نشــان دادنــد هــر چــه مــردم ویژ
کنند، احتمال دلبستگی به مکان باالتر  اجتماعی را بیشتر بررسی 
خواهــد بــود. با افزایش میزان پیاده  روی در محله، فرصت بررســی 
گی های  فیزیکی و اجتماعی محیط باال می رود و این امر منجر  ویژ
به ارتقای شــناخت نســبت به محله می شــود. از طرفــی با افزایش 
حضورپذیــری در محلــه، امکان مشــارکت در رویدادهــا و جریانات 
اجتماعی افزایش می یابد، براساس رابطه ای دوسویه بین فعالیت  
و دلبســتگی بــه مــکان، ایــن امر ســبب ارتقای حس دلبســتگی به 
گردیــده و بدیــن ترتیــب میانگین احســاس افراد نســبت به  مــکان 

محله نیز افزایش می یابد )نمودار ۱۹(. 

نمودار18-  ارتباط بین شیوه جایجایی و مؤلفه های فرایند شناخت.نمودار17-  ارتباط بین شیوه جابجایی و ابعاد فرایند دلبستگی.

نمودار 20- ارتباط بین مدت پیاده روی و مؤلفه های فرایند شناخت. نمودار 19-  ارتباط بین مدت پیاده روی و ابعاد فرایند دلبستگی.
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