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مقدمه 
روانشناسان محیطی نشان دادهاند که مکانها برای بسیاری از افراد نمایندة یک «شخص» مورد عالقة مهم هستند که
از لحاظ مقیاس ،ملموسبودن ،آشنابودن خصوصیات اجتماعی و کالبدی ،مؤلفههای زمانی و فعالیتی متفاوتاند (واندرکیلز
و کارستن .)5553 ،حتی بعضی از افراد نسبت به مکانهای تاریخی ،روحانی مهم ،و خیالی دلبستگی دارند (دروسلتیس و
ویگنولس .)5515 ،گاهی دلبستگیهای مکانی ،مانند دلبستگی بینافردی ،با گذشت زمان خلق و تشدید میشود
(گویلیانی .)5559 ،هرچند دلبستگی به یک مکان مشخص میتواند در میان افراد بالغ و جوانان کمتر پایدار باشد (الدر و
همکاران .)1331 ،همچنین ،اختالالت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،محیطی ،و دیگر انواع بیرونی آن میتوانند موجب
کاهش پایداری در دلبستگی مکانی شوند (براون و پرکینس5555 ،؛ دوین-رایت و کالیتون .)5553 ،دلبستگی به مکان
بهطور کلی بهعنوان یک رابطة عاطفی بین یک فرد و یک مکان مشخص تعریف شده است (هینوجوسا و همکاران،
5511؛ لویکا .)5511 ،در علوم اجتماعی توجه علمی زیادی را به خود جلب کرده است (ترنتلمن5553 ،؛ اسکنل و گیفورد،
5515؛ هینوجوسا و همکاران .)5511 ،افراد معموالً از لحاظ عاطفی یا روانشناختی با مکانهای مختلف ارتباط دارند،
مانند مکانهایی که در آن متولد میشوند و در آنجا زندگی میکنند ،بهعنوان گردشگر و غیره از آنجا بازدید میکنند .در
بین عوامل دلبستگی مکانی ،متغیرهای اجتماعی -جمعیتشناختی ،پیوندهای اجتماعی ،و ویژگیهای جسمی برجستهاند.
از سویی ،برخی از مشارکت کنندگان تأثیر دلبستگی مکانی را در ابعاد مختلفی از جمله پاالیش ذهنی و تحرک مطالعه
کردهاند (هینوجوسا و همکاران.)5511 ،
بهمنظور توصیف پیوند افراد با مکان ،محققان شماری از اصطالحاتی همچون هویت مکان ،دلبستگی به مکان،
وابستگی به مکان ،و مفهوم مکان را بهکار بستهاند (لو و آلتمن .)51 :1335 ،فضاهای شهری مجموعهای از قرارگاههای
رفتاری هستند که در نظمی پیچیده و تو در تو با هم در ارتباطاند (گلرخ .)23 :1931 ،بدین معنی که ابعاد اجتماعی و
کالبدی شهر رابطهای پویا با یکدیگر دارند .درواقع ،فضای شهری مشتمل بر دو فضای اجتماعی و کالبدی میشود
(مدنیپور .) 81 :1983 ،تلقی شهروندان از مکان مطلوب و اشارات آن به عناصر تشکیلدهندة یک مکان ارتباط مستقیمی
با نیازهای عینی و ذهنی آنان دارد که متناسب با این نیازها این یا آن عنصر را برای قوام و دوام آن فضا ضروری میدانند
(بهزادفر و همکاران .)1913 ،مکان یعنی یک بخش از تجربة محیطی همراه با همگرایی تأثیرات و رفتارهای افرادی که
با آنها زندگی میکنند (پرتی و همکاران .)582 :5559 ،در ادامة این ارتباط تعالی فضایی -اجتماعی خویش را طی
فرایندی درونی کنترل و در تعامل با محیط اطراف هماهنگی و هویت خویش را حفظ میکند .پیچیدگیهای فضایی-
عملکردی محیطهای انسانساخت بیانگر آن است که ساخت فضایی -اجتماعی آنها برنامهریزی شده است (برقجلوه،
 .)52 :1918دلبستگی اشتیاق به زندگی با دیگران و رفتار هدفمند را پایدار نگاه میدارد (مور و گراف .)1338 ،دلبستگی
به مکان بر اساس تعامل شناختی ،عاطفی ،و عملکردی بین افراد ،گروهها ،و مکان کالبدی -اجتماعی در طول زمان
شکل میگیرد (چرخچیان .)85 :1913 ،گاه این تعلق مکانی از سطح تجربههای احساسی -شناختی فردی فراتر میرود و
از طریق احساس مشترک جمعی برای یک محدودة فضایی وسیع تر تا سطح یک کشور و برای یک ملت نیز گسترده
میشود (رضازاده.)591 :1912 ،
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رابرت رایان دربارة حس تعلق به دستهبندی انواع تعامل محیطی به صورت فعال ،نیمهفعال ،و غیرفعال اشاره میکند و
ضرورت وجود تعامل محیطی فعال را بهعنوان یکی از فاکتورهای مهم و تأثیرگذار در شکلگیری حس تعلق اعالم
مینماید و استفاده از عناصر طبیعی در طراحی محیط را یکی از عوامل ایجاد نوعی از تعامل معرفی میکند (رایان:1331 ،
.)82
بر مبنای مطالعات پایة نظری ،حس مکان دارای سطوح مختلفی است .هیومن پنج سطح حس مکان را معرفی کرده
است که عبارت است از :ریشهداری عقیدتی ،ریشهداری ناخودآگاه ،مکان نسبی ،بیگانگی با مکان ،و بیمکانی (هیومن،
 .)1335شامای برای حس مکان سه مؤلفة اصلی تعلق به مکان ،دلبستگی به مکان ،و تعهد به مکان را با هفت سطح تعیین
میکند .این سطوح از حس مکان کاربرد فرایند حس مکان را نشان میدهند که از بیتفاوتی تا حس فداکاری نسبت به
مکان را بهترتیب زیر شامل میشود.
بیتفاوتی نسبت به مکان :در این سطح معموالً در ادبیات حس مکان مورد توجه واقع نمیشود؛ ولی میتواند در

سنجش حس مکان استفاده شود.
آگاهی از قرارگیری در مکان:این سطح هنگامی است که فرد میداند که در یک مکان متمایز زندگی میکند و
نمادهای آن مکان را تشخیص میدهد؛ ولی هیچ احساسی که او را به مکان متصل کند وجود ندارد .در این سطح آگاهی از
مکان فراتر از یک آدرس یا موقعیت نیست.
تعلق به مکان:در این سطح فرد نهتنها از نام و نمادهای مکان آگاه است ،بلکه با مکان احساسِ بودن نیز دارد؛ در
این حالت نمادهای مکان محترم و آنچه برای مکان رخ میدهد برای فرد نیز مهم است.

دلبستگی به مکان:در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دارد .مکان برای او معنا دارد و مکان محور
فردیت است و تجارب جمعی و هویت فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت میدهد .در این حالت بر
منحصربهفرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکانها تأکید میشود.
یکیشدن با اهداف مکان:این سطح نشاندهندة درآمیختگی و پیوستگی فرد با نیازهای مکان است .

حضور در مکان :این سطح به نقش فعال فرد در اجتماع ،که علت آن تعهد به مکان است ،توجه دارد .در مقابل همة
سطوح قبل که مبنای نظری داشتند ،این سطح و سطح بعدی از رفتارهای واقعی افراد برداشت میشود.
فداکاری برای مکان :این سطح باالترین سطح حس مکان است و فرد عمیقترین تعهد را نسبت به مکان دارد و
فداکاریهای زیادی در جهت گرایشها ،ارزشها ،آزادیها ،و رفاه در موقعیتهای مختلف از خود نشان میدهد (شامای،
.)1331
مرور تحقیقات صورتگرفته در حوزة دلبستگی به مکان و عوامل مرتبط با آن بیانگر تعدد مفاهیم و رویکردهای مختلف
و نوعی سردرگمی در میان واژهها و پیچیدگی ذهنی در این زمینه است (لویکا .)15 :5511 ،مفهوم دلبستگی به مکان از
تئوری دلبستگی سرچشمه گرفته است (کیم و همکاران .)5518 :ریشهداری ایدئولوژیک همراه با اندیشه است که
بهصورت بالقوه بر مبنای انتخاب آگاهانة مکان زندگی یا ماندن در یک مکان شکل میگیرد (لویکا .)3 :5511 ،حرکت
طراحان به سمت ارتقای دلبستگی به مکان در فضاهای گوناگون مستلزم عنایت به این عوامل پنجگانه خواهد بود که
عبارتند از )1 :انسان :با همة ویژگیهای فردی ،اجتماعی ،فرهنگی ،روانشناختی ،و فیزیولوژیکی؛  )5مکان :با همة
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خصوصیات کالبدی ،فعالیتی ،و معنایی؛  )9تعامل انسان و مکان؛  )8زمان :مدت آشنایی ،میزان استفاده؛  )2عامل
مشارکت :انعکاس نیازها و انتظارات کاربران (دانشپور و همکاران.)1938 ،
برخی به رابطة عوامل اجتماعی و معنایی در دلبستگی به مکان تأکید دارند .ابعاد اجتماعی و کالبدی مکان دارای
رابطة همزیستی هستند و ابعاد کالبدی تنها به این دلیل دارای معنا هستند که از لحاظ اجتماعی میتوان آنها را تفسیر کرد
(بورلی و همکاران .)8 :5512 ،محققان علوم طراحی ،شهرسازی ،و روانشناسی محیطی ،عواملی چون طول مدت سکونت،
ویژگیهای کالبدی مکان ،ویژگیهای جمعیتشناختی چون سن ،وضعیت اجتماعی ،تحصیات ،تحرکپذیری ،اندازة جامعه،
قدرت روابط همسایگی و ویژگیهای محیط انسانساخت و طبیعی محله را در دلبستگی به مکان مؤثر میدانند (لویکا،
 .)1 :5511به گمان اندیشمندان ،بیتوجهی به معانی اجتماعی مکان از سوی طراحان و صرفاً پرداختن به شاخصهای
فرمی ممکن است به ایجاد مکانهایی منجر شود که مردمان آنها را دوست نخواهند داشت (گیفورد .)911 :5558 ،مطالعة
رابطة دلبستگی با عوامل اجتماعی نشان میدهد که درک فضای اجتماعی مطلوب از سوی افراد ،شبکة ارتباطات
غیررسمی ،و مشارکت در امور اجتماعی از عوامل عمدة دلبستگی به مکان است (ویجز -پره و همکاران.)158 :5518 ،
مکانها به مرور زمان با یادآوری رویدادهایی که در گذشته در آنها رخ داده است و با فراهمآوردن امکان مقایسة گذشته
و حال برای افراد ،انسجام را ایجاد میکنند که در این حالت محیط نمایانگر بخشی از تاریخچة شخصی فرد میشود.
بنابراین ،دلبستگی به مکان چیزی بیش از تجربة هیجانی و شناختی است و باورها و اعمال فرهنگی که افراد را به مکان
ارتباط میدهند نیز شامل میشود (نگینتاجی .)58 :1935 ،دلبستگی گاه در بستر سیستمهای رفتاری و اجتماعی
همچون فرایند جامعهپذیری فرد نیز ایجاد شده و با تهدید امنیت فعال میشود (گلدبرگ.)11 :5555 ،
دلبستگی به مکان ناشی از تعامل افراد با مکان ،معانی ،و ویژگیهای مرتبط محیطی است که فرد را راغب به ماندن
در آن مکان بهواسطة حس فضایی آن مکان میکند (سجادزاده .)83 :1935 ،ساکنان درجات مشابهی از دلبستگی و
هویت را نسبت به منطقه و شهری که نمایندة محیطهای قوی ،پایدار ،و قابل درک است آشکار میکنند (کریستوفر و
همکاران .)5515 ،کوین لینچ با تأکید بر وابستگی معنای محیطی بر فرایند شناختی ،با استفاده از نقشههای شناختی ،به
بررسی معانی مورد نظر استفادهکنندگان از مکان میپردازد (لینچ .)58 :1988 ،مفهوم دلبستگی به مکان در قلمرو تداعی
معنا محیط تعریف میشود .جنبههای ادراکی و تداعیکنندة معنا به هم مرتبطاند .تفاوت میان کیفیتهای ادراکی موجب
میشود که این کیفیتها در ترکیب با هم تداعیگر معنیها برای مخاطبان باشد (سجادزاده و پیربابایی .)11 :1935 ،معنا
مربوط به جنبههای روانشناسی و ادراکی تجربة محیطی است و در این محدوده دلبستگی به مکان بهعنوان نقطة اتصال
فرد و محیط تعریف میشود (هرناندز .)18 :5551 ،معنا و مفاهیم برگرفته از تجربة انسان در کالبد شهر یادآور وقایع و
حوادثی است که خاطرة جمعی شهروندان را میسازد و خاطرة شهر بخش مهمی از هویت شهر را تشکیل میدهد
(آتشینبار .)25 :1911 ،ادراک و تصورات ذهنی از کالبد ،محیط اجتماعی ،و تداعیهای معنایی میتواند بهعنوان سه
مؤلفة عوامل ادراکی مؤثر بر ابعاد حس مکان مورد اشاره قرار گیرد (مظلومی .)1911 ،به این ترتیب که نوع فعالیتهای
مکان سبب کسب معنا از مکان میگردد (هاگو و جنکینسن.)558 :5552 ،
از سویی ،نظریه پردازان به وجود ارتباط با عوامل کالبدی در دلبستگی به مکان نیز تأکید دارند .بُعد کالبدی مکان بر
دلبستگی به مکان اشارة مستقیم دارد به وجود تسهیالت و خدمات ،نوع سازماندهی ،نحوة دسترسی ،ترکیب هندسی و
تزئینات و نهایتاً به رضایتمندی از مکان منجر میشود (صادقی فرشته و همکاران .)522 :1931 ،مهمترین عوامل کالبدی
مؤثر در ادراک و حس مکان شامل اندازه ،درجة محصوریت ،تضاد ،مقیاس ،تناسب ،مقیاس انسانی ،فاصله ،بافت ،رنگ،
بو ،صدا ،مصالح ،شکل ،و تنوع بصری است (استیل13 :1311 ،؛ رمسار.)82 :5551 ،
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از سویی دیگر ،با توجه به دیدگاه برخی نظریهپردازان ،عوامل عملکردی و فعالیتی را میتوان از عوامل مهم و
تأثیرگذار در دلبستگی به مکان نیز قلمداد کرد ،به گونهای که یکی از مؤثرترین ویژگیهای مکان ،که سبب ارتقای
دلبستگی به مکان میشود ،فعالیتها و تعامالت بین انسان -مکان و انسان -انسان در آن مکان است (لو و آلتمن،
 .)1335کایل و همکاران دلبستگی به مکان را به عواملی چون حس رضایت ،حس مالکیت ،و توانایی محیط کالبدی در
تأمین نیازها و امکان وقوع طیفی از فعالیتهای مورد نظر فرد در مکان پیوند میدهند (کایل و همکاران.)881 :5552 ،
دلبستگی به مکان زمانی عمیق میشود که بهطور کامل توسط استفادهکنندگان احساس شود و قادر باشد نیازهای
عملکردی استفادهکنندگان را برطرف کند .همچنین ،متناسب با اهداف رفتاری استفادهکنندگان طراحی شده باشد.
دلبستگی به یک محیط شهری متأثر از کیفیات مطلوب ،مقبول ،و ویژگیهای عملکردی مکان است .جزء عملکردی
موجد ارتباطی مداوم بین فرد و مکان خاص بر اساس توان آن در پاسخگویی به فعالیتها و اهداف وی است (ویلیامز و
واسکه .)159 :5559 ،مؤلفههای سکون ،تجمعپذیری ،و دیالکتیک درون و بیرون زمینة الزم برای مکث و توقف افراد،
شکلگیری روابط اجتماعی و رویدادها ،و در نتیجه شکلگیری خاطره را فراهم میآورند (آزاد و پرتوی.)8 :1935 ،
عوامل زمینهای و ساختاری نیز یکی از عوامل اصلی در فرایند دلبستگی به مکان است؛ به گونهای که خصوصیاتی
نظیر هویت ،تاریخ ،تخیل و توهم ،راز و رمز ،لذت ،شگفتی ،شور و خاطره را موجب برقراری رابطة متمرکز با مکان
میدانند (سرمست و متوسلی .)185 :1913 ،در حال حاضر ،مطالعات دلبستگی به مکان تقریباً بهطور انحصاری در
زمینههای منابع و محیط طبیعی رخ داده است (هرناندز .)5551 ،میتوان گفت منظر شهری و شکل ساختار آن ،مبلمان
شهری بهصورت عینی و موقعیت استقرار میدان و ویژگیهای فضایی و معماری میدان از عوامل مهم زمینهای -ساختاری
است (بونایتو و همکاران.)5555 ،
با توجه به دیدگاه برخی ،عوامل ادراکی و احساسی را نیز میتوان از عوامل تأثیرگذار درنظر گرفت .همانطورکه شهر
یک عرصة پیچیدة ادراک و خاطره است ،یکی از ویژگیهای اصلی دلبستگی به مکان روابط احساسی نزدیک با مکان
است .ذهن انسان با ادراک مکانی ،که با حضور در آن محیطهای پیرامون را از خزانة ذهن خویش خارج نموده ،آنها را با
هم جمع و ترکیب میکند (نقیزاده .)928 :1935 ،ضمن آنکه مؤلفههای احساسی (آسایش و آرامش ،خاطرهانگیزی ،حس
مردمواری ،و مباهات) ،عملکردی (ارضای نیازهای روزانه ،ارضای نیازهای زیستمحیطی ،و امکان فضایی برای مکث) ،و
معنایی (هویتمندی فضا ،موقعیت استقرار ،کیفیت فضایی ،و معماری) در هویتمندی میدانهای شهری نقش مؤثر ایفا
میکنند (سجادزاده .)1935 ،به این ترتیب ،دلبستگی به مکان پیوندی مؤثر و ماندگار را با مکانهایی که مردم از آن
استفاده میکنند برقرار کرده است و در آنجاست که آنها احساس آسایش و آرامش بیشتری دارند (هرناندز.)53 :5551 ،
تأثیر غیرمستقیم بر رفتار ،تداوم و بقای تعامالت در مکان و در ادامه ایمنی ،امنیت ،و خوانایی نیز از مشخصههای عاملی
از ادراک است (قاسمزاده و همکاران .)25 :1935 ،برآوردهکردن توقعات و انتظارات افراد از فعالیتهای موجود در
میدانهای شهری از عوامل مهم دلبستگی است (سجادزاده .)82 :1935 ،ادراک ،بهمنزلة فرایندی فعال ،ویژگی بسیار
مهمی از چگونگی درک محیط اطراف است ،در ادراک محیطی ،متغیرها و عوامل بیشتری نقش دارند و ادراک نیز گسترة
وسیع تری دارد؛ زیرا فرد در فضا حرکت میکند و با توجه به پیشفرضها و اهداف کاربردی خاص با محیط روبهرو
میشود (براتی و سلیماننژاد .)59 :1935 ،به بیان دیگر ،فرایند ادراک از انگیزهها و دیگر عوامل درونی و بیرونی یا
محیطی متأثر میشود (مرتضوی.)1915،
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نمودار.0مدلمفهومی 

روشتحقیق
برای گردآوری دادههای پژوهش از پرسشنامة محققساخته استفاده شده است .این پرسشنامه متشکل از  23گویه از
نوع لیکرت است که پنج عامل کیفیت محیطی مرتبط با دلبستگی به مکان را اندازهگیری میکند .نخست گویههای اولیة
این پرسشنامه نگارش شد و از نظر نگارشی و مفهومی ویرایش شد .در مرحلة بعدی ،کارشناسان این گویهها را بررسی
کردند و روایی و مرتبطبودن آنها با متغیرهای تحقیق تأیید شد .بر اساس فرمول کوکران و مطابق جمعیت شهر همدان،
پرسشنامه بر روی نمونة چهارصدنفری اجرا شد .برای ارزیابی مؤلفههای دلبستگی در این پژوهش ،از پرسشنامة
پنجعاملی دلبستگی به مکان استفاده شد .برای بررسی روایی پرسشنامه از روش تحلیل عاملی بهرهگیری شد .در تحلیل
عاملی ساختار پرسشنامه مطابق با فرضیههای تحقیق آزمون و این ساختار تأیید شد .در بخش آمار توصیفی شاخصهای
توصیفی میانگین ،میانه ،و انحرافمعیار و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای همبستگی و رگرسیون چندگانه
بهرهگیری شد .این تجزیه و تحلیلها به کمک نرمافزار

SPSS

انجام شده است .برای تحلیل عاملی تأییدی عاملهای

پرسشنامه از نرمافزار  AMOSاستفاده شد .پژوهشگران پرسشنامهها را میان بازدیدکنندگان توزیع کردند و توضیحات
الزم برای تکمیل این پرسشنامهها به افراد شرکتکننده ارائه شد.
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پرسشنامةدلبستگیبهمکان 

جدول.0
عوامل 

اجتماعیومعنایی 

کالبدی 

= Q1

=Q12

=Q53

=Q82

=Q25

اهمیت میدان

مقیاس فضایی میدان

امنیت در میدان

انسجام در فرم میدان

تنوع حضور افراد مختلف

= Q5

=Q11

=Q95

اهمیت عبور از میدان

ابنیة مهم

فعالیتهای جذاب

= Q9

یادآوری خاطرات گذشته

=Q18

=Q91

دلبستگی از طریق نماها

تأثیرگذاری کاربریهای
اطراف

= Q8

=Q11

احساس هویت

رنگها در نماسازی

نیازها
=Q99

برگزاری مراسم ملی و

شکل و ساختار مبلمان موجود در

میزان طراوت و شادابی شهروندان

مذهبی

میدان

تصویر ذهنی

وجه تمایز با میادین دیگر

تنوع کارکردی

= Q3

=Q25

میزان تأثیرگذاری معماری میدان در
حضورپذیری

=Q28

نشانهبودن میدان

=Q92

=Q21

=Q21

میزان عمومیبودن

تأثیرگذاری منظر میدان بر حس تعلق

میزان انگیزة افراد برای حضور در

به میدان

میدان

میدان

=Q55

=Q91

منظرسازی میدان

میزان رضایت از
کاربریهای موجود

=Q59

=Q98

فرم میدان

دسترسپذیری به
کاربریهای مختلف

=Q15

=Q58

=Q91

تعداد دفعات حضور

مصالح استفادهشده

تعامالت اجتماعی

=Q11

=Q52

تداوم حضور

تناسبات در میدان

=Q15

=Q51

تجمعپذیری

تضاد و دوگانگی

=Q19

=Q58

مدت زمان حضور

مقیاس در میدان

=Q93

میزا ن مکث و توقف
افراد
=Q85

تنوع فعالیتی
=Q81

جذب افراد از طریق
فعالیتهای مختلف
=Q85

جذب توریسم
=Q18

=Q51

حس مباهات

میزان محصوریت

=Q89

میزان تعلقپذیری از
طریق کارکردها
=Q88

میزان تعلقپذیری از
طریق فعالیتها



میزان کیفیت مسیرها در میدان

=Q83

= Q1

کیفیت اجتماعی

=Q22

دلبستگی به آن

=Q55

شاخصبودن میدان

تأثیرگذاری فرم بر میزان حضورپذیری

میزان خوانایی

=Q21

=Q98

= Q8

=Q88

=Q28

میزان برطرفکنندگی

= Q2

تأثیرگذاری میدان

و مذهبی

برای دیدارهای مختلف

میزان تأثیرگذاری موقعیت میدان در

احساس وابستگی

=Q51

تأثیرگذاری شکل و فرم در مراسم ملی

=Q95

=Q13

جدارهسازی میدان

=Q81

=Q29

تأثیرپذیری حس افراد از میدان

=Q81

جذابیت جدارههای اطراف

= Q1

پرسشها

عملکردی 

زمینهایوساختاری 


ادراکیواحساسی 

=Q23

میزان حس تعلق به مبدان
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قلمروجغرافیاییپژوهش 
میدان مرکزی همدان میدان بزرگی است که امروزه به نام میدان امام خمینی معروف است .طرح و نقشة این میدان را
مهندس معمار آلمانی ،کارل فریش ،در دورة پهلوی اول تهیه و اجرا کرده است .احداث میــدان مرکزی شهر همدان و
شش خیابان منشعب به آن به سالهای  1953تا  1955همزمان با اولین تفکرات خیابانکشیها در بافتهای تاریخی در
دورة پهلوی اول بازمیگردد .بناهای اطراف میدان شبیه ساختمانهای میدان حسنآباد تهران و به سبک باروک ساخته
شده است .ساختار میدان امام ،بهعنوان عنصر هویتبخش به شــهر ،دارای ابعاد خاصی است .قرارگیری در مرکز هندسی
شهر ،مجاورت با بازار قدیم شهر ،ارتباط شعاعی با میدانها و آثار و ابنیة تاریخی این میدان را به نقطة ثقل شهر تبدیل
کرده است .اطراف میدان نیز دارای عملکردها و فعالیتهایی نظیر مسجد جامع ،مدرسة بزرگ ،سبزهمیدان ،فضاهای
تجاری ،و خردهفروشی است .میدان مرکزی شهر همدان نیز همواره صحنة بروز و ظهور فعالیتهای جمعی نظیر برگزاری
آیینهای جمعی ،راهپیماییها ،برگزاری نمازهای جمعه و جماعت ،جشنوارههای مختلف ،و  ...در طول تاریخ بوده است
که در بخش تحلیلهای کیفی بهتفصیل راجع به آن صحبت شده است.

تصویر.0منطقةموردمطالعه

نقشکیفیتمحیطیبردلبستگیبهمکاندرفضاهایشهری...
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بحثویافتهها

تحلیلکمی 

مقدار پایایی پرسشنامه به شیوة آلفای کرونباخ  5/139بود که برای یک پرسشنامة پژوهشی کامالً مناسب است .برای
خردهمقیاسهای معنایی -اجتماعی  ،5/12کالبدی  -فضایی  ،5/11عملکردی  -فعالیتی  ،5/13زمینهای  -ساختاری
 ،5/81احساسی -ادراکی  5/81بهدست آمد که همگی از نظر آماری پذیرفتنی و معنیدارند .مطابق شکل  1و با روش
تحلیل عاملی ،ابعاد دلبستگی به مکان در پنج بُعد کالبدی -فضایی ،احساسی -ادراکی ،عملکردی -فعالیتی ،زمینهای-
ساختاری ،و معنایی -اجتماعی تجزیه و تحلیل شد.

پرسشنامةدلبستگیبهمکان

نمودار.2تحلیلعاملیتأییدی

همانگونهکه در شکل  1نشان داده شده است ،وجود عاملهای مکنون معنایی -اجتماعی ،کالبدی -فضایی،
عملکردی -فعالیتی ،زمینهای -ساختاری ،و احساسی -ادراکی در دادههای مشاهدهشده تأیید شده است .خالصة نتایج
مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه در جدول  5آمده است.
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پرسشنامةدلبستگیمکانی

جدول.2نتایجمدلتحلیلعاملیتأییدی
PGFI

AGFI

GFI

RMR

CMIN

NPAR

5/288

5/389

5/313

5/891

8151/985

153

Chi-square

81/15
)(P=5/5518

Model
Default model

نتایج بهدستآمده از تحلیل عاملی تأییدی نشان میدهد که مدل مورد نظر پژوهشگران در تأیید عاملهای مکنون
مرتبة دوم از نظر آماری تأیید شده است.
با توجه به جدول  ،5میتوان گفت در میان پنج عامل مهم در حوزة رابطه بین دلبستگی مکان با هر یک از مولفهها
بهترتیب اولویت عوامل کالبدی -فضایی ،اجتماعی -معنایی ،ادراکی -احساسی ،عوامل زمینهای -ساختاری ،و عوامل
عملکردی -فعالیتی بیشترین تأثیر را در دلبستگی مکان داشتهاند.
در میان عوامل کالبدی ،میزان محصوریت فضای میدان ( )5/35و هویت جدارههای میدان ( )5/3باالترین اولویت را از
منظر کاربران در راستای دلبستگی به میدانهای شهری بهخصوص میدانهای تاریخی و اجتماعی نشان میدهد .از بین
عوامل اجتماعی و معنایی نیز ( )5/12میزان اهمیت و تأثیرگذاری میدان در حوزههای مختلف برای شهروندان (،)5/15
کیفیت حضور افراد در میدان از جنبههای مختلف برگزاری مراسم و تعامالت اجتماعی آنها ( )5/1دارای باالترین اولویت
است .از حیث عوامل ادراکی و احساسی ( ،)5/81نقش میدانهای شهری بهعنوان کانون و نقشپذیری میدان بهعنوان
یک نشانة شهری ( )5/32و همچنین میزان کیفیت مسیرهایی که به این میدان منتهی میشود ( )5/18نقش بسزایی در
دلبستگی افراد نسبت به میدانهای شهری بازی میکند .همچنین ،در خصوص عوامل زمینهای و ساختاری (،)5/81
موقعیت مکانی و همپیوندی میدان با بافت اطراف ( )5/31همراه انسجام فضایی در فرم و معماری فضای میدانهای
شهری ( )5/18دارای باالترین اولویت در دلبستگی است .و در نهایت ،در حوزة عوامل عملکردی ( ،)5/13تنوع
کاربریهای موجود ( )5/38و فعالیتهای جذاب ( )5/3نقش مهمی در تداوم دلبستگی در میدان را داراست.
تحلیلهمبستگی 

برای آزمون ارتباط معنایی بین عوامل معنایی -اجتماعی ،کالبدی -فضایی ،عملکردی -فعالیتی ،زمینهای -ساختاری،
ادراکی -احساسی مکان ،و دلبستگی پاسخگویان به میدان مرکزی شهر همدان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است .نتایج این همبستگی در جدول  9آمده است.
نهای-ساختاری،ادراکی-احساسیمکان،و
جدول.5همبستگیبینعواملمعنایی-اجتماعی،کالبدی،عملکردی-فعالیتی،زمی 
پاسخگویانبهمیدانمرکزیشهرهمدان 

دلبستگی
دلبستگیبهمکان 

عوامل 
r

Sig

**5/858

5/555

عوامل کالبدی

**

5/555

عوامل عملکردی

**
**

عوامل معنایی -اجتماعی

5/155
5/195

5/555

عوامل زمینهای -ساختاری

5/815

5/555

عوامل احساسی -ادراکی

**5/119

5/555

**اینضریبهمبستگیدرسطح1/110معنیدارشدهاست .
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بر اساس نتایج جدول  ،9بین عوامل معنایی -اجتماعی ،کالبدی -فضایی ،عملکردی -فعالیتی ،زمینهای -ساختاری،
ادراکی -احساسی ،و دلبستگی به میدان مرکزی شهر همدان ارتباط و همبستگی قوی و مثبتی دیده میشود .برای تحلیل
میزان دلبستگی به میدان مرکزی شهر همدان ،با توجه به متغیرهای زمینهای (سن ،جنس ،طبقة اجتماعی ،سطح
تحصیالت ،و  )...از تحلیل واریانس یکراهه ( )ANOVAو آزمون  tاستفاده شده است .نتیجة این آزمون در جدول 8
آمده است:
عاملهایمختلفدلبستگیبهمیدانمرکزیهمدان
کراههبرای 
جدول.0نتایجتحلیلواریانسی 
متغیرزمینهای


df

F

Sig.

سن

2/983

5595/51

5/555

اشتغال

2/983

1/195

5/555

سطح درآمد

5/915

5/281

5/212

مدت سکونت در همدان

9/911

1/159

5/181

مدت آشنایی با میدان

9/912

5/351

5/858

نتایج جدول  8نشان میدهد میزان دلبستگی در متغیرهای زمینهای سن و نوع اشتغال تفاوت معنیداری دارد و میزان
دلبستگی در افراد سنین مختلف با هم متفاوت است .همچنین ،افراد مشاغل مختلف میزان دلبستگی متفاوتی به میدان
مرکزی داشتهاند .اما سطح درآمد ،مدت سکونت در همدان ،و مدت آشنایی مردم با میدان مرکزی تأثیری در میزان
دلبستگی آنها نسبت به میدان مرکزی شهر همدان نداشته است.
برای متغیر جنسیت آزمون  tاجرا شد و نتایج در جدول  2آمده است:
نهادردلبستگیبهمیدانمرکزیهمدان 
جدول.3آزمونیکسانیمیانگی 
متغیر
جنسیت

آزمونیکسانیمیانگینهایدوجنسدردلبستگیبهمیدانمرکزیهمدان

t

درجةآزادی

سطحمعنیداری


تفاوتمیانگینها


1/995

912/152

5/118

9/53355

نتایج جدول  2نشان می دهد بین میانگین مردان و زنان در دلبستگی به میدان مرکزی همدان تفاوت معنیداری
وجود ندارد .بنابراین ،میتوان گفت افراد در سنین مختلف و مشاغل مختلف در دلبستگی به میدان مرکزی همدان تفاوت
معنیداری نشان میدهند؛ اما در سطح درآمد ،مدت سکونت در همدان ،مدت آشنایی و جنسیت تأثیری در دلبستگی به
میدان مرکزی همدان نشان داده نشده است .در شکل  ،5مدل نظری طرحشده دارای بیشترین میزان برازش به لحاظ
توضیح روابط ساختاری متغیرهای تحقیق با یکدیگر است .در شکل روبهرو مدل نظری پژوهش آزمون شده است:
همانطورکه مشاهده میشود ،متغیر مکنون دلبستگی به مکان از طریق اندازهگیری عاملهای اجتماعی -معنایی،
کالبدی -عملکردی ،زمینهای -ساختاری ،و احساسی -ادراکی بهدست آمده است.
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نمودار.5تحلیلعاملیتأییدیعواملتأثیرگذار 



مشاهدهایوکیفی 

لهای
تحلی 

یکی از عوامل مهم در دلبستگی به مکان عوامل اجتماعی -معنایی است .از جمله الگوهای قابل توجه در ارتباط با معنای
فضای شهری میتوان به ورود برخی فضاها و ساختارهای نوظهور ،محصول تفکر مدرنیته در متن شهرهای سنتی ،اشاره
کرد .امروزه ،شاهد هستیم که فضای ذکرشده بهعنوان صحنهای از یک فضای شهری و معنادار در ذهنهای مخاطبهای
خود ثبت شده است ،یکی از فضاهای تمثیلی و نمادین شهری محسوب میشود ،و بستری برای بروز کنشهای اجتماعی و
رفتارهای مبتنی بر ارزشها و نظامهای سنتی ساکنان خلق کرده است.
در خصوص ساختار کالبدی -فضایی میدان ،قرارگیری در جوار بازار و مسجد جامع به همراه اندازة بزرگ میدان
ویژگی خاصی برای میدان فراهم شده است .موقعیت مرکزی میدان موجب شده که طول و کیفیت متنوع دسترسی به
فضای میدان تسهیالت الزم را در برطرفکردن نیازهای روزانة ساکنان فراهم آورد .دسترسی مناسب به فضای بازار از
طریق میدان یا دسترسی از میدان به سایر فضاهای عمومی دیگر نظیر میادین شهری ،پایانههای شهری ،مسجد جامع ،و
مراکز محلی همگی نقشی بیبدیل در ارتباط میدان با سایر فضاهای عمومی شهر به میدان اعطا کرده است.
فعالیتهای جاری در میدان و تکرار دفعات رجوع بیشتر به میدان از عوامل مهمی است که میدان را به فضایی کامالً
آشنا و روزمره در نزد مخاطبان میدان و ساکنان شهر تبدیل کرده است .همچنین ،جنبههای متنوع عملکردی میدان نقش
مهمی در حضور روزانه و تبدیل میدان به فضایی آشنا و مثبت در اذهان مخاطبان و ساکنان شهر ایفا میکند .بُعد
عملکردی میدان عامل مهمی در تثبیت فضای میدان بهعنوان فضایی روزمره و آشنا در اذهان ساکنان است .همچنین،
بازار مهمترین بنا در اطراف میدان است و پس از آن بهترتیب مسجد جامع ،بانک ملی ،و سبزهمیدان از اهمیت بسیار
زیادی برخودارند.
ساختار شعاعی و موقعیت قرارگیری میدان به ایجاد دسترسیهای مناسب ،یکسان ،کوتاهمدت با قابلیت پیادهمحوری
منجر شده است .یکی از عوامل مهم در رونق میدان مذکور نهتنها فراهمسازی فضا و بستری مناسب برای دسترسی به
بازار است ،بلکه بهواسطة ساختار و موقعیت خاص خود توانسته است شعاع دسترسی یکسانی برای بافت سنتی و نسبتاً
بافت جدید فراهم کند .از سویی ،بهسبب عوامل احساسیـ ادراکی در این میدانـ افراد با سنین مختلف از امکانات و
خدمات این میدان بهرهبرداری میکنندـ و از سویی بهسبب اینکه این میدان از دسترسیپذیری باالیی به نقاط مختلف
شهر برخوردار است ،با برگزاری مراسم مرسوم هرساله در این میدان و بهوجودآمدن خاطرات مختلف در آن ،انگیزة افراد
برای حضور در چنین میدانی بسیار باالست .از همین روی این میدان ،با باال بردن سطح خاطرات جمعی و ایجاد تصویر
ذهنی مناسب در ذهن مخاطبان ،خوانایی بسیار باالیی در خود ایجاد کرده است.
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جدول.6متغیرهایحاصلازمشاهداتکیفی 
شاخصها


زیرشاخصها


تصاویر

عوامل اجتماعی-
معنایی

عوامل کالبدی-
فضایی

عوامل عملکردی-
فعالیتی

عوامل زمینهای-
ساختاری

عوامل احساسی-
ادراکی

ارائهشده نشان داد هرچند بین بخشهای زمینهای -ساختاری ،احساسی -ادراکی ،کالبدی-
تحلیلهای کمی و کیفی 
فضایی ،و عملکردی با دلبستگی به فضاهای شهری همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد ،بین عوامل کالبدی-
فضایی ( )5/11در شکلدهی دلبستگی به میدانهای شهری ارتباط و همبستگی قویتری دیده میشود .در میان عوامل
کالبدی ،میزان محصوریت در فضا ( )5/35و مصالح مصرفی در جدارههای موجود در فضاهای شهری ( )5/3باالترین
اولویت را از منظر کاربران در راستای دلبستگی به میدانهای شهری بهخصوص میدانهای تاریخی و اجتماعی نشان
میدهد .از بین عوامل اجتماعی -معنایی ( )5/12نیز میزان اهمیت و تأثیرگذاری میدان در حوزههای مختلف برای
شهروندان ( )5/15و کیفیت حضور افراد در میدان از جنبههای مختلف برگزاری مراسم و تعامالت اجتماعی آنها ()5/1
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دارای باالترین اولویت است .از حیث عوامل ادراکی -احساسی ( ،)5/81نقش میدانهای شهری بهعنوان کانون و
نقشپذیری میدان بهعنوان یک نشانة شهری ( )5/32و همچنین میزان کیفیت مسیرهایی که به این میدان منتهی
میشود ( )5/18نقش بسزایی در دلبستگی افراد نسبت به میدانهای شهری بازی میکند .همچنین ،در خصوص عوامل
زمینهای و ساختاری ( ،)5/81موقعیت مکانی و همپیوندی میدان با بافت اطراف ( )5/31به همراه انسجام فضایی در فرم و
معماری فضای میدانهای شهری ( )5/18دارای باالترین اولویت در دلبستگی است .و در نهایت در حوزة عوامل
عملکردی ( ،)5/13تنوع کاربریهای موجود ( )5/38و فعالیتهای جذاب ( )5/3نقش مهمی در تداوم دلبستگی در میدان
را داراست.

نتیجهگیری

با توجه به تحلیلهای کمی و کیفی انجامگرفته در خصوص شاخصها و معیارهای دلبستگی به مکان در میدانهای
شهری این مولفهها را میتوان در پنج بُعد شامل ابعاد اجتماعی -معنایی ،عملکردی -فعالیتی ،کالبدی -فضایی،
زمینهای -ساختاری ،و ادراکی -احساسی تقسیم کرد .با توجه به الگوی میدانهای شهری ،اولویتها در دلبستگی به
فضای میدانهای شهری ممکن است متفاوت باشد .از آنجا که نمونة مورد بررسی دارای ویژگی تاریخی و هویت کالبدی
خاصی است ،یافتههای تحقیق نشان داد که نقش هویت کالبدی ،که شامل کیفیت جدارههای میدان ،درجة محصوریت،
جانمایی فضای میدان ،و پیوندهای فضایی با بافت بازار سنتی ،نقش مهمی در دلبستگی به میدان ایفا کرده است .بر این
اساس و در یک جمعبندی نهایی ،شاخصها و معیارهای دلبستگی به میدانهای شهری را میتوان بهصورت نمودار 8
نمایش داد.

مدهازتحلیلهایکمیوکیفی 

دستآ

هاوزیرشاخصهایبه


شاخص
نمودار.0
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