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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

An Analysis of Influential Factors in Developing a Sense of Place Attachment
()Case Study: Tajrish Bazaar
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چكيده

بیان مسئله :امروزه بیتوجهی به مؤلفههای مکانی و انسانی و وابستهکردن مراکز تجاری معاصر به امور اقتصادی،
باعث تقلیل میزان حضور ،عدم وفاداری مشتریان ،کاهش دلبستگی مکانی و خالیشدن مراکز تجاری از افراد
شده و این موضوع تداوم حیات مراکز تجاری را با بحران روبهرو کرده است .بنابراین تعیین و اکتشاف فاکتورهای
اثرگذار در ایجاد و ارتقای دلبستگی به فضای بازار ،میتواند به بهبود شرایط عاطفی و روحی شهروندان و افزایش
کارکرد مراکز تجاری کمک کند.
هدف پژوهش :هدف اصلي اين پژوهش یافتن عوامل مؤثر در ايجاد دلبستگي به مكان در بازار و هدف فرعی
دستیابی به ارتباط مابین مؤلفههای مؤثر با یکدیگر در بازار تجریش است.
روش پژوهش :برای دستیابی به اهداف پژوهش ،از روش ترکیبی اکتشافی (کیفی-کمی) استفاده و از طریق
راهبرد علی-مقایسهای ،میزان تأثیر مؤلفهها بر حس دلبستگی به مکان ،بررسی شده است .در روند پژوهش،
ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای-اسنادی ،نظریههای موجود در زمینۀ دلبستگی به مکان و عوامل مؤثر بر این
حس گردآوری و سپس با اتکا به نتایج تحلیل محتوا ،مدل مفهومی پژوهش ارائه شد .سپس براساس دادههای
بهدستآمده از بخش کیفی ،پرسشنامهای محققساخت ،در جامعۀ آماری شامل :کسبه ،مشتریان و رهگذران در
بازار تجریش توزیع شد و با استفاده از آزمونهای آماری  SPSS 26مورد تحليل قرار گرفت.
نتیجهگیری :نتايج نشان داد مؤلفههای مؤثر در ايجاد دلبستگي به مكان مؤلفههای مكاني ،انسانی و زمانی
هستند و رابطۀ معناداري ميان آنها و دلبستگي به مكان وجود دارد .تحلیلها نشان داد از میان مؤلفههای مكاني،
عوامل كالبدي مكان و از میان مؤلفههای انسانی ،عوامل ادراکی ،مؤثرترين عامل در ايجاد دلبستگي به بازار
هستند .از ميان عوامل ادراکی مكان ،بيشترين ارتباط مربوط به شاخص خاطرهانگیزی و سپس هویتمندی و از
میان عوامل كالبدي مكان ،بيشترين ارتباط مربوط به شاخص دسترسی و سپس فرم و ساختار است.
واژگان كليدي :دلبستگي به مكان ،عوامل انساني ،عوامل مكاني ،بازار ،بازار تجریش.

مقدمه و بیان مسأله

نیاز انسان به تعامل رفتاری ،شناختی و عاطفی با مکان
* این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری «سیده مریم مجتبوی» با عنوان
«بررسی عوامل کالبدی و اجتماعی مؤثر در ایجاد دلبستگی به مکانهای
سوم (مطالعۀ تطبیقی بازارهای سنتی با فروشگاههای بزرگ تجاری معاصر)»
است که به راهنمایی دکتر «قاسم مطلبی» و مشاورۀ دکتر «سید هادی
قدوسیفر» در دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب در دست انجام است.
** نویسنده مسئول۰۹۱۲۲۷۹۰۱۷۹ ،motalebi@ut.ac.ir:

زندگی ،یا همان دلبستگی به مکان ،ازجمله مهمترین اجزای
ارتباط انسان و مکان است ،که باید مورد توجه معماران،
طراحان و برنامهریزان شهری قرار گیرد .در حوزۀ رابطۀ انسان
و مکان ،مفهوم دلبستگی تا قبل از سالهای هفتاد میالدی در
تحقیقات مورد توجه قرار نگرفته بود؛ ولی در دهههای اخیر
به خاطر توسعۀ بیشازحد شهرها و ایجاد مفهوم بیگانگی
با محیط بهخاطر عصر مدرنیسم ،فضای شهری با فقدان
مفهوم دلبستگی به مکان 1روبهرو شد و ازاینرو پژوهشهایی
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سیده مریم مجتبوی و همکاران

با محوریت ارتباط انسان به مکان و حس او نسبت به مکان
آغاز شدند (Manzo & Devine-Wright, 2014; Raymond,

....................................................................

& Brown & Weber, 2010; Wirth, GretRegamey, Moser,
.)Stauffacher, 2016

فرایند دلبستگی به مکان یک مفهوم چندبُعدی و بینرشتهای
است که ابعاد گوناگونی از پیوند انسان با مکان را ترکیب میکند
و زمینههای گوناگون روانشناسی ،روانشناسی محیطی،
طراحی ،جامعهشناسی و ارتباطشناسی را در بر میگیرد.
بهکارگیری این حوزهها میتواند دریچۀ متفاوتی از چارچوب
نظری فرایند دلبستگی مکانی را در اختیار محققین قرار دهد.
تا کنون تحقیقات متفاوتی جهت سنجش مقدار دلبستگی افراد
به اماکن متفاوت صورتگرفته و حاکی از آن است که دلبستگی
به مکان دارای ابعاد و صور گوناگونی از جمله مؤلفههای مکانی،
انسانی ،زمانی و فردی است که محققین مختلف به آنها اشارات
متفاوتی داشتند ،اما ضرورت بررسی پژوهش حاضر بدین
جهت است که بهطور همزمان این مؤلفهها مورد مطالعه قرار
نگرفتهاند .از طرفی پژوهشهای پیشین در نوع روش تحقیق،
از روش کیفی و یا کمی صرف و نه بهصورت ترکیبی ،بهره
بردهاند .همچنین موضوع دلبستگی به مکان تا کنون بهصورت
اختصاصی در کاربری بازار مورد بررسی قرار نگرفته است؛ حال
آنکه دلبستگی مکانی تأثیر مثبت و معناداری بر رضایتمندی
از مکان و وفاداری مخاطبین دارد و موجبات حضور ،ماندگاری
و بازگشت مخاطبین را فراهم میآورد .لذا با توجه به اینکه
بقاء یک مجموعۀ تجاری در گروی حضور مشتریان است ،این
تحقیق با هدف شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر دلبستگی
مکانی در بازارها (نمونۀ موردی :بازار تجریش) انجام شده تا
بتواند با استفاده از نتایج بهدستآمده در تقویت حس دلبستگی
به مکان در بازار گام مؤثری بردارد .پژوهش حاضر برای دستیابی
به این هدف به دنبال پاسخگويي به سؤاالت زیر است:
 چه عواملی در ایجاد حس دلبستگی به بازار مؤثر هستند؟ چه رابطهاي بين مؤلفههای مؤثر بر دلبستگي به مكان در بازار(نمونۀ موردی :بازار تجریش) وجود دارد؟
در گام اول این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای و اسنادی،
مطالعات و پیشینۀ موجود در زمینۀ دلبستگی به مکان و
عوامل مؤثر بر این حس گردآوری و سپس با استفاده از تحلیل
محتوا ،مدل مفهومی پژوهش استخراج شد .براساس دادههای
بهدستآمده از بخش کیفی ،پرسشنامهای طراحی و در جامعۀ
آماری ،شامل کاربران بازار تجریش توزیع شد .در بخش کمی
با استفاده از آزمونهای آماری  SPSS 26دادههای حاصل از
پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت.

پیشینۀتحقیق

پیرامون اهمیت دلبستگی به مکان و عوامل مؤثر بر آن مطالب
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متعددی در منابع مختلف قابل مطالعه است .اما براساس پرسش
و هدف این مقاله ،در این بخش ،منابعی که به شناسایی و بررسی
مؤلفههای مؤثر پرداختهاند ،مورد توجه قرار گرفتهاند که بدین
شرح هستند:
ریلی ( )Riley ,1992معتقد است دلبستگی به مکان بخشی از
تجربۀ فرد محسوب میشود که برخاسته از ارتباطات صورتگرفته
در مکان و خاطرات دوران گذشته است .عواملی چون :طول زمان
آشنایی و یا سکونت در مکان ،درک فرد از مکان ،میزان رضایت
او از کیفیت و امنیت مکان و عامل زمان ،در ایجاد رابطۀ عاطفی
بین فرد و مکان مؤثر است که نتیجۀ آن ایجاد حس امنیت،
مراقبه و تالش برای حفظ و توسعۀ آن مکان میباشد (Mesch
 .)& Manor, 1998هشاس عوامل مؤثر را در دو بخش عینی و
ذهنی طبقهبندی کرده و معتقد است ماهيت عيني برگرفته از
ویژگیهای كالبدي و ماهيت ذهني منبعث از تفكر و احساس
افراد در رابطه با محيط كالبدي است (.)Hashas, 2004
در پژوهشهای انجامیافته در حوزۀ عوامل مؤثر در ایجاد
دلبستگی به مکان ،فاکتورهای مختلفی همچون مؤلفههای
کالبدی (،)Marcus & Sarkissian, 1986; Green, 1991
تجربهها و خاطرهها ( ،)Gifford, 2002; Tuan, 1974فاکتور
زمان (Bonaiuto, Aiello, Perugini, Bonnes & Ercolani,
 ،)1999; Rohe & Stegman, 1994ویژگیهای فردی ،اجتماعی
و فرهنگی ()Low & Altman, 1992; Oswald & Wahl, 2001
و عوامل فعالیتی و تعاملی ( ،)Low & Altman, 1992بررسی
قرار گرفتهاند.
تحقیقات ریموند ،براون و وبر (Raymond, Brown & Weber,
 )2010حاکی از وجود وابستگی محیطی ،فردی و اجتماعی در
ساکنان یک منطقه است .انسانها نسبت به ابعاد فیزیکی و
طبیعی محل و همچنین ابعاد اجتماعی و مردمی آن ،دلبستگی
دارند .از نظر محققینی همچون تیلور ،گاتفردسون و بروئر
( ،)Taylor, Gottfredson & Browe, 1985وابستگی اجتماعی
(قید و بندهای محلی و بومی) و وابستگی کالبدی (قدمت مکان و
تاریخ آشنایی با آن) در بهوجود آمدن احساس دلبستگی به مکان
اثر دارند .از نظر لو و آلتمن ( )Low & Altman, 1992دلبستگی
مکانی ،جنبههایی مانند هویت مکانی ،ریشهداشتن در مکان،
احساس جمعی ،تجسم محیطی ،مفهوم اجتماعی مکان و درونی
بودن مکان را در برمیگیرد.
چرخچیان ( )1388در رسالۀ دکتری خود با عنوان «بررسي
تحليلي عوامل مؤثر بر افزايش دلبستگي به فضاهاي عمومي
شهري با تأكيد بر تنوع فعاليتي» ،به بررسی اثر جنبههای انسانی
و مکانی بر مقدار دلبستگی مکان در محیط شهری قزوین
پرداخته و نقش کاربری مختلط و جنبههای بصری مکان را
در این پژوهش مورد بررسی قرار دادهاند .حیدری ،مطلبی و
مرادیان ( )1397در مقالهای با عنوان «بررسی میزان دلبستگی
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به مکان نسبت به سه مقیاس خانه ،محله و شهر» ،به این نتیجه
رسیدهاند که میزان دلبستگی شهروندان شیراز در مقیاس شهر،
سپس خانه و نهایتاً محله بهترتیب از بیشتر به کمتر برقرار است.
سجادزاده ( ،)1392با هدف بررسی نقش دلبستگی مکانی در
هویتبخشی به میادین شهری ،مؤلفههای احساسی ،معنایی و
عملکردی را در میدان آرامگاه شهر همدان مورد مطالعه قرار
داده و نشان دادند این مؤلفهها در ایجاد دلبستگی و هویتمندی
به میدانهای شهری نقش ویژهای داشته و همچنین ارتباط
مستقیمی بین آنها وجود دارد.
همانگونه که مشاهده شد ،تحقیقات متعددی در سراسر جهان
پیرامون شناسایی مؤلفههای دلبستگی به مکان و ارزیابی میزان
تأثیرگذاری هر یک صورت گرفته است .بدیهی است کیفیت
مؤلفههای مختلف کالبدی ،اجتماعی ،عملکردی ،ادراکی و
زمانی همگی کنار هم نقش بسزایی در شکلگیری دلبستگی
به مکانهای مختلف داشته باشند که این امر در تحقیقات فوق،
چندان مورد توجه قرار نگرفته است .لذا رویکرد متفاوت این
پژوهش ،ارزیابی شدت تأثیرگذاری هر کدام از این مؤلفهها و
شاخصهایشان در دلبستگی به مکان در بازار برای مخاطبین
بازار تجریش تهران است .همچنین در این پژوهش ،عالوه بر
سنجش تأثیرمستقیم مؤلفههای کالبدی ،اجتماعی ،عملکردی،
ادراکی و زمانی بر شدت دلبستگی ،ارزیابی تأثیر غیرمستقیم
آنها نسبت به بازار تجریش نیز مورد بررسی قرار میگیرد .الزم به
ذکر است آنچه این پژوهش را از سایر مطالعات داخلی و خارجی
متمایز میسازد ،بررسی دلبستگی به مکان در فضای بازار است،
چرا که پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه عمدتاً در محالت
مسکونی انجام شده است.

ادبیات موضوع

2010; Hidalgo & Hernandez, 2001; Scannell & Gifford,
سطح
 .)2010رابطۀ انسان و مکان ،توسط شامای در هفت
ِ

بيتفاوتي نسبت به مكان ،آگاهي از قرارگيري در يك مكان ،تعلق
به مكان ،دلبستگي به مكان ،يكيشدن با اهداف مكان ،حضور
در مكان و فداكاري براي مكان ،طبقهبندیشده که دلبستگی
مهمترین این سطوح است که رابطۀ عملکردی و
به مکان از
ِ
عاطفي مابین انسان و مكان را در بر میگیرد (Shamai,1991,
2
 .)347-358در واقع ،دلبستگی مکانی ،یک بُعد از حس مکان

.)1999, 332

مرور ادبیات موضوع ،نشاندهندۀ تنوع و وسعت رویکردهای
متفاوت تبیینشده در ارتباط با حس دلبستگی به محیط است.
دامنۀ گستردۀ واژهها پیرامون این حس ،پیچیدگی مفهومی را
به همراه دارد ،که سعی شده است ،با شناخت عوامل مؤثر در
دلبستگی به مکان ،ابعاد بیشتری از حس دلبستگی به مکان
تبیین و روشن شود.
•عوامل مؤثر در دلبستگي به مكان
تاکنون پژوهشهای متفاوتی در راستای شناخت فاکتورهای
اثرگذار در شکلگیری دلبستگی به مکان ،صورت گرفتهاست و
میتوان به مؤلفههای کالبدی (،)Marcus & Sarkissian, 1986
مؤلفههای فرهنگی ( ،)Low & Altman, 1992مؤلفههای
اجتماعی ( ،)Cohen & Shinar, 1985در این رابطه اشاره کرد.
با مروری بر پژوهشهای مرتبط میتوان فاکتورهای اثرگذار در
شکلگیری یا ارتقاء حس دلبستگی به مکان را به طرق مختلفی
دستهبندی کرد ،که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است.
از نظر محققین مختلف ،فاکتورهای مختلفی در
شکلگیری دلبستگي مكانی ،نقش دارند .از نظر فريد و
ماریس ( )Marris, 2003; Fried, 1963فاکتورهای اجتماعی
مکان در شکلگیری ارتباط عاطفی با مکان ،نقش مهمی دارند از
نظر استدمن و بنیتو ،در شکلگیری دلبستگی مکانی ،فاکتورهای
کالبدی مکان نقش بارزی دارند (& Bonaiuto, Fornara
.)Bonnes, 2002; Stedman, 2003

...................................................................

•تعریف دلبستگی به مکان
دلبستگی مکانی از مهمترین جنبههای ارتباط انسان و مکان
است که باید از سوی معماران ،طراحان و برنامهریزان شهری
مورد توجه قرار گیرد .دلبستگی به مکان در بسیاری از رشتهها
کاربرد داشته ،به همین دلیل تعاریف متنوعی برای آن شکل
گرفته است .در اکثر موارد بین پژوهشگران اتفاقنظر وجود دارد
که دلبستگی مکانی ،مفهومی چندوجهی است (Halpenny,

است ( )Stedman, 2003, 5و مثل یک زنجیر ،افراد و محیطهای
معنادار را به یکدیگر پیوند میدهد (Low & Altman, 1992,
 .)132از نظر استدمن ،3دلبستگي مكانی شخص را بهطور حسي
به مكان متصل میسازد و بدینصورت تجربۀ مثبتی از آن مکان
در ذهن فرد ایجاد میکند .در واقع دلبستگی به مکان ،با القاء
معانی عاطفی و حس مشترک فرهنگی توسط افراد به یک مکان
خاص شکل میگیرد و مبنای ادراک افراد از مکان و نحوۀ ارتباط
ْ
با آن میشود (.)ibid., 171
حس دلبستگی به مکان از تعامالت بین انسان و مکان به لحاظ
شناختی ،عاطفی و عملکردی ،در گذر زمان پدید میآید و هرچه
میزان این تعامالت بیشتر باشد ،حس دلبستگی عمیقتری ،ایجاد
میشود (دانشپور ،سپهری مقدم و چرخچیان.)45 ،1388 ،
طبق نظر روبينستين و پارمل ،فرايند شكلگيري دلبستگي به
مكان باعث میشود فضا براي فرد به مكان تبديل شود و در اين
فرایند ،افراد به مکان ،معنا و هويت ميبخشند (& Rubinstein
 .)Parmelee, 1992بنيتو و همکارانش معتقدند ،دلبستگی به
مکان حاصل درگیری عاطفی شخص با مکانی خاص است و فرد
بخشی از هویت مکان را تشکیل میدهد که این امر در خالل
تعامالت اجتماعی و روانشناختی بین فرد و مکان ایجادشده و
باعث ایجاد حس عالقه به مکان میشود (Bonaiuto et al.,
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از ديدگاه لو ،آلتمن ( )Low & Altman, 1992و رلف (Relph,
 )1976عوامل فعاليتي مكان نیز در ايجاد ارتباط حسي با مكان

نقش مؤثری ایفا ميکنند .به اعتقاد ریلی ،عوامل معنایی مکان
نیز در ایجاد دلبستگی به مکان مؤثرند ( .)Riley, 1992از دیدگاه
توان ،عوامل فردي و انساني در ایجاد دلبستگي به مکان مؤثرند
( )Tuan, 1977و میزان دلبستگی به مکان از فردی به فرد دیگر
متفاوت است ( .)Riley, 1992بنیتو و رلف عامل گذر زمان را در
ايجاد و ارتقاء وابستگي عاطفي به مكان مؤثر ميدانند (Bonaiuto
 .)et al., 1999; Relph, 1976با مطالعۀ پژوهشهای مختلف
در حوزۀ دلبستگی مکانی ،فاکتورهای اثرگذار در شکلگیری
دلبستگي مكانی را میتوان بهصورت زير دستهبندی کرد:

....................................................................

- -مؤلفههایمکانی

مؤلفههای مکانی مؤثر در ارتقاء دلبستگی به مکان ،اساساً به
دو بخش عوامل کالبدی و عوامل عملکردی  -فعالیتی تقسیم
شدهاند:
عوامل كالبدي :بسیاری از محققین بر نقش مؤلفههای کالبدی
بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر شکلگیری دلبستگی به مکان
اشاره داشتهاند و توجه به ابعاد کالبدی را ضروری میدانند .ریجر
و الوارکس در پژوهش خود به نقش اساسی دلبستگی کالبدی
اشاره میکنند و معتقدند در فرایند شکلگیری دلبستگی
به مکان ،فرد محیط را همراه با عناصر کالبدی آن به خاطر
میسپارد ( .)Riger & Lavarkas, 1981استدمن در مطالعات
خود به اهمیت و جایگاه مؤلفههای كالبدي مكان در شکلگیری
رضایتمندی بهطور مستقیم و شکلگیری دلبستگي مكانی
بهطور غیرمستقیم اشاره داشته است (Eisenhauer, Krannich
 .)& Blahan, 2000درصورتیکه انتظارات و نيازهای افراد در
مكان به درستی پاسخ داده شود ،میزان رضایتمندی در آن مكان
بیشتر شده و احتمال ایجاد رابطۀ عاطفي با مکان نیز تقویت
میشود (.)Cohen & Shinar, 1985
موقعیت قرارگیری مناسب مکان در شهر ،چگونگی ارتباط آن با
محیط ،وجود خدمات و امکانات ،آسایش ،راحتی مکان و سایر
ویژگیها ،ازجمله فاکتورهای مهم در دستیابی به رضایتمندی
از مكان هستند ( .)Regnier & Pynoos, 1987ازنظر كانتريل
عوامل طبيعي و كيفيتهاي بصري مكان ،در شکلگیری
دلبستگي مكانی اثر باالیی دارند ( .)Cantril, 1998مشاركت افراد
در شکلگیری مكان و امکان ايجاد تغييرات در مكان بهواسطۀ
انعطافپذیری ،موجب ارتقاء رضايتمندی ،شکلگیری تعامالت
مابین انسان و مكان و ایجاد احساس آرامش در مكان شده و
نهایتاً به دلبستگي مكانی منجر میگردد ( .)Rivlin, 1987از نظر
بونیتو و همکاران ،موقعیت قرارگیری مکان در بستر ،چگونگی
ارتباط مکان با محیط اطرافش و دسترسی به خدمات و امکانات،
نقش مهمی در شکلگیری دلبستگی مکانی دارند (Bonaiuto,
.)Fornara & Bonnes, 2002
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عوامل عملکردی -فعالیتی :این عوامل با پاسخگویی به نیاز
کاربران و اهداف افراد موجب تقویت کیفیت مکان میشوند
( .)Stokols & Shumaker, 1981الگوهای فعالیتی موجود
و نحوۀ دسترسی به مکان ،از مهمترین این عوامل هستند
( .)Williams & Vaske, 2003نتایج مطالعات مرتبط بیانگر
این است که تنوع فعالیتها ،تناسب آنها با مکان و تداوم زماني
فعاليتهاي حاكم بر مكان ،میزان دلبستگی به مکان را در افراد
ارتقاء میدهد و این احساس موجب افزایش مشاركت اشخاص
در فعاليتها و در نتیجه تداوم حضور آنها در مکان میشود.
همچنین تعامالت بین انسان و مكان و فعالیتهایی که توسط
انسان در مکان رخ میدهد ،باعث معنابخشی به مکان شده و
دلبستگي مكانی را تقویت میکنند (.)Altman & Low, 1992
- -مؤلفههایانسانی

عوامل اجتماعي :از نظر مريس ،دلبستگی به مردم بنیان
شکلگیری حس دلبستگی به مکان است (.)Marris, 2003
ارتباطات اجتماعي باعث معنابخشی به مکان شده بستری را برای
شکلگیری دلبستگي مكانی فراهم میسازند (.)Fried, 1963
وجود حريم شخصي و احساس خلوت در مكان نیز از دیگر
فاکتورهای اثرگذار در ایجاد دلبستگی مکانی است (Rapoport,
 .)1982وجود امنیت در یک محيط اجتماعي ،امكان رخداد
تعامالت و شکلگیری برخوردهاي سالم را میان افراد افزایش
میدهد .احساس رضایت روحی از تعامالت اجتماعی ،به ایجاد
ارتباط مثبت بین فرد و مکان کالبدی منجر میگردد و تجارب و
تعامالت اجتماعی که در مکان رخ میدهد ،موجب معنابخشیدن
به مکان برای فرد میشود ( .)Marcus, 1992اغلب پژوهشهای
انجامشده در حوزۀ دلبستگی به مکان ،بر ابعاد اجتماعی توجه
ویژهای داشتهاند؛ زیرا مردم به مکانهایی دلبسته میشوند که
باعث سهولت ارتباطات اجتماعی شده و هویت جمعی ایجاد
نماید .ولدوف ( )Woldoff, 2002معتقد است ارتباطات اجتماعی،
باعث شکلگیری مکانها شده و دلبستگی مکانی را موجب
میشود .از دیدگاه اللی ( ،)Lalli, 1992دلبستگی به مکان بهطور
همزمان به پیوندهای فرد با دیگری و همچنین به پیوندهای فرد
با مکان مرتبط است (.)Twigger-Ross & Uzzell, 1996
از نظر آلتمن ،ارتباط قوی مابین تغییرات زمانی و دلبستگی
مکانی وجود دارد و با سپریشدن زمان ،تغییراتی در مکان
ایجاد میشود (پاکزاد .)319 ،1389 ،از نظر پژوهشگران زیادی
احتمال شکلگیری ارتباطات صمیمی با ساکنین مکان و ایجاد
مشارکت فعاالنه ،با افزایش مدت سکونت اشخاص در آن مکان
بیشتر میشود ،بهطوریکه این ارتباطات ،نقش مؤثر و مثبتی در
دلبستگی مکانی ایفا میکنند .درواقع ،ایجاد حس نسبت به یک
مکان ،فرایندی است که اثرگذاری آن مستلزم گذشت زمان است
(.)Doh, 2006, 54
عوامل ادراکی :ریلی معتقد است تجارب و خاطرات شخص
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معرفی نمونهموردی پژوهش (بازار تجریش)

ازمیان مقرهای رفتار جمعی ،بازارها بهدلیل شکلدادن قلمروی
مهمی از زندگی روزمره ،از غنا و جذابیت خاصی برای مطالعۀ
رفتارهای محیطی برخوردارند (شاهچراغی و بندرآباد.)1394 ،
بازار در شهرهای سنتی ،قلب شهر را تشکیل میدهد و
مجموعهای کامل از فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
است ،اما امروزه بازارها به دالیل متعددی در حال از دستدادن
هویت خود هستند .از جمله عواملی که منجر به این امر شده،
توسعۀ ناموزون و غیراصولی شهرهای ایران بهخصوص شهرهای
قدیمی است .از طرفی بهدنبال تغییر و تحوالت اجتماعی و
اقتصادی ایران در چند سال اخیر ،تحوالت قابل توجهی در
ساختار تبادالت اقتصادی ایران رخداده و چهرۀ جدیدی به
تجارت ایرانی داده است ،بهطوریکه امروزه بازار در مقابل
خود مراکز تجاری جدیدی را با ترکیبی کام ً
ال متفاوت
مشاهده میکند (هاشمپور.)32 ،1384 ،
در این پژوهش جهت پیبردن به مؤلفههای مؤثر در ایجاد
دلبستگی به بازارهای سنتی و میزان تأثیرگذاری هر مؤلفه،
بازار تجریش بهعنوان نمونهموردی بررسی شده است.
انتخاب بازار تجریش دو دلیل عمده دارد-1 :با اینکه این
بازار در محلهای بسیار قدیمی واقعشده ،دستخوش تغییرات

...................................................................

از مکان ،در ایجاد دلبستگی نقش مهمی دارند و با مشارکت
فر ْد مکان میتواند بهعنوان نمادی از تجربه محسوب شود
( .)Riley, 1992اگرچه دلبستگی به مکان امری پویاست ،اما
قسمتی از آن با خاطرات رویدادهای برجستۀ زندگی مرتبط
است ( .)Rubinstein & Parmelee, 1992مکان بهعنوان بستری
جهت رخداد روابط اجتماعی و تجربیات مشترک بین افراد
در ایجاد حس دلبستگی به مکان مؤثر است (پاکزاد،1388 ،
 .)319مطالعات نشان میدهد عناصر خاص مکان مانند :نماد
و نشانهها ،قدمت تاریخی مکان و وابستگیهای اجتماعی به
مکان در این امر نقش بسزایی دارند (Lennard & Lennard,
 .)1984با گذر زمان ،رویدادها و نشانههای تاریخی در ذهن افراد
حک میشود و احساس و خاطرات خاصی را ایجاد میکند.
بنابراین میتوان گفت ،نقاط کانونی تاریخی محل تجمع سنتها
و خاطرات جمعی افراد هستند (حبیبی .)20 ،1378 ،اتصال
فرد و محیط با شکلگیری دلبستگی به مکان ،مفهوم مییابد
و مؤلفههای ادراکی از طریق تجربۀ محیط ،جنبۀ روانشناسی و
معنایی دلبستگی به مکان را تحت تأثیر قرار میدهد (Hidalgo
 .)& Hernandz, 2001, 121مسئلۀ مهم دیگر مشابهت فرهنگ
افراد و گروهها در جامعه است که در شکلگیری دلبستگی به
یک مکان خاص مؤثر میباشد ( .)Hummon, 1992دلبستگی به
مکان به فعالیتهایی که افراد در زمینۀ فرهنگی انجام میدهند،
وابسته است (.)Low & Altman, 1992, 7
ْ
مختلف متفاوت
عوامل فردی :میزان دلبستگی به مکان در افراد
است ( .)Tuan, 1979, 399افراد ،مکانها را براساس سالیق
آگاهانۀ خود انتخاب کرده و به آن مکان دلبسته میشوند ،که این
ترجیحات نیز از ویژگیها و خصوصیات فردی آنها منتج میشود.
خصوصیات فردی هر شخص در چگونگی توسعۀ روابط اجتماعی،
و جهتگیری اجتماعی وی اثر باالیی دارد (.)Riley, 1992, 19
ویژگیهای فردی ،فاکتورهایی همچون سن ،وضعیت تأهل،
میزان تحصیالت ،میزان درآمد ،طبقۀ اجتماعی ،اعتقادات و باورها
و تعریف شخصی از زندگی را شامل میشوند (Bonaiuto et al.,
.)1999; Pretty, Chipuer & Bramston, 2003
دلبستگی به مکان در دو سطح فردی و اجتماعی اتفاق میافتد.
در سطح فردی ،تأکید بر پیوندهای شخصی فرد با مکان است
و دلبستگی به مکان به بازخوانی خاطرات فردی و ایجاد حس
پایداری در فرد کمک میکند (Twigger-Ross & Uzzel,
 .)1996مانزو در مطالعات مرتبط با تجارب در مکانها بر این باور
است که ،این مکانها نیستند که صرفاً مورد توجه هستند بلکه
تجربۀ مکان است که به مکان معنای ویژه میبخشد .ازاینرو مکان
از دید فردی ،به علت تجارب مهمی مانند :نقاط عطف و ادراکات
مفهوم مییابد و معنادارتر میشود (.)Manzo, 2005, 74
•مؤلفۀ زمانی
عامل زمان یا طول مدت سکونت یکی از عواملی است که

دلبستگی به مکان را افزایش میدهد (.)Bonaiuto et al., 1999
عامل زمان ،عامل تعيينكننده در ميزان دلبستگي به مكان است
و در برخی موارد بدون توجه به ساير ابعاد ،باعث ایجاد دلبستگي
به مكان در افراد و گروهها ميشود ( .)Relph, 1976طبق نظر لو
و آلتمن ،عامل زمان در بزرگساالن و کودکان ،در میزان و فرایند
دلبستگی به مکان بهعنوان عاملی تعیینکننده مطرح شده است
(.)Low & Altman, 1992
از نظر آلتمن دلبستگی به مکان با تغییرات زمانی رابطهای قوی
دارد و با گذر زمان ،تغییراتی در آن صورت میگیرد (پاکزاد،
 .)319 ،1389بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که هرچه فرد
مدت زمان بیشتری با یک فضا در ارتباط باشد ،احتمال برقراری
تعامالت اجتماعی با دیگران افزایش یافته و در نتیجه دلبستگی
به مکان ارتقاء مییابد .بهطورکلی شکلگیری احساس نسبت به
یک مکان ،فرایندی مبتنی بر زمان است (.)Doh, 2006, 54
•جمعبندی عوامل مؤثر در ایجاد دلبستگی به مکان
همانگونه که در بررسی و مرور ادبیات موجود در مورد دلبستگی
آمد ،انسان و مکان بر یکدیگر تأثیر دوسویه دارند و این رابطۀ
دوطرفه در گذر زمان ،دلبستگی را به مکان ایجاد میکند .در
ایجاد دلبستگی به مکان ،سه گروه از مؤلفهها تأثیرگذارند که
شامل مؤلفۀ مکانی با شاخصهای کالبدی و عملکردی -فعالیتی،
مؤلفۀ انسانی با شاخصهای فردی ،اجتماعی و ادراکی و مؤلفۀ
زمانی هستند.
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خاصی نشده است و  -2بازار تجریش تنها یک مرکز داد و
ستد و بازرگانی نیست ،بلکه یک مرکز اجتماعی و فرهنگی
سرزنده به حساب میآید و همین امر باعث میگردد
مخاطبین نسبت به آن حس دلبستگی به مکان داشته
باشند.
بازار تجریش ،سابقۀ تاریخی  150ساله دارد و بهدلیل
ویژگیهای خاصی نظیر :کاربریهای متنوع ،سبک معماری
و حس سرزندگی موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی
شده است (مرکز اسناد و تحقیقات دانشکدۀ معماری و
شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی( ،)1378 ،تصویر  .)1بازار
تجریش بهعنوان یکی از مهم ترین مراکز اقتصادی شمیران
و شمال تهران ،منجر به شکلگیری هویت خاص برای این
محله و بهویژه قطب تجاری شده و همچنین مورد استقبال
طیف وسیعی از مردم این محله است (حیدری ،امیرحاجلو،
کارخانه و احمدی فرد .)۳۳۱ ،۱۳۹۲ ،بازار قدیمی ،تکیۀ
بزرگ تجریش ،امامزاده صالح و مراکز خرید از نقاط دیدنی
و تماشایی محلۀ تجریش هستند .وجود امامزاده صالح در
بخش میانی بازار تجریش یکی از جاذبههای بازار به حساب
میآید و صحن امامزاده همیشه مملو از جمعیتی است که
در اطراف مرقد ،در کنار درختان و یا سایبانها سفرۀ نذری
خود را پهن نمود هاند (تصویر  .)2تکیۀ قدیمی تجریش
میزبان برگزاری عزادار یها بوده و شور و حال آن قابل
توصیف نیست .در تیمچۀ تجریش و راسته بازارهای وابسته
به آن« ،پویایی و حرکت» خریداران ،پرسهزنان ،عزاداران و
دستههای نمایش ،خصلت فضایی محیط را شکل میدهد
(تصویر  .)3عالوه بر حرکت و توقف ،سایر مکانیسمهای
رفتار ،از جمله :تعامالت کالمی و غیرکالمی ،واکنشهای
عاطفی و هیجانی ،حرکت با انبوه مردم یا تماشای جمعی
مراسم ،با محدودیت مواجه نیستند .گریستن سوگواران،
خنده و گفتوگوی پرشور پرسهزنان با همراهان خود یا
فروشندگان در همهمۀ جمعیت و ارتفاع زیاد محیط محو
میشود (تفکر ،شاهچراغی و حبیب.)1398 ،
تنوع قیمت و کاال در بازار تجریش ،تنوع مخاطبان را
موجب شده است؛ به نوعی که اقشار مختلف جامعه در
آن حضور دارند .نکتۀ مهمتر آنکه ،فضای بازار توسط افراد
مشخص کنترل نمیشود و تمامی افراد جامعه توانایی ورود
به بازار را دارند .به نوعی مغازهداران خود بر فضا نظارت
دارند.

روش تحقيق

با توجه به اینکه هدف تحقیق ،ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر
بر دلبستگی به مکان در بازارهای سنتی است ،روش این
پژوهش ترکیبی بوده و در دو بخش کیفی (تحلیل محتوا)

..............................................................................
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مرتفع گردید .توزیع پرسشنامهها با توجه به ازدیاد و تنوع
سؤاالت ،بهمنظور اعتبار و اطمینان از نتایج و پاسخهای
سؤاالت و برطر فکردن ابهام پرسششوندگان ،بهصورت
حضوری و یک به یک صورت گرفت.
پایایی پرسشنامه ،از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
مؤلفه ها بررسی شد که نتایج نشان میدهند مقدار ضریب
آلفای کرونباخ برای هر پنج مؤلفه کالبدی ،عملکردی،
اجتماعی ،ادراکی و زمانی بین  0/7تا  0/8بوده (جدول )1
و قابل قبول هستند .سپس نتایج حاصل از دادههای منتج
از پرسشنامه ،با استفاده از نرمافزار  SPSS 26و آزمونهای
آماری شامل :فریدمن و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت .در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر دلبستگی
به مکان بهعنوان متغیرهای مستقل و دلبستگی به مکان
بهعنوان متغیر وابسته در بازار تجریش ،مورد آزمون قرار
گرفت.

یافتههای پژوهش

تصویر  .3بازار تجریش .عکس :مریم مجتبوی.1398 ،

...................................................................

و کمی (پرسشنامه) انجام شده است .در بخش کیفی
پژوهش ،با مرور مطالعات و پژوهشهای صورتگرفته در
زمینۀ دلبستگی به مکان ،از طریق تحلیل محتوا عوامل
مؤثر استخراج و مدل مفهومی پژوهش ارائه شد ،سپس
براساس مدل بهدستآمده ،پرسشنامهای طراحی شد.
سؤاالت پرسشنامه در دو بخش تنظیم شد هاند؛ بخش
اول شامل مشخصات آماری پرسششوندگان و بخش
دوم بهصورت چکلیستی متشکل از  27سؤال (براساس
طیف لیکرت در  5سطح) برای ارزیابی مؤلفۀ کالبدی،
عملکردی ،ادراکی و اجتماعی مؤثر بر دلبستگی به مکان
تهیه شد .روایی پرسشنامه ،توسط پنج نفر از خبرگان
حوزۀ معماری و روانشناسی محیط مورد تأیید قرار گرفت
و در جامعۀ آماری توزیع گردید .در تصویر  ،4روش تحقیق
در قالب مدلی بهصورت خالصه بیان شده است .با توجه
به نامعلو مبودن حجم جامعه ،میزان حجم نمونه در این
پژوهش ،از طریق فرمول ،4محاسبه شد و تعداد 202
نفر به دست آمد .بهمنظور بررسی اعتبار و پایایی سؤاالت
پرسشنامه ،ابتدا پیشآزمونی بهعنوان پایلوت بین 30
نفر از مخاطبین بازار تجریش (شامل :کسبه ،مشتریان
و عابرین) انجام گرفت و نقصها و نارساییهای سؤاالت

اهداف این پژوهش شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر در
ایجاد و ارتقاء حس دلبستگی به مکان در بازار بهصورت عام
و کشف رابطۀ بین مؤلفههای کالبدی ،اجتماعی ،عملکردی،
ادراکی و حس دلبستگی به مکان در نمونۀ موردی پژوهش
است .در راستای دستیابی به این اهداف ،سؤاالت ذیل
مطرح میشود :عوامل مؤثر در ايجاد دلبستگي به مكان
در بازارها كدا ماند؟ چه رابطهاي بين مؤلفههای مؤثر بر
دلبستگي به مكان در بازار (نمونهموردی :بازار تجریش)
وجود دارد؟
بدینترتیب در جهت پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ،در
ابتدا با استفاده از روش تحقیق کیفی ،پیشینه و مبانی
نظری موجود مورد بررسی قرار گرفته و مدل مفهومی
پژوهش استخراج شد و در بخش کمی ،پس از توزیع و
جمعآوری پرسشنامهها به بررسی و تحلیل مؤلفهها در
نمونهموردی پرداخته شد و از روشهای آماری بهمنظور
تجزیه و تحلیل آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.
•یافتههای بخش کیفی
در بخش کیفی ،پس از بررسی پژوهشهای پیشین نخست
تمام مفاهیم استخراجشده از مطالعات بهعنوان کد در نظر
گرفته شد .سپس با توجه به محتوا و معنای کدها ،مفاهیم
و مقولهها با ترکیب کدهای مشابه شکل گرفتند .پس از
بررسی مقاالت ،مؤلفهها و شاخصهای مؤثر در جدول
 2ارائه شدند .در نهایت چهار مؤلفه شامل :مؤلفۀ مکانی
(با دو شاخص کالبدی و عملکردی) ،مؤلفۀ انسانی (با دو
شاخص اجتماعی و ادراکی) ،مؤلفۀ زمانی و مؤلفۀ فردی
استخراج شد که در ذیل به بیان هر یک پرداختهایم.

..............................................................................
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مطالعات اسنادی و
کتابخانهای

طرح سؤاالت و
اهداف پژوهش

ام

مصاحبه و مشاهدۀ اکتشافی
در نمونهموردی

مطالعات میدانی

گام دوم:
مطالعات کیفی -کمی

توزیع و تکمیل
 2۲2عدد
پرسشنامه توسط
مخاطبین بازار
تجریش

بررسی روایی بهوسیلۀ
متخصصین و خبرگان

طراحی پرسشنامۀ
محققساخته بر
اساس طیف لیکرت

بررسی پایایی بهوسیلۀ
ضریب آلفای کرونباخ

آزمون رگرسیون
تکنیک تحلیل مسیر

کشف رابطۀ
بین مؤلفههای مؤثر
بر دلبستگی به
مکان در
بازار تجریش و
میزان تأثیر هر کدام
از مؤلفهها

گام سوم:
مطالعات کمی

تحلیل آماری نتایج
پرسشنامهها
بهوسیلۀ نرمافزار
SPSS 26

آزمون فریدمن

گام اول:
مطالعات کیفی

بررسی مفهوم دلبستگی به
مکان و مؤلفههای مؤثر از
دید محققین

کدگذاری
مؤلفهها و
استخراج مدل
مفهومی پژوهش

تصویر  .4روند انجام پژوهش .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

جدول  .1ضریب پایایی متغیرهای تحقیق .مأخذ :نگارندگان.
متغیرهای تحقیق

تعداد پرسش

ضریب آلفای کرونباخ

مؤلفۀ کالبدی

8

0/724

مؤلفۀ عملکردی

6

0/703

مؤلفۀ اجتماعی

7

0/735

مؤلفۀ ادراکی

6

0/714

مؤلفۀ زمانی

3

0/800

دلبستگي به مكان ،نتيجۀ تعامل انسان و مكان در گذر زمان
است و انسان و مكان در دو سوي این رابطۀ متقابل قرار
دارند .با اتکا به نتایج تحلیل محتوا ،عوامل مؤثر در ايجاد
دلبستگي به مكان را ميتوان بهصورت زير دستهبندي کرد.
عوامل مكاني (مكان با تمام عوامل کالبدي ،عملکردی)،
عوامل انسانی (انسان با تمام ويژگيهاي فردي ،ادارکی و
اجتماعي) و عامل زمان عوامل مؤثر در ايجاد دلبستگي به
مكان هستند (تصویر .)5

..............................................................................
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•یافتههای بخش کمی
در بخش کمی پژوهش با توجه به دادههای مستخرج از
بخش کیفی ،پرسشنامهای محققساخته براساس طیف
لیکرت تنظیم شد .پس از تأیید روایی تحقیق توسط
متخصصین ،پرسشنامه در جامعۀ آماری شامل :کسبه،
مشتریان و رهگذران در بازار تجریش توزیع شد و با
استفاده از آزمونهای آماری  SPSS 26مورد تحليل قرار
گرفت .یافتههای بخش کمی نیز مدل برگرفته از بخش
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جدول  .2کدگذاری جهت دستیابی به مقوالت و مفاهیم .مأخذ :نگارندگان.
مقوالت (مؤلفه)

مفاهیم (شاخص)

مؤلفۀ مکانی

شاخص کالبدی

کد  -صاحبنظران
-

دسترسی ()Regnier & Pynoos, 1987
 -فرم و ساختار()Stedman, 2003

 -زیبایی و کیفیت بصری (چرخچیان)1388 ،

خدمات و امکانات ()Regnier & Pynoos, 1987; Stedman, 2003
 راحتی ()Hashas, 2004 نظافت ()Waxman, 2006 آسایش اقلیمی ()Regnier & Pynoos, 1987 -عناصر طبیعی (Cantril, 1998؛ قاضیزاده)1390 ،

 -تنوع

شاخص عملکردی

فعالیتی ()Low & Altman, 1992
 -تناسب فعالیتی ().ibid

 ارضای نیازهای روزانه ( ;Stokols & Shumaker, 1981; Kyl, Graefe, Manning & Bacon, 2004سجادزاده)1392 ، انعطافپذیری ()Rivlin, 1987 همهشمولی ()Low & Altman, 1992 -امکان شکلگیری پیوند اجتماعی ()Twigger-Ross & Uzzel, 1996

مؤلفۀ انسانی

شاخص ادراکی

شاخص اجتماعی

مؤلفۀ زمانی

شاخص زمان

مؤلفۀ فردی

شاخص ویژگی
شخصی

 امنیت ()Baba & Austin, 1989; Qian, Zhu & Liu, 2011; Scannell & Gifford, 2010 خاطرهانگیزی ( )Riley, 1992; Marcus, 1992; Kyle et al., 2004 ادراک مکان ()Bonaiuto et al., 1999 نماد و نشانه ()Lennard & Lennard, 1984 هویتمندی (Williams & Vaske, 2003; Low & Altman, 1992؛ سجادزاده)1392 ، -رضایتمندی ()Cohen & Shinar, 1985; Bonaiuto et al., 1999; Kyle et al., 2004

 -مشارکت

پذیری ()Rivlin, 1987; Lewicka, 2005; Brown & Werner, 1985
 اجتماعپذیری (.)Marcus, 1992 اشتیاق به حضور ()Rosenberg & Hovland, 1960 معاشرتپذیری ()Fried, 1963 حریم شخصی ()Rapoport, 1982 آزادی شخصی ()Scannell & Gifford, 2010 -شأن اجتماعی()Breakwel, 1993

 -میزان

- -تجزیه و تحلیل آمار توصیفی

اطالعات به دست آمده از پاسخگویان نشان میدهد که /4
 61درصد جامعۀ آماری پژوهش ،زن و  38 /6درصد مرد
بودند .عمدۀ افراد شرکتکننده در مطالعه به ترتیب ،از
مناطق  4 ،7 ،3 ،1و  6تهران به بازار تجریش آمده بودند.
تعداد پاسخدهندگان ،از نظر وسیلۀ نقلیۀ مورد استفاده

 جنس ()Bonaiuto et al., 1999 سن ()Hidalgo & Hermandez, 2001تأهل ()Pretty, Chipuer & Bramston, 2003
 شغل ()ibid. تحصیالت ()Bonaiuto et al., 1999 -محل سکونت ()Tuan, 1977

برای رفتن به بازار تجریش :چهل نفر ( 19 /8درصد) با
اتوبوس ،نود و چهار نفر ( 46 /5درصد) با مترو ،بیستو دو
نفر ( 10 /9درصد) با اتومبیل شخصی ،بیست و هشت نفر
( 13 /9درصد) با تاکسی و چهارده نفر ( 6 /9درصد) پیاده
به بازار رفته بودند .همچنین نحوۀ حضور شرکتکنندگان
در بازار تجریش ،چهل و چهار نفر ( 21 /8درصد) دو نفری
با همسر ،شصت و شش نفر (32/7درصد) بهصورت جمعی
با دوستان ،چهل نفر (  19 /8درصد) با خانواده 52 ،نفر
(25/7درصد) بهصورت فردی به بازار آمده بودند.

...................................................................

کیفی را تأیید کرده و نشان میدهند :تأثیر مؤلفههای
کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی ،ادراکی و زمانی بر متغیر
وابستۀ دلبستگی به مکان ،معنادار است.

-

 تعداد دفعات مراجعه ()Relph, 1976 طول مدت َآشنایی (.)Doh, 2006, 54حضور در هر بار مراجعه ()Low & Altman, 1992

..............................................................................
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تصویر  .5عوامل مكاني مؤثر در ايجاد دلبستگي به مكان .مأخذ :نگارندگان.

....................................................................

- -سنجش سطح متغیرهای مستقل

در این پژوهش از آزمون ( K-Sکولموگروف-اسمیرنوف)
جهت بررسی نرما لبودن متغیرها استفاده شده و نتایج
بهدستآمده نشان میدهد هیچکدام از متغیرها از توزیع
نرمال پیروی نمیکنند .بنابراین برای اولویتبندی مؤلفهها و
شاخصها از آزمون ناپارامتریک فریدمن استفاده شده است.
نتایج آزمون فریدمن مقدار آماره آزمون کیدو را ،339/602
درجات آزادی ( )dfرا  4و معنیداری آماری ().Asymp. Sig
یا همان  p-valueرا برابر با  0.000نشان میدهد که چون
مقدار آن کوچکتر از سطح معناداری  0 /05است ،نتیجه
میشود میان مؤلفهها به لحاظ اهمیت ،تفاوت معناداری
وجود دارد و از دیدگاه پاسخگویان ،این سؤاالت از ارزش و
اهمیت یکسان برخوردار نیستند (جدول .)3
طبق نتایج آزمون فریدمن ،مؤلفۀ ادراکی ،عملکردی ،زمانی،
کالبدی و اجتماعی به ترتیب از زیاد به کم ،باالترین سطح
میانگین را دارا هستند .شاخصهای مؤثر در هر مؤلفه نیز به
شرح ذیل گزارش میشود( :نتایج آزمون فریدمن در جدول
 4آمده است).
الف) شاخصهای مؤلفۀ ادراکی :در بین شاخصهای
ششگانۀ مولفۀ ادراکی ،ترتیب شاخصها به شرح ذیل است:
خاطرهانگیزی ،هویتمندی ،نماد و نشانه ،ادراک و تصور
مکان ،رضایتمندی و امنیت.
ب) مؤلفههای عملکردی :در بین شاخصهای ششگانۀ
مولفۀ عملکردی ،شاخصهای ارضای نیازهای روزانه ،تناسب

..............................................................................
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فعالیتی ،تنوع فعالیتی ،انعطافپذیری ،امکان شکلگیری
پیوندهای اجتماعی و همهشمولی ،به ترتیب بیشترین
تأثیرگذاری را داشتهاند.
ج) شاخصهای مؤلفۀ زمانی :اولویتبندی شاخصهای
سهگانۀ مولفۀ زمانی ،عبارتند از :طول مدت آشنایی ،میزان
حضور در هر بار مراجعه ،تعداد دفعات مراجعه.
د) مؤلفههای کالبدی :اولویتبندی شاخصهای هشتگانۀ
مولفۀ کالبدی ،عبارتند از :دسترسی ،فرم و ساختار ،زیبایی،
آسایش اقلیمی ،خدمات و امکانات ،عناصر طبیعی ،نظافت و
راحتی.
ه) مؤلفههای اجتماعی :شاخصهای هفتگانۀ مؤثر در
مولفۀ اجتماعی به ترتیب اهمیت ،شامل اشتیاق به حضور،
شأن اجتماعی ،آزادی شخصی ،معاشر تپذیری ،حریم
شخصی ،اجتماع پذیری و مشارکتپذیری هستند.
- -سنجش میزان تأثیر مستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته

در جدول  5سطح معناداری (  )sigبرای هر پنج مؤلفۀ
ادراکی ،عملکردی ،زمانی ،کالبدی و اجتماعی کمتر از آلفا
 0 /05است .بنابراین هر پنج مؤلفه تأثیر معناداری بر حس
دلبستگی به مکان دارند و ترتیب تأثیرگذاری مؤلفههای
مستقل به شرح ذیل است :مؤلفۀ ادراکی ،مؤلفۀ زمانی ،مؤلفۀ
کالبدی ،مؤلفۀ اجتماعی و مؤلفۀ عملکردی.
- -تکنیک تحلیل مسیر

مدل تجربی بهدستآمده از تکنیک تحلیل مسیر در تصویر
 6نشان داده شده است .نمودار نشان میدهد ،تمامی
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جدول  .3آزمون فریدمن .مأخذ :نگارندگان.
آزمون فریدمن
تعداد

202

کی دو

339/602

درجات آزادی ()df

4

.Asymp. Sig

0/000

جدول  .4اولویتبندی مؤلفهها و شاخصها در بازار تجریش براساس آزمون فریدمن .مأخذ :نگارندگان.
مؤلفهها

میانگین رتبه

شاخصها

میانگین رتبه

مؤلفۀ ادراکی

4/03

 خاطرهانگیزی هویتمندی نماد و نشانه ادراک و تصور مکان رضایتمندی -امنیت

4/42
4/15
4/03
3/230
2/83
2/35

مؤلفۀ عملکردی

3/63

 ارضای نیازهای روزانه تناسب فعالیتی تنوع فعالیتی انعطافپذیری امکان شکلگیری پیوندهای اجتماعیهمه شمولی

4/77
4/59
4/34
2/62
2/45
2/23

 طول مدت آشنایی میزان حضور در هر بار مراجعه -تعداد دفعات مراجعه

2/28
1/90
1/82

 دسترسی فرم و ساختار زیبایی آسایش اقلیمی خدمات و امکانات عناصر طبیعی نظافت -راحتی

6/18
5/60
5/12
4/94
4/77
4/17
3/20
2/02

 اشتیاق به حضور شأن اجتماعی آزادی شخصی معاشرتپذیری حریم شخصی اجتماعپذیری -مشارکتپذیری

5/88
4/92
4/61
3/74
3/49
3/00
2/36

مؤلفۀ زمانی

مؤلفۀ کالبدی

3/41

2/37

1/55
مؤلفۀ اجتماعی

...................................................................

مؤلفهها بر دلبستگی به مکان در بازار تأثیرگذار هستند.
طبق این نمودار ،مؤلفۀ کالبدی ،عملکردی و زمانی ،متغیر
مستقل به حساب میآیند ،مؤلفۀ اجتماعی و ادراکی ،متغیر
وابستۀ میانی و احساس دلبستگی به مکان ،در نقش متغیر
وابستۀ نهایی عمل میکنند.
با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون مؤلفۀ کالبدی،
عالوه بر تأثیر مستقیم ،بهصورت غیرمستقیم بهواسطۀ مؤلفۀ
اجتماعی با ضریب مسیر  0 /573و بهواسطۀ مؤلفۀ ادراکی

با ضریب مسیر  0 /175بر روی دلبستگی به مکان مخاطبین
بازار تجریش تأثیر گذاشته است .مؤلفۀ زمانی ،عملکردی و
اجتماعی نیز هم بهصورت مستقیم و هم بهصورت غیرمستقیم
از طریق مؤلفۀ ادراکی بر روی دلبستگی به مکان مخاطبین
بازار تجریش تأثیر گذاشته است (تصویر .)6
تأثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابستۀ «دلبستگی به مکان»
از مجموع تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن متغیر بهدست
میآید .نتایج نشان میدهد تأثیر کل مؤلفهها به ترتیب

..............................................................................
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جدول  .5جدول آزمون رگرسیون .مأخذ :نگارندگان.
مؤلفه

sig

T

Beta

Std.Error

B

ادراکی

0/000

3/867

0/263

0/086

0/331

عملکردی

0/001

3/282

0/174

0/085

0/278

زمانی

0/000

3/902

0/224

0/052

0/203

کالبدی

0/003

3/007

0/199

0/089

0/268

اجتماعی

0/009

2/631

0/176

0/076

0/200

....................................................................

تصویر  .6مدل تجربی عوامل مؤثر بر دلبستگی به مکان در بازار تجریش ،بهدستآمده از تکنیک تحلیل مسیر .مأخذ :نگارندگان.

اولویت عبارتند از :مؤلفۀ کالبدی  ،0/387مؤلفۀ زمانی
 ،0/357مؤلفۀ عملکردی  ،0/271مؤلفۀ ادراکی  0 /263و
مؤلفۀ اجتماعی0/250که تأثیر کل بیشتری بر دلبستگی
به مکان در بازار تجریش دارند (اطالعات تکمیلی در
جدول  6آمده است).

نتيجهگیری

همانطور كه اشاره شد ،دلبستگی به مکان جزء مهمترین
عوامل در ارزیابی ارتباط بین انسان و محیط و خلق
محیط انسانی با کیفیت است .در واقع دلبستگي به
مكان بیانگر نوعی رابطۀ عاطفي عمیق با مكان است كه
در نتيجه ،فرد نوعی همذا تپنداري بین خود و مکان

..............................................................................
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احساس میکند .با توجه به اهمیت این حس در ارتقاء
کیفیت فضاهای عمومی شهری از جمله بازارها ،در این
مقاله به بررسی و سنجش حس دلبستگی به مکان در
بازار تجریش و مؤلفههای اثرگذار بر آن که دربرگیرندۀ
عوامل مکانی ،انسانی ،زمانی و فردی است ،پرداخته شد.
یافتههای تحقیق نشا ندهندۀ وضعیت مناسب این
بازار قدیمی از لحاظ شاخص دلبستگی به مکان است.
طور یکه این بازار با وجود گذشت زمان توانسته
است بهعنوان بازاری باهویت و متمایز ،ماهیت خود را
حفظ کند .در این بازار مخاطبین از جمله (مشتریان،
کسبه و رهگذران) نوعی احساس تعلق عاطفی و ابراز
احساس خوشایند از حضور در فضا دارند و این بازار
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جدول  .6تأثیر مستقیم و غیرمستقیم مؤلفهها بر دلبستگی به مکان از طریق تحلیل مسیر .مأخذ :نگارندگان.
مؤلفهها

تأثیر مستقیم

تأثیر غیرمستقیم

تأثیر کل (مستقیم +غیرمستقیم)

مؤلفۀ ادراکی

0/263

---

0/263

مؤلفۀ عملکردی

0/174

0/097

0/271

مؤلفۀ زمانی

0/224

0/133

0/357

مؤلفۀ کالبدی

0/199

0/042+0/046+0/100

0/387

مؤلفۀ اجتماعی

0/176

0/074

0/250

پینوشت

Place attachment .1
Sense of place .2
Stedman .3

.4

فهرست منابع

•پاكزاد ،جهانشاه .)1388( .سير انديشه ها در شهرسازی( .ج.)3 .
تهران :انتشارات شهيدي.
•پاکزاد ،جهانشاه .)1389( .سیر اندیشهها در شهرسازی :از فضا تا
مکان .تهران :انتشارات آرمانشهر.
•تفکر ،ثریا؛ شاهچراغی ،آزاده و حبیب ،فرح .)1398( .بررسی
تطبیقی معماری بازار تاریخی تجریش و مرکز خرید ارگ تهران
براساس نظریۀ سینومرفی (همساختی کالبد-رفتار) .مطالعات
معماری ایران.132-105 ،)16(8 ،
•چرخچيان ،مريم .)1388( .بررسي تحليلي عوامل مؤثر بر افزايش

...................................................................

را به سایر مراکز تجاری ترجیح میدهند .بنابراین از
مدل دلبستگی به مکان میتوان بهعنوان را هحلی برای
احیاء و بازآفرینی سایر مکا نهای تجاری استفاده کرد.
پژوهش حاضر نشان داد ،عوامل «مکانی»« ،انسانی»،
«زمانی» و «فردی» در ایجاد دلبستگی به بازارها،
نقش مؤثری دارند و رابطهای مستقیم و معنادار بین
مؤلفههای «کالبدی» و «عملکردی» از عوامل مکانی و
مؤلفههای «اجتماعی» و «ادراکی» از عوامل انسانی و
مولفۀ «زمانی» با «حس دلبستگی به مکان» وجود دارد
و بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به مؤلفۀ ادراکی است.
از طرفی غیر از تأثیر مستقیم ،مؤلفهها از طریق تأثیر
غیرمستقیم نیز بر دلبستگی به مکان تأثیرگذار هستند.
بهعنوان مثال مؤلفۀ کالبدی غیر از تأثیر مستقیمی که
بر دلبستگی به مکان دارند ،از طریق تأثیر غیرمستقیمی
که بر مؤلفۀ اجتماعی ،مؤلفۀ عملکردی و مؤلفۀ ادراکی
میگذارند نیز باعث ارتقاء دلبستگی به مکان میشوند.
نتایج نشان میدهد تمامی مؤلفهها از جمله (مؤلفۀ
کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی ،و زمانی) غیر از تأثیر
مستقیم ،از طریق مؤلفۀ ادراکی تأثیر غیرمستقیم بر
دلبستگی به مکان دارند .ادراکات ،حاصل پیامها و معانی
برآمده از محیط است که در ذهن مخاطب نقش میبندد
و چگونگی ارتباط مخاطب را با مکان شکل میدهد .در
فرایند ادراک رابطهای پویا و دوسویه میان مخاطب و
محیط برقرار میشود؛ از این رو ادراک ،فرایندی ذهنی،
پویا و هدفمند و شکلدهندة رابطة تعاملی انسان و محیط
و معنادارکردن آن است .در ارتباط با مؤلفههای کالبدی و
نقش آن در دلبستگی به بازار میتوان گفت ،شاخصهای
«دسترسی»« ،فرم و ساختار» و «زیبایی» نقش مؤثری
را در دلبستگی به بازار داراست .در مورد مؤلفههای
اجتماعی و تأثیر آن در ارتقای دلبستگی به بازار ،میتوان
گفت شاخصهای «اشتیاق به حضور»« ،شأن اجتماعی»
و «آزادی شخصی» از عوامل مهم در دلبستگی است.
همچنین در مورد دلبستگی ادراکی نیز میتوان گفت،

رخداد معانی و مفاهیم در فضای بازار وابسته به تجربیات
شخصی و گروهی افراد است .این امر به شدت متأثر
از «خاطر هانگیزی»« ،هویتمندی» و «نماد و نشانههای
موجود در فضا» است .بنابراین معماران و طراحان شهری
میبایست به مجموعه عوامل مکانی (مكان با تمام عوامل
كالبدي و عملکردي) ،ویژگیهای انسانی (انسان با تمام
ويژگيهاي فردي ،اجتماعي ،ادراکی و  )...و عوامل زمانی
که بستر شکلگیری احساسات مختلف بین فرد و مکان
را در فضاهای عمومی از جمله بازارها ایجاد م نمایند،
توجه ویژهای مبذول دارند .این امر زمینۀ رشد و توسعۀ
کیفی بازارها را برای مخاطبین بهعنوان بستر زندگی
اجتماعی افراد فراهم میآورد.
در نهایت ،با توجه به اینکه عوامل مکانی ،انسانی و زمانی
هر سه بهطور همزمان بر دلبستگی به مکان تأثیرگذار
هستند ،برای پژوهشهای آتی این فرضیه مطرح میشود
که برای سنجش دلبستگی به مکان ،غیر از توجه به اثرات
مستقیم هر کدام از مؤلفهها ،بایستی اثرات غیرمستقیم
مؤلفهها نیز سنجیده شوند.

..............................................................................
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