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  *عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان در خوابگاه هاي دانشجويي
  )خوابگاه دانشگاه سمنان: نمونه موردي(

  
2، سيد عباس يزدانفر1يساجده خرابات

  )نويسنده مسئول(
  

  11/12/95: تاريخ پذيرش 04/11/1393:تاريخ دريافت

  چكيده
اين دانشجويان با ورود بـه خوابگـاه و دوري از   . مسكن دانشجويي ضروري ترين نياز دانشجويان غير بومي مي باشد

ود را از دسـت مـي دهنـد و دچـار احسـاس      خانواده، بخش زيادي از حمايت هاي اجتماعي خانواده و جامعه بـومي خـ  
در اين ميان، توجه به عوامل موثر در ايجاد دلبسـتگي   .تنهايي، غربت، عدم تعلق و دلبستگي به محيط جديد مي شوند

بـا ايجـاد   . به محيط جديد خوابگاه مي تواند نقش مهمي در بهبود وضعيت روحي، عاطفي و عملكردي آنها داشته باشد
در خوابگاه، تطبيق دانشجويان با محيط جديد بهتر صورت مي گيرد و اشتياق آنها براي زنـدگي بـا   دلبستگي به مكان 

هدف اصلي اين پژوهش بررسي عوامل موثر در ايجاد دلبسـتگي بـه مكـان، در خوابگـاه هـاي      . ديگران افزايش مي يابد
مشـاهده،  ( ز روش مطالعـه ميـداني   براي دستيابي به اهـداف فـوق، پـس از مطالعـات كتابخانـه اي، ا     . دانشجويي است

استفاده شده است و به عنوان نمونه، خوابگاه پرديس دانشگاه سمنان مـورد بررسـي قـرار گرفتـه     ) پرسشنامه و عكس 
نتـايج نشـان مـي دهـد     . داده هاي بدست آمده از مطالعات ميداني به روش كمي مورد تحليل قرار گرفتـه اسـت  . است

عامل زمان عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان مي باشند و رابطـه معنـاداري ميـان     عوامل انساني، عوامل مكاني و
از ميان عوامل مكاني، عوامـل اجتمـاعي مكـان، عوامـل كالبـدي مكـان ، عوامـل        . آنها و دلبستگي به مكان وجود دارد

از ميـان  . خوابگـاه مـي باشـند    فعاليتي مكان و عوامل معنايي مكان به ترتيب، موثرترين عوامل در ايجاد دلبستگي بـه 
هاي عوامل اجتماعي مكان، بيش ترين ارتباط مربوط به رعايت حريم شخصي در مكان و در مولفـه هـاي عوامـل    مولفه

  .كالبدي مكان، بيش ترين ارتباط مربوط به امكان انعطاف پذيري مكان مي باشد

  هاي كليدي واژه
  .، عامل زمان، خوابگاه دانشجويي، عوامل انساني، عوامل مكاني1دلبستگي به مكان

  
 كارشناسي ارشد معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران و مدرس دانشگاه سمنان.1

  دكتراي معماري، دانشيار گروه معماري مسكن، تهران، نارمك، دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده معماري و شهرسازي. 2

پـرديس دانشـگاه سـمنان بـا تاكيـد بـر حـس        واقع در  خوابگاهي-يتسكونمجتمعطراحي"رشناسي ارشد با عنواناين مقاله برگرفته از پايان نامه دوره كا*
دانشـگاه   دانشكده معمـاري و شهرسـازي  مي باشد كه توسط نويسنده مسئول و با راهنمايي دكتر سيد عباس يزدانفر در  ")خانه اي دور از خانه ( دلبستگي به مكان 
  .شده استعلم و صنعت انجام 
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 مقدمه .1

امروزه بـا بـاال رفـتن ميـل عمـومي جامعـه بـه داشـتن         
تحصيالت تكميلي، تعداد و انـواع مراكـز آمـوزش عـالي بـه      

بـا توجـه بـه پـذيرش     . صورت چشمگيري افزايش يافته انـد 
دانشجويان غير بومي در اكثريت مراكز، داشتن مكان مناسب 

و از نخسـتين  براي استقرار اين دانشـجويان امـري ضـروري    
  . امكاناتي است كه مي بايست فراهم شود

مسكن داشنجويي نه تنها سرپناهي براي اين دانشجويان 
را براي پيشرفت علمي، ذهني  است، بلكه مي بايست فضايي

اسـتردا، گـومز، پولينـت و    ( آنهـا فـراهم نمايـد    و شخصيتي
 و تجربه زندگي مسـتقل،  ورود به دانـشگاه. )2008رينوسو، 

 .براي دانشجويان مـي باشـد   از زندگي جديديز مرحلـه آغـا
راتي كـه در  و تغيي ط زندگيمحيمطالعات نشان داده اند كه 

در از عوامــل تعيــين كننــده     يرد، يكــ يگ ميآن صورت 
  . )2001بيلز، (عاطفي افراد است و وضـعيت روحي 

دانشجويان با ورود به خوابگاه و دوري از خـانواده دچـار   
) 2008فريتس و ديگران،(ايي و غربت مي شوند احساس تنه

و حس دلبستگي به مكان جديد در آنهـا ديـده نمـي شـود     
اين موضوع به نوبه خود بر روي عملكردهـاي  ). 1980بالبي،(

ايجـاد   .تحصيلي و رفتاري دانشجويان تـاثير خواهـد داشـت   
ــق     ــد در تطبي ــي توان ــاه م ــان در خوابگ ــه مك ــتگي ب دلبس

يد و اشتياق آنهـا بـراي زنـدگي بـا     دانشجويان با محيط جد
از اين رو پژوهش حاضر به . ديگران نقش موثري داشته باشد

دنبال عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان در خوابگـاه و  
  :پاسخ گويي به سواالت ذيل مي باشد 

 دلبستگي به مكان چيست؟  
 عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان كدام اند؟  
 اين عوامـل و دلبسـتگي بـه مكـان در      چه رابطه اي بين

 خوابگاه هاي دانشجويي وجود دارد؟

  هر يك از اين عوامل به چه ميزان در ايجاد دلبستگي به
  مكان در خوابگاه تاثيرگذارند؟

براي پاسـخ بـه پرسـش هـاي      مذكور، موارد به عنايت با
مـي   نظـري  مبـاني  و موضـوع  تعريـف  بـه  مطرح شده، ابتـدا 

 متغيرها سنجش و اطالعات جمع آوري نحوة سپس پردازيم،

 داده هـا  تحليل به پايان در و مي دهيم قرار بررسي مورد را

  .پرداخت خواهيم
  تعريف دلبستگي به مكان. 2

 دلبستگي. رابطه انسان و مكان داراي ابعاد گوناگوني است
، به عنوان يكـي از مهـم تـرين ابعـاد رابطـه انسـان و       به مكان

طفي و عملكـردي انسـان و مكـان    مكان، بـه بيـان رابطـه عـا    

داراي  ،حـس مكـان   معتقد است شاماي. پيرامونش مي پردازد
اصلي تعلق به مكان، دلبستگي به مكـان و تعهـد  سـه مرحلـه
نسـبت بـه    هفت سطح بي تفـاوتي مي باشد كه در بـه مكـان 

قرارگيري در يـك مكـان، تعلـق بـه مكـان،       مكـان، آگـاهي از
در  شـدن بـا اهـداف مكـان، حضـور      دلبستگي به مكان، يكـي

- 358( قـرار گرفتـه اسـت    بــراي مكــان   فـداكاري  و مكـان 
347Shamai, 1991,  .( بـه مكـان، سـطح     دلبستگياحساس

مهمي در هماهنگي فـرد   عاملكه  باالتري از حس مكان است
 اســتفاده رضــايت و بــرداري بهتــر از محــيط و محــيط، بهــره

استدمن نيز معتقـد   ).60، 1385فالحت، (مي باشد  كنندگان
بـه  كـه  اسـت   2است، دلبستگي به مكان بخشي از حس مكان

طور حسي فرد را به آن مكان گره مي زند و يك تجربه مثبت 
  . (Stedman, 2003)) 1شكل (از مكان را به وجود مي آورد 

  

  
  .منتعريف دلبستگي به مكان با استفاده از ديدگاه استد. 1شكل 

  نگارندگان: ماخذ
  

روبينستين و پارمل معتقدند كه در فرايند شكل گيـري  
دلبستگي به مكان است كه فضا براي فرد  به مكـان تبـديل   
مي شود و در اين مكان است كه  يك فرد يا يـك گـروه در   

ــند    ــي بخش ــت م ــا و هوي ــه آن معن ــان، ب ــا مك ــاط ب  ارتب

(Rubinstein & Parmelee, 1992) .   ي، ايـن تـاثير حسـ
عاطفي و دروني مكان بر انسان ، باعث جذب افراد به لحـاظ  

. )Low & Altman, 1992(حسـي و فرهنگـي مـي شـود     
 ينيز دلبستگي به مكان را وابسـتگي عـاطفي بـا مكـان     بنيتو
فـرد بـه  بخشـي از هويـت      تعريف مي كند كه در آن خاص
پيـدا  احساس عالقه نسبت به مكان تبديل مي شود و  3مكان

با ايجـاد حـس دلبسـتگي بـه     . (Bonatio, 1999)مي كند 
اسـاس   بـر   مـي دانـد و  خـود را جزيـي از مكـان     مكان، فرد

، ي مكـان  هـا، معـاني و عملكردهـا    از نشـانه  هاي خـود  تجربه
سـازد و در نتيجـه   مـي  ذهن متصور  براي مكان در را نقشي

، 1385فالحـت،  (شـود  مي  مكان براي او مهم و قابل احترام 
بز معتقد است كه افراد در ارتباط بـا برخـي   جين جيكو). 60

 حس مكان

 مكاندلبستگي به حس 

 مكان

 فرد

 فرد

 فرد

 فرد



141  
 

 در خوابگاه هاي دانشجوييعوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان   

  
و بـه ايـن   » من به آن تعلق دارم«از مكان ها بيان مي كنند 

  ).Rivilin, 1987(مفهوم خانه مي بخشند آن  وسيله به
  عوامل مؤثر در دلبستگي به مكان .3

صــاحب نظــران در حــوزه دلبســتگي بــه مكــان، عوامــل  
فريد و مـاريس  . انندمختلفي را در ايجاد اين رابطه موثر مي د

به نقش عوامل اجتماعي مكان در ايجاد رابطه عاطفي با مكان 
در كنار آن ). Fried, 1963; Marris, 1996(تاكيد مي كنند 
كالبدي مكـان را در ايجـاد دلبسـتگي     عوامل استدمن و بنيتو
از  ). Stedman, 2003; Bonaiuto, 2002( موثر مـي داننـد  

امل فعاليتي مكان از ديگر عوامـل  ديدگاه لو، آلتمن و رف عو
 & Low (موثر در ايجاد ارتباط حسي با مكـان مـي باشـد    

Altman, 1992; (Relph, 1976.  ريلي معتقد است عوامل
معنايي مكان نيز در ايجاد دلبستگي بـه مكـان نقـش دارنـد     

)Riley, 1992 (    به اعتقاد تان، عوامـل فـردي و انسـاني از ،
ستگي افراد به مكـان هـاي مختلـف    عوامل تاثيرگذار در دلب

بنيتو و رف عامـل گـذر زمـان را در    . (Tuan, 1977)  است
ــد       ــي دانن ــم  م ــان مه ــه مك ــاطفي ب ــتگي ع ــاد وابس ايج

)Bonaiuto,1999; Relph, 1976( .    بـا بررسـي مطالعـات
مختلف انجام شده در اين زمينه، مي تـوان عوامـل مـوثر در    

طبقه بندي نمود كه  ايجاد دلبستگي به مكان را در قالب زير
  :ده استدر ادامه به آن اشاره ش

  عوامل مكاني -3-1

 عوامل كالبدي مكان -3-1-1

كالبـدي   عوامـل نقـش   در حوزه استدمن مطالعات فراواني
ايـن مطالعـات   . داشته است دلبستگي به مكان ايجاد ردمكان 

مسـتقيم   به صورت حاكي از آن است كه عوامل كالبدي مكان
دلبسـتگي بـه   ايجاد  درو غير مستقيم  4تمنديرضاي ايجاد در

  ).Stedman, 2003( )2 شكل( داردتاثير مكان 
  

  
تاثير عوامل كالبدي در ايجاد دلبستگي به مكان با استفاده از . 2شكل 

  )نگارندگان: ماخذ(ديدگاه استدمن 
  

اگر نيازهـا و توقعـات انسـان در مكـان، بـرآورده گـردد،       
ر افراد ايجاد شده و در نتيجه د رضايتمندي از مكاناحساس 

احتمال تقويت رابطـه عـاطفي بـا مكـان افـزايش مـي يابـد        
(Cohen & Shrinar, 1985) .  آســايش، دسترســي بــه

از عوامل موثر در ايجاد رضايتمندي از ... خدمات، امكانات و 
از ديـدگاه  . )Regnier & Pynoos, 1987( مكان مي باشـد 

اي بصري مكان در ايجاد كانتريل، عوامل طبيعي و كيفيت ه
). Cantril, 1998(دلبستگي به مكان تـاثير بسـزايي دارنـد    

مشاركت افراد در خلق مكان و انعطاف پـذيري مكـان بـراي    
ايجاد تغييرات جديد، باعث مي شود تا افراد احساس رضايت 
بيشتري نسبت به آن مكـان داشـته باشـند و در نتيجـه آن     

مكان، احساس آرامـش و   دلبستگي به مكان، تعامل انسان و
  ).Rivlin, 1987(رضايت در مكان ايجاد مي شود 

 عوامل اجتماعي مكان -3-1-2

از ديدگاه مـريس، افـراد دلبسـتگي بـه مكـان را بـر پايـه        
تعـامالت   .)Marris, 1996(دلبستگي به مردم خلق مي كنند 

زمينـه را بـراي ايجـاد     مكـان  معنـا بخشـيدن بـه   با اجتماعي 
فريـد،  . (Fried, 1963)د كنـ  ميسـر مـي   ندلبستگي به مكـا 

حس مثبت ناشي از ارتباطـات اجتمـاعي در مكـان را عـاملي     
براي توجيه دلبستگي به مكان در شرايط نامطلوب مـي دانـد   

(Bonaiuto, 2002) .   وجود حريم شخصي و احسـاس خلـوت
در مكان از ديگر عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان است 

)Rapoport, 1982.( امكان تعـامالت و   ي،امن اجتماع طيمح
. وجـود مـي آورد  افراد آن اجتماع به  يسالم را برا يبرخوردها

نياز انسان به امنيت يكي از نيازهاي پايه او در رابطه بـا مكـان   
  ).Baba & Austin, 1989(است 
  عوامل فعاليتي مكان -3-1-3

فعاليت هاي مكان، باعث معنا بخشـيدن بـه مكـان مـي     
در نتيجه آن دلبستگي به مكان را به دنبال خواهنـد  شوند و 
مطالعات نشان مي دهد  .(Low & Altman, 1992)داشت 

ــا مراســم دوره اي  ــه مكــان، ب ــاني و دلبســتگي ب ــداوم زم   ت
 ,Relph(هاي حـاكم بـر مكـان تقويـت مـي گـردد       فعاليت

تناسب فعاليـت هـاي مكـان بـا افـراد و تنـوع ايـن        . )1976
اء حس دلبستگي بـه مكـان ميگـردد و    فعاليت ها سبب ارتق

اين احساس، سبب مشاركت افراد در فعاليت هـاي مكـان و   
 & Low(نيـز تـداوم حضـور آن هـا در مكـان مـي گـردد        

Altman, 1992(.  
 عوامل معنايي مكان -3-1-4

است  تجربياتيخاطرات دوران رشد و معتقد است،  ريلي
به مكـان   در ايجاد دلبستگي كه در يك مكان اتفاق مي افتد
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به اعتقاد وي مكان مي تواند بخشي از تجربه ما و . موثر است
ــه باشــد  اگــر چــه « .(Riley, 1992) نمــادي از آن تجرب

دلبستگي به مكان پوياسـت ولـي بخشـي از آن مربـوط بـه      
 Rubinstein( »خاطرات رويدادهاي مهم زندگي فرد اسـت 

& Parmelee, 1992(.      مكان به دليـل امكـان رخـداد يـك
احســاس  بطــه اجتمــاعي و تجربــة مشــترك ميــان افــراد،را

حقيقات ت). 319، 1388 پاكزاد،(دهد  را شكل مي دلبستگي
دهد كه معيار خـاطرات جمعـي نقـش مـؤثري در      مي نشان

، 1387، ميرمقتـدايي ( بـه مكـان دارد   حس دلبستگيايجاد 
به عالوه عواملي چون عناصر خاص مكان مثل نشانه ها، ).  5

ها، ابستگي هاي اجتماعي به مكان، مثل پاتوققدمت مكان، و
رويدادها  ).Lennard, 1984(در اين امر نقش بسزايي دارند 

و  شدهحك  مردمدر خيال  با گذر زمان تاريخي نشانه هايو 
. را ايجاد مي كنندهمراه با هيجان و خاطره ، خاص ياحساس

سـنت هـا و   مكان انباشت در واقع اين نقاط كانوني تاريخي، 
  ).20، 1387 حبيبي،( هستند افرادهاي جمعي  اطرهخ

 عوامل انساني -3-2

ميزان دلبستگي به مكان از فردي به فرد ديگـر متفـاوت   
بنيتو معتقـد اسـت افـراد بـر اسـاس       (Tuan, 1977)است 

ترجيحات آگاهانه، مكان ها را انتخاب مي كنند و بـه آن هـا   
، وضـعيت  سن، درآمد: عوامل فردي مانند. دلبسته مي شوند

تاهل، تحصيالت، طبقـه اجتمـاعي، تعريـف فـرد از زنـدگي،      
از عوامل مـوثر بـر ويژگـي هـاي     ... پيش زمينه ها، باورها و 

  .(Bonaiuto, 1999)فردي افراد است 
 عامل زمان -3-3

از ديگر عواملي كه در افزايش دلبستگي به مكـان نقـش   
ـ   . رددارد، مي توان عامل زمان يا طول مدت سكونت را نـام ب

)Bonaiuto, 1999 (      عامل زمـان بـه عنـوان عامـل تعيـين
مي باشد كه گـاه بـدون   كننده در ميزان دلبستگي به مكان 

توجه به ساير ابعاد سبب بروز دلبستگي به مكان در افـراد و  
  )Relph, 1976( .گروه ها مي گردد

  جمع بندي عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان -3-4

انسان و مكان دو سـوي يـك رابطـه     در ايجاد دلبستگي،
متقابل هستند كه دلبستگي به مكان در نتيجه تعامل انسان 

عوامل مـوثر در ايجـاد   . و مكان در گذر زمان ايجاد مي شود
دلبستگي به مكان را مي توان به صـورت زيـر دسـته بنـدي     

انسـان بـا تمـام ويژگـي هـاي فـردي،       (عوامل انساني . نمود
مكان با تمام عوامـل  (، عوامل مكاني  )...اجتماعي، فرهنگي و 

و عامـل زمـان عوامـل    ) اجتماعي، كالبدي، معنايي، فعاليتي
  )3 شكل. (موثر در ايجاد دلبستگي به مكان هستند

  

  
  )نگارندگان: ماخذ(جمع بندي عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان . 3شكل 

  
ايجاد دلبستگي به مكان از ديدگاه عوامل مكاني موثر در 

صاحب نظران را مـي تـوان در عوامـل اجتمـاعي، فعـاليتي،      
  ) 4 شكل( .معنايي و كالبدي مكان دسته بندي نمود

  

  

 مكان
 تعامل انسان و مكان انسان

عوامل مكاني  عوامل انساني

   دلبستگي به مكان
  
  
  
  
  زمان
 

  
  
  
  
  
  زمان

 

عوامل اجتماعي

 بديعوامل كال

عوامل فعاليتي

 عوامل معنايي

 وضعيت تاهل ميزان تحصيالت

 سن  ...ويژگي هاي فردي و 
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  )نگارندگان: ماخذ(عوامل مكاني موثر در ايجاد دلبستگي به مكان . 4شكل 

  
 وش تحقيقر. 4

روش تحليل محتـوا، عوامـل مـوثر در    در اين پژوهش با 
ايجاد دلبستگي به مكان بررسي شد و ايـن عوامـل، بـا ابـزار     
پرسشنامه، در نمونه موردي خوابگاه پرديس دانشگاه سمنان 

عدد از پرسشنامه هـاي تهيـه    70 .مورد سنجش قرار گرفت
شده در اين محدوده به روش نمونه گيـري تصـادفي پخـش    

عـدد از   67موجـود در خوابگـاه،   با توجه به محـدوديت  . شد
پرسشنامه هاي پخش شـده جمـع آوري گرديـد كـه نشـان      

  . مي باشد% 95دهنده نرخ بازگشت 
كالبـدي، فعـاليتي،   ( يمكان همانطور كه اشاره شد عوامل

، وضـعيت تاهـل   سـن، (انسـاني   ، عوامل) اجتماعي و معنايي
 و عامـل زمـان   )...ميزان تحصـيالت، ويژگـي هـاي فـردي و    

مي توان كه  موثر در ايجاد دلبستگي به مكان هستند عوامل
اين عوامل را به صورت سه متغير مستقل كنتـرل كننـده بـا    

اشاره شد،  3زير مجموعه هاي متعلق به هر يك كه در شكل
  ).5 شكل(در نظر گرفت 

است  وابسته يدلبستگي به مكان متغيراين پژوهش،  در
كـاني، عوامـل   كه سه متغير مستقل كنترل كننده عوامـل م 

، مورد سنجش و مطالعـه  آنرابطه با  انساني و عامل زمان در
  .)5 شكل(ند قرار گرفته ا

  

  
  )نگارندگان: ماخذ(متغيرهاي موثر در ايجاد دلبستگي به مكان . 5شكل 
  

سنجش دلبسـتگي بـه مكـان، بـه      براي مطالعات مختلفي
ويليامز و ويسك در سال . ده استش انجامعنوان متغير وابسته 

، مطالعاتي را براي سنجش دلبستگي به مكان بـا روش   2003
گويـه   12رواسنجي، انجام داده اند كه دسـتاورد آن، طراحـي   

اين مطالعه مبنـاي مطالعـات بسـياري پـس از آن قـرار      . است
نحوه سنجش در اين مطالعـات مبتنـي بـر روش    . گرفته است

ز ابزار پرسشنامه در قالب طيف ليكـرت  پيمايش و با استفاده ا

 دلبستگي به مكان

 متغير هاي مستقل كنترل كننده

 معنايي, عاليتي، كالبدي اجتماعي، ف: متغيرهاي مكاني

 ...سن، تاهل، تحصيالت و: متغيرهاي انساني

 عامل زمان

 
  
  
  
  
  
  
  

عوامل 
  مكاني

  

  )Lennard, 1993(نقاط كانوني
  (Riley, 1992)خاطرات 
 )Lennard, 1984(نشانه ها 

  )Low & Altman, 1992(تناسب فعاليتي
  )Low & Altman, 1992(تنوع فعاليتي 
  )Relph, 1976(تداوم زماني 

  )Low & Altman, 1992(قوانين فعاليتي

  (Rivlin, 1987)انعطاف پذيري
  (Regnier & Pynoos, 1987)دسترسي

  )Cantril, 1998(كيفيت بصري 
  )Cantril, 1998(عوامل طبيعي 

  (Regnier & Pynoos, 1987)آسايش 
  (Regnier & Pynoos, 1987)امكانات 

 )Rapoport, 1982(خصيحريم ش

    (Fried, 1963)تعامل اجتماعي 
  )Rapoport, 1982(خلوت 
 )1989Austin(امنيت

عوامل
  معنايي
 مكان

عوامل
  فعاليتي
 مكان

عوامل
  كالبدي
 مكان

عوامل
  اجتماعي
 مكان



   1395، پاييز و زمستان 12شماره   پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران، –نشريه علمي  144  
 

در  ).Williams & Vaske, 2003) ( 1 جـدول ( مـي باشـد  
اين پژوهش براي سنجش دلبستگي به مكـان در خوابگـاه از   
گويه هاي بدست آمده از مطالعات ويليامز و ويسك استفاده 
شده است كه با بررسي آزمون اوليه، به منظور گوياتر شـدن،  

ادبيات و نحوه بيان گويه ها اعمـال شـده   تغييراتي به لحاظ 
  )2 جدول. (است

  
گويه هاي مورد استفاده در سنجش دلبستگي به مكان در  :1 جدول

  ) Williams & Vaske 2003(مطالعات موجود 
 گويه ها

 .احساس مي كنم كه اين مكان بخشي از من است
  .اين مكان، براي من بسيار خاص مي باشد

  .ي شناسممن خود را با آن باز م
  .من به اين مكان جذب مي شوم

  .ديدن اين مكان به من مي گويد كه كيستم
  .اين مكان معناي بسياري براي من دارد

  .اين جا بهترين مكان براي انجام كارهاي مورد عالقه من است
  .هيچ جايي با اين مكان قابل مقايسه نيست

  .نهاستميزان رضايتمندي من نسبت به اين مكان بيش از ساير مكا
  .آنچه در اين مكان انجام مي دهم مهم تر از ساير مكان هاست

من براي فعاليت هاي خود در اين مكان ، مكان ديگري را جايگزين 
  .نمي كنم

  .از فعاليت در مكان هايي مشابه اين مكان لذت مي برم
  

لبستگي به مكان در گويه هاي مورد استفاده در سنجش د :2 جدول
  )گارندگانن: ماخذ(خوابگاه 

 گويه ها
 .خوابگاه جزو فضاهاي مورد عالقه من براي زندگي است

  .خوابگاه من همانطوري است كه يك خوابگاه خوب بايد باشد
  .از خوابگاه خاطرات زيادي دارم

  .اگر امكان داشت مدت بيشتري در خوابگاه مي ماندم
  .زماني كه از خوابگاه سفر مي كنم ،دلتنگ آن مي شوم

  .ه احساس تعلق مي كنمبه خوابگا
  .خوابگاه بخشي از من است

  .حاضرم براي نگهداري آن هر كاري كه در توانم باشد انجام دهم

  نتايج تحقيق .5
  سنجش ميزان دلبستگي  -5-1

 8همانطور كه اشاره شد، دلبستگي بـه مكـان از طريـق    
گويه، در قالب طيف ليكـرت و در دو حالـت مـورد سـنجش     

الت اول مربوط به وضع موجـود خوابگـاه   ح. قرار گرفته است
ميانگين ميزان دلبستگي هر فرد در اين حالت بـه  . مي باشد

صورت يك عدد كمي بدست آمده و فراوانـي ايـن اعـداد در    
ميـانگين   3 بـا توجـه بـه جـدول    . مشاهده مي شود 6 شكل

از (ميزان دلبستگي افراد در حالت فعلي خوابگاه در بازه كـم  
  .داردقرار ) طيف ليكرت

  
: ماخذ( فعلي خوابگاه حالتميانگين ميزان دلبستگي در : 3جدول 

  )نگارندگان
  كيفيت  ميانگين  متغير

  خيلي زياد 2.483  ميزان دلبستگي
  

در حالت دوم ابتدا انتظارات ذهنـي پاسـخ دهنـدگان از    
عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكـان در فضـاي خوابگـاه    

گي بـه مكـان در فضـاي    بررسي شده و سپس ميزان دلبسـت 
جديد خوابگاه و با در نظـر گـرفتن انتظـارات ذهنـي پاسـخ      

ميانگين ميزان دلبستگي هـر  . دهندگان سنجيده شده است
فرد در حالت جديد به صورت يك عدد كمي بدست آمـده و  

بـا توجـه بـه    . مشاهده مي شود 7فراواني اين اعداد در شكل
خوابگاه در حالت ، ميانگين ميزان دلبستگي افراد در 4جدول

  . قرار دارد) از طيف ليكرت(جديد، در بازه خيلي زياد 
  

ميانگين ميزان دلبستگي با توجه به انتظارات ذهني پاسخ : 4جدول 
  )نگارندگان: اخذ(دهندگان 

  كيفيت  ميانگين  متغير
  خيلي زياد 3.263  ميزان دلبستگي

  

  
  )نگارندگان: ماخذ(فعلي خوابگاهحالتدلبستگي درسنجش ميزان.6شكل

 ميزان دلبستگي

 )نفر(فراواني 
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  )نگارندگان: ماخذ(ه به انتظارات ذهني پاسخ دهندگان سنجش ميزان دلبستگي با توج. 7شكل 
  
  متغير زمان -5-2

تاثير متغير زمان در ايجاد دلبستگي به مكـان از طريـق   
. آزمون همبستگي پيرسون مورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت    

حاكي از آن است كه ميان مدت زمان اقامت افـراد در  نتايج 
خوابگاه با ميزان دلبستگي آنها به خوابگاه رابطـه معنـا داري   

  )05/0معنا داري بزرگتر از . (وجود ندارد
  متغير هاي انساني -5-3

سن، فاصله تـا محـل زنـدگي،    : تاثير عوامل انساني شامل 
ــل   ــعيت تاهـ ــيلي و وضـ ــته تحصـ ــيلي، رشـ ــع تحصـ            مقطـ

دهندگان در ايجاد دلبستگي به مكان نيز از طريق آزمون پاسخ
نتايج حاكي . همبستگي پيرسون مورد بررسي قرار گرفته است

از آن است كه در ميان عوامل مـذكور تنهـا فاصـله تـا محـل      
زندگي افراد، رابطه معكوس  و معنا داري با ميـزان دلبسـتگي   

  )05/0وچكتر از معنا داري ك. (آنها به خوابگاه داشت
  متغير هاي مكاني -5-4

بررسي ميزان تاثير عوامل مكاني در ايجاد دلبستگي بـه  
مكان  از طريق آزمون همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه 

و معنـاداري بـا   ) مثبـت (تمام عوامل مكاني رابطه مسـتقيم  
بيش ترين . اطمينان دارند% 99دلبستگي به مكان در سطح 

  )5 جدول. (امل اجتماعي مكان مي باشدارتباط مربوط به عو
  

: ماخذ( دلبستگي به مكان باعوامل مكاني رابطه بين : 5جدول 
  )نگارندگان

 همبستگي پيرسون معني داري  متغير
 837/0 000/0  عوامل كالبدي 

 891/0 000/0  عوامل اجتماعي 
 510/0 000/0  عوامل معنايي 
 657/0 000/0  عوامل فعاليتي 

  

  مل كالبدي مكانعوا -5-4-1
در  مكـان  به منظور بررسي ميزان تاثير عوامـل كالبـدي  

گويه هـايي مطـرح شـده اسـت و      به مكان، ايجاد دلبستگي
بـا   بـه مكـان   و دلبسـتگي  مكـان  رابطه بين عوامل كالبـدي 

 .استفاده از آزمون همبستگي پيرسـون بررسـي شـده اسـت    
 نتايج نشان مي دهد كه تمام عوامـل كالبـدي مكـان رابطـه    

و معناداري با دلبستگي به مكان در سـطح  ) مثبت(مستقيم 
ترين ارتباط مربـوط بـه انعطـاف     بيش. اطمينان دارند%  99

  )6 جدول. (پذيري مكان مي باشد
  

: ماخذ( دلبستگي به مكان با كالبدي مكان عوامل رابطه بين: 6جدول 
  )نگارندگان

 همبستگي پيرسون  معني داري  متغير
  623/0  000/0  امكانات
  764/0  000/0  دسترسي

  705/0  000/0  عوامل طبيعي
  752/0  000/0  كيفيت بصري
  843/0  000/0  انعطاف پذيري

  694/0  000/0  آسايش

  عوامل اجتماعي مكان -5-4-2
در بررسي ميزان تاثير عوامل اجتماعي مكـان در ايجـاد   
دلبستگي به مكان، گويه هايي مطرح شده است و با استفاده 

مبستگي پيرسون رابطـه بـين عوامـل اجتمـاعي     از آزمون ه
. مورد ارزيابي قـرار گرفتـه اسـت    به مكان مكان و دلبستگي

نتايج نشان مي دهد كه تمام عوامل اجتمـاعي مكـان رابطـه    
و معناداري با دلبستگي به مكان در سـطح  ) مثبت(مستقيم 

بيش تـرين ارتبـاط مربـوط بـه حـريم      . اطمينان دارند% 99
  )7 جدول. (شخصي مي باشد

  

 )نفر(فراواني 

 ميزان دلبستگي
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      .دلبستگي به مكان باعوامل اجتماعي مكان  رابطه بين: 7جدول 
  نگارندگان: ماخذ

 همبستگي پيرسون معني داري  متغير
 894/0 000/0  حريم شخصي

 714/0 000/0  خلوت
 871/0 000/0  تعامل اجتماعي

 645/0 000/0  امنيت

  عوامل فعاليتي مكان -5-4-3
مـل فعـاليتي مكـان در ايجـاد     در بررسي ميزان تاثير عوا

دلبستگي به مكان، گويه هايي مطرح شده است و رابطه بين 
عوامل فعاليتي مكان و دلبستگي به مكـان از طريـق آزمـون    

نتايج نشان مي دهـد  . همبستگي پيرسون بررسي شده است
و ) مثبـت (كه تمام عوامـل فعـاليتي مكـان رابطـه مسـتقيم      

اطمينـان  % 99سـطح  معناداري با دلبسـتگي بـه مكـان در    
 .بيش ترين ارتباط مربوط به تناسب فعاليتي مي باشد. دارند

  )8 جدول(
  

: ماخذ( دلبستگي به مكان بامكان  فعاليتيعوامل  رابطه بين: 8جدول 
  )نگارندگان

 همبستگي پيرسون معني داري  متغير
 801/0 000/0  تناسب فعاليتي
 594/0 000/0  تداوم زماني

 556/0 000/0  قوانين فعاليتي
 785/0 000/0  تنوع فعاليتي

  عوامل معنايي مكان -5-4-4
براي دستيابي به ميزان تاثير عوامـل معنـايي مكـان در    
ايجاد دلبستگي به مكان، گويه هايي مطرح شده اسـت و بـا   
استفاده از آزمـون همبسـتگي پيرسـون رابطـه بـين عوامـل       

نتـايج   .معنايي مكان و دلبستگي به مكان ارزيابي شده است
نشان مي دهد كه تمام عوامل معنايي مكان رابطـه مسـتقيم   

% 99و معناداري با دلبسـتگي بـه مكـان در سـطح     ) مثبت(
بيش ترين ارتباط مربـوط بـه نقـاط كـانوني     . اطمينان دارند

  )9 جدول. (باشدمي
 

: ماخذ( دلبستگي به مكان بامكان  معناييعوامل  رابطه بين: 9جدول 
  )نگارندگان

 همبستگي پيرسون معني داري  متغير
 721/0 000/0  نقاط كانوني
 477/0 000/0  نشانه ها

 627/0 000/0  خاطرات و تجارب
  

در ادامه ميانگين عوامل مكاني موثر در ايجاد دلبسـتگي  
همـانطور  . به مكان از ديدگاه پاسخ دهندگان بيان شده است

 ديده مي شود عوامل اجتماعي به ميزان خيلي 8كه در شكل
زياد، عوامل كالبدي و فعاليتي به ميزان زياد و عوامل معنايي 

  .به ميزان كم در ايجاد دلبستگي موثر است
  

  
  نگارندگان: ماخذ. دلبستگيي موثر در مكان ميانگين عوامل . 8شكل 

  نتيجه - 6
همانطور كه اشاره شد دلبستگي به مكان بخشي از حس 

براي فـرد بـه    مكان است كه در فرايند شكل گيري آن، فضا
مكان تبديل مي شود و در نتيجه فرد خود را جزيي از مكان 

در واقع دلبستگي به مكان يك رابطه عـاطفي بـا   . مي پندارد
مكان است كه در نتيجه تعامل انسان و مكان در گذر زمـان  

با توجه به جمع بندي انجـام شـده در مـرور    . ايجاد مي شود
ام ويژگـي هـاي فـردي،    انسان با تمـ (ادبيات، عوامل انساني 
مكان با تمام عوامل (، عوامل مكاني ...) اجتماعي، فرهنگي و 

و عامـل زمـان عوامـل    ) اجتماعي،كالبدي، معنايي، فعـاليتي 
  .موثر در ايجاد دلبستگي به مكان هستند

در اين پژوهش عوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكـان  
ي از آن نتـايج حـاك  . در خوابگاه هاي دانشجويي بررسي شـد 

سن، فاصله تا محل زنـدگي،  (است كه از ميان عوامل انساني 
متغيـر  ) مقطع تحصيلي، رشـته تحصـيلي و وضـعيت تاهـل    

فاصله تا محل زندگي فـرد، رابطـه معكـوس و معنـاداري بـا      
بـه بيـان ديگـر بـا     . ميزان دلبستگي افـراد بـه خوابگـاه دارد   

ن افزايش فاصله خوابگاه تـا شـهر محـل زنـدگي فـرد، ميـزا      
بـه نظـر ميرسـد بـا     . دلبستگي افراد به خوابگاه كاهش ميابد

توجه به كمبود زمان براي دانشجويان، فاصله خوابگاه تا شهر 
محل زندگي دانشجو هر چقدر افزايش يابـد، تعـداد دفعـات    
بازگشــت بــه ســوي خــانواده كمتــر مــي شــود و در نتيجــه 
بهرمندي از حمايت هاي عاطفي آنها كاهش ميابد و همـين  
. موضوع در كاهش دلبستگي فرد به خوابگاه موثر مـي باشـد  

در مورد عامل زمان نتايج نشان داد كـه ميـان مـدت زمـان     
اقامت افراد در خوابگاه با ميزان دلبستگي آنهـا بـه خوابگـاه    

در دانشـگاه سـمنان بـه علـت     . رابطه معنا داري وجود ندارد
 فضاي خوابگاه، دانشجويان فقط به مـدت يـك سـال    كمبود

البتـه در صـورت ممتـاز    . مجاز به استفاده از خوابگاه هستند
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 در خوابگاه هاي دانشجوييعوامل موثر در ايجاد دلبستگي به مكان   

  
شدن در هر ترم تحصيلي، مهلت استفاده از خوابگاه به مدت 

به نظر مي رسـد كـه كوتـاه بـودن     . يك ترم تمديد مي شود
مدت زمان سكونت پاسخ دهندگان در نتايج اين بررسي بـي  

  . تاثير نباشد
مكـان بـه    همچنين عوامل اجتمـاعي و عوامـل كالبـدي   

ترتيب، موثرترين عوامل مكاني در ايجاد دلبستگي به مكـان  
از ميان عوامل اجتماعي مكـان، بـيش   . در خوابگاه مي باشند

ترين ارتباط مربوط به رعايـت حـريم شخصـي و در عوامـل     

كالبدي مكان، بيش ترين ارتباط مربوط بـه امكـان انعطـاف    
حـريم   بنـابراين توجـه بـه رعايـت     .پذيري مكان مـي باشـد  

شخصي و انعطاف پذيري مكان در طراحي فضاهاي خوابگـاه  
هاي دانشجويي، مي تواند زمينه ارتقاء دلبستگي به خوابگـاه  
را فراهم نمايد تا در نتيجه آن تطبيق فرد با محـيط جديـد،   
رفتارهاي پاسخگو و متعهد در مقابل مكـان، توسـعه ارتبـاط    

آرامش  آسايش و فرد با ساير افراد، معنا بخشيدن به زندگي،
  .صورت مي پذيرد مكاناز  "خانه"فرد و ايجاد حس 

  نوشت پي
1. Place attachment 
2. Sense of place 
3. Identity of place 
4. Satisfaction 
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