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The sense of belonging to a place is one of the important meanings in improving the
quality of urban and human environments. This feeling, which is an important
factor in the formation of communication between users and the environment, will
eventually lead to the creation of quality environments. With development and
change in lifestyle and people’s living standard, the attention of architects to the
design spaces and environments made to improve the quality of space has increased
and design has become a tool to shape the living space and meet human
expectations and needs. Of course, it should be noted that the need to create a sense
of attachment to the place, designers and architects pay attention to the quality of
places and built environments and try to improve these qualities in meeting human
needs. For this reason, one of the most important issues for architects and designers
is to promote a sense of belonging among the inhabitants of social spaces.
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The purpose of this study is to achieve effective factors in the formation of a sense
of attachment to the house, by recognizing the characteristics of the house that play
key role in creating or promoting this link. Therefore, our research begins with the
question: Among the characteristics of the house, which factors play more effective
role in creating a sense of attachment?

This research, with a phenomenological approach in the form of a qualitative
research, has been conducted in an existential way and based on the lived
experience of people in the study area. This research also used three types of
informal (conversational), semi-structured and in-depth (structured) interviews as
data tools. The sample size is specific to field-qualitative research and the
researcher has been personally involved in data collection and analysis objectively
and experimentally. The interviews were conducted by asking questions about each
participant's biological experience of attachment to the house and understanding the
factors that affect the attachment. Data analysis was done through coding. Line-byline analysis, labeling, and classification of data and characteristics of a sense of
house attachment are presented in two types of Coding (1) and (2). In general, to
compare the validity of the research, a continuous comparison technique has been
used, which has been done by returning to the data several times during the analysis
to identify the categories and their overlap.

The phenomenological analysis of individuals' biological experiences has been
performed in order to reach the main coding from indicators and analysis at Level
(1). In the second level, the analysis is performed on the data return and the Coding
(2) is explained. One of the most important features of any place is how it relates to
the one with which it has a structural relationship, and the subject of inside and

outside should be considered as the basic feature of that place. The components
obtained in the first Level or Coding (1) can be classified into two categories:
1) Internal dialectic: features and factors related to the interior of the house that
cause a sense of attachment to the house.
2) External dialectic: features and factors related to the outside of the house that
make a sense of attachment to the house.
Table 3. Second level of findings from returning to interviews (Coding 2)
Coding Components from First Level (Coding 1)

Second Level of Coding (Coding 2)

Ownership
Quality of comfort
The physical quality of the house

Internal dialectic

Quality of neighborhood satisfaction and positive
emotional relationships at house
The quality of the exterior of the house
Quality of neighborhood reputation and security

External dialectic

The sense of attachment to a place includes dimensions beyond the sense and is
considered as an emotion that plays a decisive role in any place and situation, in
order to meet the needs and the constant presence of residents. This sense is related
to man in a way that it is as if the man considers himself a part of the place and as a
result, the place becomes respectable and important to the person. In fact, the sense
of attachment to the place can be considered as a kind of symbolic relationship that
is created by the person to the place. Of course, the sense of attachment of different
people vary according to each person's perception - through emotional, perception,
cognitive process - which is influenced by factors such as gender, culture, economic
status, etc. Accordingly, the man considers himself as a part of the place and based
on lived experiences, imagines a role in that place in his mind.

Based on the analysis of interviews that have reached a theoretical saturation, the
phenomenological report shows that two categories of factors can be effective in the
sense of attachment of residents to the house: external dialectic: features and factors
that are related to the outside of the house (i.e., the quality of the exterior appearance
of the house, neighborhood reputation and security) and internal dialectics: features
and factors that are related to the inside of the house (i.e. ownership, quality of
comfort, physical quality of the house, neighborhood satisfaction and positive
emotional relationships inside the house). These factors affect the formation of
residents' attachment to house as a category of "human-house interaction" that in the
re-analysis of interviews and Coding 1 and 2, were identified as the core of research.
From a phenomenological point of view, the sense of belonging means the
interrelationship between human and the environment.
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So far, very little research has been done on the sense of attachment, using a
phenomenological approach to place (interpretation of individuals' existential
experiences) separately. Therefore, this research can add a new section to the
scientific body of the issue of the sense of belonging to the place, and in particular
to the top of phenomenological attitudes and lived experiences of people.
Therefore, this research can be the first in this field.
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بررسی حس دلبستگی در نگرشی پدیدارشناسانه به مکان:
تفسیری از تجربیات زیستۀ افراد
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چکیده

مکان و حس دلبسگی ب مکان از مباحث موردتول طراحان بوده است ک فرد در ارتباط درون با محدط
قرار م گدرد .احساس تعیق و دلبسگی ب مکان سطح باالتر ،از حس مکان است ک در هر موقعدت و
فضا ب منظور بهرهمنج ،و تجاوم حضور انسان در مکان نقش اثرگذار ،م یابج .دلبسگی ب گون ا ،فرد را با
مکان پدونج م دهج ک آدم خود را لزئ از مکان در نظر م گیرد .این حس ،رابطۀ تعیق و هویگ فرد ب
محدط الگماع است ک در آن زیست م کند .بنابراین ،هجف این مقال دسگداب ب عوام؛ مؤثر در
شک؛گدر ،حس دلبسگی ب خان  ،در پ شناخت ویژگ های از خان است ک نقش مؤثر در ایجاد یا
ارتقا ،این پدونج ایفا م کننج .این مقال ب روش کدف و با رویکرد پجیجارشناسان اگزیسگانسدال (تجربۀ
زیسگۀ افراد) ب انجام رسدجه است و در آن ،از س نوع مصاحبۀ غدررسم (گفتوگو) و ندم ساخگاریافگ و
مصاحبۀ عمدق (ساخگاریافگ ) ب عنوان ابزار گردآور ،دادهها بهره گرفگ شجه است .یافگ ها ،این مطالع
نشان م دهج ک دو دسگ از عوام؛ م تواننج در حس دلبسگی ساکنان ب خان مؤثر باشنج )1 :دیالکگدک
بدرون :ویژگ ها و عوامی ک مربوط ب بدرون خان هسگنج (کدفدت لیوۀ بدرون خان  ،کدفدت خوشنام
محی و امندت)؛ و  )2دیالکگدک درون :ویژگ ها و عوامی ک مربوط ب درون خان هسگنج (مالکدت ،کدفدت
آسایش ،کدفدت کالبج ،خان  ،کدفدت رضایت از همسایی و روابط عاطف مثبت در خان ) ک بر
شک؛گدر ،دلبسگی ساکنان ب خان ب عنوان مقولۀ «تعام؛ انسان و خان » تأثدرگذار است و ب عنوان هسگۀ
اصی مقال  ،شناسای شج .در دیجگاه پجیجارشناس  ،حس تعیق ب معن رابطۀ همپدونج ،مدان انسان و
محدط است ک همۀ شاخصها را دربرم گدرد.
کلیدواژهها :حس دلبسگی  ،پجیجارشناس مکان ،حس مکان ،تجربۀ زیسگ
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .1دانشجو ،دکگر ،رشگۀ معمار ،،گروه معمار ،،دانشکجۀ معمار ،،واحج همجان ،دانشیاه آزاد اسالم  ،همجان ،ایران
 .2اسگادیار رشگۀ معمار ،،گروه معمار ،،دانشکجۀ معمار ،،واحج همجان ،دانشیاه آزاد اسالم  ،همجان ،ایران (نویسنجۀ مسئول)


 .3دانشجو ،دکگر ،رشگۀ معمار ،،گروه معمار ،،دانشکجۀ معمار ،،واحج همجان ،دانشیاه آزاد اسالم  ،همجان ،ایران

 .1مقدمه

حضور آدم در هر مکان ،نوع از ارتباط و تعام؛ دولانب ب دنبال خواهج داشت ،بجین
معن ک انسان و مکان توأمان از یکجییر تأثدر پذیرفگ و معنا کسب م کننج .این تعام؛ اغیب
باعث ایجاد نوع رابطۀ عاطف  ،مثبت و گاه منف نسبت ب مکان م شود .احساس مثبت
نسبت ب مکان ،م توانج سبب دلبسگی ب مکان شود .دلبسگی ب مکان پدونج ،عاطف و
شکی از وابسگی احساس مثبت است ک مدان یک فرد و یک مکان حادث م گردد
(اسگجمن .)2003 ،1در نگدجۀ این رابط  ،مکان ب مأمن روان تبجی؛ م شود و احساس از
امندت و اعگماد با خود ب دنبال دارد (کوپر .)1382 ،عالوهبراین ،شک؛گدر ،این روابط
تعامی ایجاب م کنج ک مکان برا ،فرد پراهمدت تیق شجه و او را ب محافظت و نیهجار،
از مکان سوق دهج.
یک از معان مهم در ارتقا ،کدفدت محدط شهر ،و انسان  ،حس تعیق ب مکان است.
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این حس ک عاموی مهم در شک؛گدر ،پای ها ،ارتباط اسگفادهکننجگان و محدط محسوب
م شود ،درنهایت منجر ب ایجاد محدطها ،باکدفدت ندز خواهوج شج (فروزنجه و مطیب ،
.)28 ،1390
حس تعیق ب مکان ب معن ادراک ذهن مردم از محدط و احساسوات مخگصر آگاهانۀ
آنها از محدطشان است ک شخص را در ارتباط درون با محدط روب رو م سازد،
ب طور،ک ادراک و احساس فرد با زمدنۀ معنای محدط ب هم آمدخگ م گردد .این حس
دلدی است ک مولب م شود فضا ب مکان با ویژگ ها ،حس و رفگار ،خاص برا ،افراد
ییان تبجی؛ شود .از مضامدن فرهنی موردنظر مردم ،روابط الگماع و فرهنی لامع در
مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآور ،تجرب ها ،گذشگ و ند؛ ب هویت برا ،افراد
م گردد (فالحت.)75 ،1385 ،
از سو ،دییر ،و همزمان با توسع و تغددر شدوۀ زنجگ و سکونت مردم ،نیاه معماران ،ب
طراح فضاها و محدطها ،ساخگ شجه ب منظور بهبود کدفدت مکان افزایش یافگ و طراحو
ب عنوان ابوزار ،بورا ،شک؛دادن ب مکان زنجگ و پاسخیوی ب توقعات و ندازها ،انسان مهم
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. Stedman

تیق شجه و الزمۀ ایجاد حس دلبسگی ب مکان تولو طراحوان و معماران ب کدفدت مکانها
و محدطها ،ساخگ شجه و سع ب منظور ارتقوا ،ایون کدفدتها در رفع ندازها ،انسان است.
بنابراین ،یک از مسائ؛ مهم معماران و طراحان ارتقا ،حس تعیق ب مکان در بدن ساکنان از
فضاها ،الگماع است .بر همدن اساس ،هجف این مقال دسگداب ب عوام؛ مؤثر در
شک؛گدر ،حس دلبسگی ب خان  ،در پ شناخت ویژگ های از خان است ک نقش مؤثر
در ایجاد یا ارتقا ،این پدونج ایفا م کننج .بنابراین مقال با این سؤال آغاز م شود« :در بدن
ویژگ ها ،خان  ،چ عوامی نقش مؤثرتر ،در ایفا ،حس دلبسگی ب خان ایجاد م کننج؟».
 .2پیشینۀ پژوهش

دلبسگی ب مکان ب عنوان یک از رویکردها ،مطرح در ارزیاب پدونج انسان و مکان ،در
سالها ،گذشگ تول بسدار ،از محققان را در رشگ ها ،عیم گوناگون ب خود لیب کرده
و بدشگرین الگفات ب آن از حوزهها ،معمار ،و شهرساز ،،روانشناس محدط و لغرافدا،
انسان بوده است (لویکا.)2011 ،1
در پژوهش با عنوان «شواهج لجیج نقش انجازه فاصی و لمعدت بر تعیق محی »

مکنایت ،سانجرز ،گدبز ،و براون ،)2017( 2نقش فاصی از مرکز شهر و تأثدر آن بر دلبسگی

ب مح؛ سکونت را بررس کردهانج .مطابق نگایج این مقال ک در امریکا انجام شجه ،افزایش
فاصیۀ مح؛ سکونت از مرکز شهر با افزایش حس دلبسگی ساکنان ارتباط مسگقدم دارد.
دلبسگی ب معن رابطۀ عاطف و دلبسگی ب مکان ک شکی از تعام؛ روانشناخگ بدن
انسان و مکان است ،ب معنا ،پدونج شناخگ  ،عاطف و احساس با مکان است .این پدونج
نوع وابسگی احساس مثبت است ک بدن مکان و فرد ایجاد شجه و شک؛ م گدرد.
همچندن ،نگدجۀ احساسات و اعگقادات مثبگ است ک فرد در فراینج معنابخشدجن و تعام؛ با
مکان ب آن خیق م کنج (مدیدیان.)1998 ،3
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. Lewika
2. Macknight, Sanders, Gibbs, & Brown
3. Milligan
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همپدونج ،با مکان ،ریش دار ،و احساس تعیقخاطر نسبت ب آن از مفاهدم هسگنج ک
در ادبدات مرتبط برا ،توصدف این ارتباط اسگفاده شجهانج .برقرار ،این رابط مدان افراد و
مکانها ،م توانج نگایج مثبگ نظدر آرامش ،امندت و راحگ  ،رشج فرد ،،آزاد ،،سرگرم و
خیوت را ب دنبال داشگ باشج (اسکن؛ و گدفورد .)2017 ،1در ایران ندز یافگ ها ،سرمست و
مگوسی ( )1389دربارۀ ارزیاب مدزان تعیق ب مقداسها ،مخگیف مکان در شهر تهران
نشان داد ک در مناطق لنوب ،مرکز و شمال تهران ،اولویت حس تعیق نسبت ب محی و شهر
مگفاوت است .آنها عوام؛ مؤثر در ایجاد احساس تعیق شهرونجان نسبت ب مقداسها،
مذکور را ،بدشگر مربوط ب تصویر ذهن افراد از اماکن موردنظر و همچندن فعالدتها و
رویجادها ،لار ،در آنها معرف نمودنج.
اما لک ( )1394از معجود پژوهشیران است ک با رویکرد کدف ب موضوع دلبسگی ب
محدطها ،مسکون پرداخگ است .او ک دربارۀ دلبسگی ب مکان در بازساز ،محی ها،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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مسکون پس از زلزلۀ بم تحقدق کرده است ،با روش نظریۀ زمدن ا ،و با کمک مصاحب ها،
ندم ساخگاریافگ  ،نظری ا ،مبن بر درک ساکنان محی ها ،بم از پدامج بازآفرین دلبسگی ب
محی در بازساز ،پس از زلزل مطرح کرده است .نگایج پژوهش او ب طور خاص بر موضوع
اخگالل در دلبسگی ب مکان پس از وقوع بحران مگمرکز است اما روش تحقدقش ،کارای
رویکرد کدف و روش نظریۀ زمدن ا ،را در پرداخگن ب موضوع دلبسگی ب مکان نشان م دهج.
همانگون ک مشاهجه شج ،پژوهشها ،مگعجد ،درخصوص حس تعیق با مقداسها،
مخگیف مکان انجام شجه است و نشان م دهج ک عوام؛ کالبج ،در حس دلبسگی یا عجم
دلبسگی نقش بسزای دارنج .همچندن مح؛ زنجگ فرد در شک؛گدر ،تصاویر ذهن برا،
ایجاد حس دلبسگی مهم است.
 .3مبانی نظری

ب منظور درک صحدح از مفاهدم مطرح شجه در مقال کنون  ،ب بررس تعاریف و نظری ها،
مرتبط با دلبسگی و نیرش پجیجارشناسان مرتبط با مکان در ادام پرداخگ خواهج شج.

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

1. Scannell & Gifford

 .1-3نظریۀ دلبستگی

دلبسگی ب عنوان یک از مهمترین مفاهدم روانشناس معاصر ،ب فراینج تشکد؛ و

قطعشجگ پدونجها ،عاطف بدن انسانها اشاره دارد .لان بالب  ،1پجر نظریۀ دلبسگی  ،برا،
نخسگدنبار با اسگفاده از دسگاوردها ،رفگارشناس  ،نظری ها ،اطالعات و سدبرنت،
روانشناس تجرب  ،روانپزشک  ،روانکاو ،،نظری ها ،یادگدر ،و رشگ ها ،مرتبط با
پای ها ،نظر ،،سرفص؛ها ،اصی نظریۀ دلبسگی را در س لیج با عنوان دلبستگی و فقدان
در سالها 1980 ،1979 ،و  1982منگشر کرد .مفهوم کیدج ،این نظری شرح و بررس عی؛
ایجاد تنش ناش از لجای نوزاد و ندز بررس چرای دلبسگی نوزاد از نظر هدجان نسبت
ب مراقب (مادر) است (مظاهر.)316 ،1377 ،،
براساس مطالعات بالب  ،دلبسگی دارا ،چهار ویژگ ایجاد پناهیاه امن (رلوع ب
موضوع دلبسگی در هنیام موال با خطر و تهجیج) ،پایۀ مطمئن ،انجوه لجای از موضوع
دلبسگی و تمای؛ ب حفظ نزدیک است .شروع ایجۀ اولدۀ مفهوم دلبسگی مکان ب دهۀ 60
بازم گردد؛ زمان ک لرق ها ،عالق منج ،ب مطالعات پجیجارشناس ظهور پدجا کرد .ط
ده ها ،گذشگ  ،رابطۀ احساس مدان مکانها و مردم در حوزهها ،مگعجد ماننج روانشناس
محدط  ،لامع شناس  ،معمار ،،برنام ریز ،طراح شهر ،و لغرافدا ،انسان  ،با
کیدجواژههای چون «حس مکان»« ،دلبسگی مکان »« ،وابسگی ب مکان»« ،هویت
مکان »« ،معنا ،مکان» و «ریش دار »،بررس شجهانج (دا.)45 ،2006 ،2

 .2-3حس دلبستگی به مکان

دلبسگی ب مکان ،یک ُبعج از کیدت وابسگی احساس مثبت و حس مکان نسبت ب آن است
ک بدن مکان و فرد شک؛ م گدرد (اسگجمن )2003 ،و ماننج یک زنجدر ،افراد و محدطها،

معنادار را ب یکجییر پدونج م دهج (آلگمن و لو .)1992، 3از نظر سدگالو ،تعیق ب مکان از

لنب ها ،روانشناخگ و هویگ قاب؛ تفسدر است .در روانشناسو تعیوق ب مکوان بو رابطۀ
شناخگ فرد با فضا ،خاص یا محدط اطالق م شود و از نظر هویگ  ،تعیق مکان رابطۀ هویگ
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1. John Bowlby
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3. Altman & Low
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و تعیق فرد بو محودط الگماع است ک در آن زنجگ م کنج (فالحت .)60 ،1385 ،تعیق
ب مکان فراتر از آگاه از اسگقرار در مکان است ،ک برپایۀ حس مکان ب ولوود م آیج .این
حس سبب پدونج فرد با مکان م شود و در آن انسوان خوود را لزئو از مکان پنجاشگ و براساس
تجربۀ خود از معان  ،نشان ها ،شخصدت و عمیکردها نقش برا ،مکان در ذهن خود تصور

م کنج و مکان برا ،او محگرم م شود (اسگد؛ .)1981 ،1درواقع ،دلبسگی ب مکان رابطۀ
نمادین ایجادشجۀ افراد ب مکان است ک معان عاطف  ،احساس و فرهنی مشگرک ب فضای
خاص م دهج؛ ب اینترتدب ،تعیق ب مکان ،چدز ،بدش از تجربۀ شناخگ و عواطف بوده و
همچندن عقایوج فرهنیو مورتبطکننجۀ افراد ب مکان را شام؛ م شود (آلگمن و لو.)1992 ،
لنس فرهنی تعیق ب مکان ب معنا ،این است ک در عموم مردم تجزی وتحید؛ فضا ب صورت

الیو ،مشوگرک فرهنیو تجرب پذیر است .درواقع ،افراد مکانها را ب ویژگ ها ،فرهنی
مربوط م کننج ،ب گون ا ،کو فضوا ،ممکون ،محرک تجربۀ انسان و یادآور مفاهدم و معان
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فرهنی نشان داده م شود (فالحت.)60 ،1385 ،
دلبسگی ب مکان از مفاهدم حس مکان است ک در این مقال بررس شجه است .در
لغتنامۀ دهخدا از دلبسگی ب معنا ،مودت ،دوسگ  ،محبت ،عشق ،رغبت و گرایش خاطر
یاد م شود .دلبسگی ب مکان ب عنوان یک رابط  ،مفهوم و نقطۀ اتصال بدن مکانها ومردم
است .امروزه مفهوم دلبسگی ب مکان ،نقش مهم در مطالعات رشگۀ روانشناس محدط
دارد .پژوهشها نشان دادهانج ک دلبسگی ب مکان در فعالدت ،مراقبت و انیدزۀ حضور در
فضاها ،عموم شهر ،حائز اهمدت است .این نوع دلبسگی  ،ضمن آنک از رفگارها،
تجرب ها و سازمان احساس و الگماع افراد نشئت م گدرد ،محرک الیوها ،رفگار ،افراد
ندز بوده و هجفمنج ،رفگار ،ایجاد م کنج .ب اینترتدب ،فرد با کنشها و رفگارها ،خود در
فضا ،سع در تول و مراقبت بدشگر از آن را خواهج داشت .دلبسگی ب مکان مبنا ،چیونی
ارتباط و تعام؛ عاطف مثبت انسان با فضا بوده و ب واسطۀ خصوصدات فرد ،و لمع ،

فرهنی و الگماع ایجاد م شود (سجادزاده.)70 ،2013 ،2
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1. Steele
2. Sajjadzadeh

جدول  .1تعار یف نظریهپردازان از دلبستگی به مکان
نظریهپرداز

سال

تعریف دلبستگی

مدیدیان

1998

ارتباط احساس شخص با محدط ک از طریق تعام؛ با آن معنا بخشدجه شجه باشج.

هدجالیو و هرنانجز
اسگجمن
لولدان

1

2001
2003

2

2003

رابطۀ عاطف مثبت مدان فرد و یک مکان خاص ک مهمترین شاخصۀ این رابط تمای؛ ب
حفظ مجاورت ب آن مکان است.
یک بعج از کیدت وابسگی احساس و حس مکان مثبت ک بدن فرد و مکان شک؛ م گدرد.
پدوسگی ک مدان محدطها ،معنادار و مردم ایجاد م شود.
منبع :پورلعفر ،ایزد ،،و خدبر43-64 ،1394 ،،

 .3-3شاخصهای دلبستگی به مکان

برا ،بررس مؤلف ها و ابعاد گوناگون دلبسگی ب مکان نظری ها ،مگنوع ولود دارد.
دلبسگی ب مکان از لمع الیوها ،ذهن و ویژگ ها ،محدط افراد تشکد؛شجه است .این
قسمت از خصوصدات محدط فدزیک و ارزیاب آنها را بهرهبرداران ایجاد م کننج و در بدن

افراد تفاوت دارد (رایی  .)1992 ،3ب اینترتدب ،اساس دلبسگی ب مکان همراه با ویژگ ها،

فرد ،و الگماع مخاطبان ،مدزان ارتباطات اشخاص در مکان و مدزان شراکگشان در
مراسمها ،لمع ارتباط مسگقدم دارد (براون و ورنر .)535 ،1985 ،4بنابراین حضور افراد،
با خصوصدات مشاب نظدر قوم ،مذهب ،طبقۀ الگماع و ...در اسگمرار زمان حضور فرد در
مکان نقش مهم دارد .این احساس مثبت از ارتباطات الگماع و تعامالت ،لجای از مکان
موردنظر را سخت م کنج (فریج.)1963 ،5

ً
دلبسگی ب مکان زمان عمق پدجا م کنج ک اسگفادهکننجگان از مکان کامال آن را درک

کرده و ندازها ،عمیکردیشان را با آن مکان برطرف کننج .همچندن مگناسب با اهجاف رفگار،
اسگفادهکننجگان طرحریز ،شجه باشج (وییدامز.)85 ،1995 ،6
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 .4-3رویکرد پدیدارشناسانه در ارتباط با حس دلبستگی
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کانت آنچ را ک در تجربۀ ما ظاهر م شود پجیجار ،و آنچ را ک در تجرب بر ما ظاهر نم شود
را ذات معقول یا ش ء ف نفس نامدجه است .بنابراین اگر بخواهدم گفگۀ کانت را در مورد پجیجار
در یک کالم خالص کندم ،بایج بیویدم ک پجیجار آن است ک در تجرب بر ما ظاهر م شود و
رلوع آن ب ذات معقول است ک ب تجرب درنم آیج (باالمدرزای و البرز.)3، 1396،،
امر ولود ،هر واسط ا ،از لمی هر پدشفرض اعگقاد ،و
در روش پجیجارشناس  ،با تعیدق ِ
هر گون موضعگدر ،واگذاشگ شجه و ب «خود چدزا» از طریق شناخت ساخگار آگاه در ذهن
رلوع م شود .این همان اپوخۀ هوسرل یا تقید؛ اسگعالی است ک ب معنا ،تول و انجیشدجن
ب ساخگار آگاه خودمان ب لا ،تول ب چدزاهای است ک در دیجگاه طبدع ب آنها
ً
چدز
م انجیشدم .آگاه ناب ک هوسرل در تالش برا ،یافگن آن بود ،صرفا تصور ،ذهن از یک ِ
مولود در لهان ندست ،بیک برآمجه از ادراک است ک صرف نظر از ولود یا نبود لهان در
ِ
تجرب ا ،ذهن شهود م گردد .چندن لستولو ،تجرب ا ،از پجیجارها درواقع با «یادآور،
ب واسط از طریق چدز ،همچون خاطره» ب دست م آیج .در پجیجارشناس هوسرل ،زنجگ
همواره برا« ،من اسگعالی » حاضر و همواره در مدجان از ادراک کنون معیوم است .صور
سپر،شجۀ این زنجگ ب یار ،خاطرهها ب آگاه او بازم گردد (هوسرل.)1386 ،
در رویکرد پجیجارشناس  ،خاطرهساز ،و حس دلبسگی ب مکان ،عام؛ مهم ندازها،
انسان شناخگ شجه است .برایناساس ،ضرور ،است ک در ابگجا ندازها ،لسم و روان
انسان ب نحو صحدح شناخگ شونج (حدجر ،و مطیب  .)77 ،1393 ،تعبدر آن برا،
پاسخیوی ب نداز هرم مازلو ،حس تعیق را برگرفگ از نوع نداز الگماع بودن انسان
م دانج .براساس نظریۀ لدنچ ،ابعاد ذهن مردم اسگفادهکننجه از شهر بدانیر ولوه مخگیف از
ماهدت حس تعیق انسان نسبت ب فضاست ک انسان فضا را براساس ندازها ،اساس خود
تعبدر کرده و براساس انیدزشها ،خود و شایسگی ها معنا ،خاص تعیق خود را از محدط
اسگنباط م کنج (لدنچ .)1376 ،راپاپورت ،مکان را ب صورت مجموع ا ،از سمب؛ها،
فرهنی والگماع معرف م کنج (مهجو،نژاد و پورفگحالی  .)133 ،1394 ،بنابراین ،حس
دلبسگی ب خان ناش از روابط تعامی فرد با مکان و معان و ویژگ ها ،فضای است ک
اگر این شرایط مهدا باشج فرد راغب ب مکان و باعث ایجاد حس دلبسگی او م شود.

 .5-3ویژگیهای روش پدیدارشناسانۀ مکان از نگاه سیمون

پرتو ،و یژگ ها ،روش پجیجارشناسانۀ مکان را ب این شرح برم شمرد (پرتو ،1387 ،،ب نق؛
از سدمون :)168 ،محقق بایج ب وسدیۀ درگدر ،دست اول و بینجمجت ،ارتباط نزدیک با پجیجه
برقرار کنج .الیوها ،روششناخگ برا ،این کار شام؛ مصاحب ها ،عمدق با افراد والج تجرب ،
مشارکت محقووق در تجرب یا مشاهجۀ دقدق و شرح موقعدت مرتبط با تجرب است .محقق بایج
درصجد لسگن مسدرهای برآیج ک خود را در موضوع موردنظر غوط ور سازد و تا حج ممکن ب
آن نزدیک شود .پجیجارشناس م بایست قبول کنج ک پجیجه را نشناخگ ول قصج دارد آن را
بشناسج .درحقدقت ،پجیجارشناس فرض را بر این گذاشگ ک نم دانج چ چدز را نم دانج؛ و
رونج تحقدق را بر پهن ا ،از لستولو و اکگشاف قرار م دهج .ب همدن دلد؛ ،همواره بایج
روش خود را ب تبعدت از اقگضا و ماهدت پجیجۀ موردبررس برگزینج .ممکن است روشهای
ک برا ،بررس یک مسئی مناسب است ،در مورد مسئیۀ دییر مناسب نباشج .در اینجا ،عام؛
اصی برا ،درک و رمزگشای پجیجه ،خود شخص پجیجارشناس است ک بایج قاب؛ انعطاف و
ب طور مسگقدم با آن موال شود .او هدچ حس روشن از آنچ در رونج تحقدق خود نگدج
م گدرد ،نجارد .در اینجا ادراک ،ازخودگذشگی و مهارت او ،تعددنکننجۀ هر نوع رویۀ
روششناخگ و ندرو ،محرکۀ تحقدق پجیجارشناسانۀ خاص است.
از آنجا ک خود محقق ک ابزار انسان تحقدق بوده ،هسگۀ روش پجیجارشناسان محسوب
م شود ،م بایست روشها ،خاص را در تحقدق خود ب کار برد ک ب سادگ و راحگ
تجربۀ انسان را تصویر سازد .بنابراین ،بهگرین روشها ،پجیجارشناسان  ،آنهای هسووگنج
ک الازه دهنج تجربۀ انسووان ب شدوها ،غن  ،و ب صورت چنجبعج ،شکوفا گردد.
ب اینترتدب ،رویکرد پجیجارشناسان ب پجیجها ،خاص ،ب طور خالقان بسط م یابج و رونج،
سدال از روشها و فراینج تحقدق را مدسر م سازد.
 .4روششناسی

این مقال با رویکرد ،پجیجارشناسان در قالب یک پژوهش کدف  ،و ب روش اگزیسگانسدال ک این
شدوه براساس تجربۀ زیسگۀ افراد ،است ک در مکان موردبررس زنجگ م کننج و از س نوع
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مصاحبۀ غدررسم (گفتوگو) ،ندم ساخگاریافگ و مصاحبۀ عمدق (ساخگاریافگ ) ب عنوان ابزار
گردآور ،دادهها بهره گرفگ است .انگخاب مشارکتکننجگان با هجف کسب بدشگرین اطالعات در
تجربۀ زیسگ از مکان موردبررس انجام م شود بنابراین مصاحب ها ،تنها در بسگر واحجها،
مسکون سنجدجه شج .مصاحب ها ب صورت چهره ب چهره در خان ها ،مشارکتکننجگان انجام
شج و اظهارات افراد با کسب الازه از آنها ضبط شج .در این مقال  ،دادهها براساس مصاحب با
ساکنان واحجها ،مسکون محیۀ سراب قنبر کرمانشاه ب دست آمجه است.
در این روش نمون گدر ،ک مخگص تحقدقات مدجان وکدف است ،حجم نمون ب اشباع
نظر ،پاسخها ،مقال  ،بسگی داشگ است؛ یعن مصاحب ها تا زمان ادام یافت ک ب نظر
رسدج پاسخها مشاب شجهانج و دییر اطالعات تازها ،از دادهها ب دست نم آیج .نمون ها از
مدان افراد ،گزینش شجنج ک سابقۀ سکونگ حجاق؛ پنجسال در خانۀ فعی خود داشگ انج تا
ب ثبات نسب در زمدنۀ نحوۀ تعام؛ با خان رسدجه باشنج و سع شج تا نمون ها ،هر دو گروه
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مردان و زنان یکسان باشنج .همچندن سع شج افراد باال 20 ،سال انگخاب شونج .در این
محجودۀ سن  ،افراد اسگقالل نسب داشگ و ابعاد صحدحتر ،در ارزیاب آنها دیجه م شود.
ً
محقق شخصا ب صورت عدن درگدر گردآور ،دادهها و تجزی وتحید؛ است مصاحب ها
با سؤاالت درخصوص تجربۀ زیسگ هر شخص شرکتکننجه از دلبسگی ب خان و درک
عوامی ک دلبسگی ب خان را تحت تأثدر قرار م دهنج ،الرا شج سپس در ادام مدان
گفتوگوها ،پدشآمجه ،سؤاالت بدشگر ،برا ،دسگداب ب اطالعات بدشگر پرسدجه شج .مگن
همۀ مصاحب ها با ساکنان ضبط و سپس بر رو ،کاغذ پداده شج .لمعآور ،و تحید؛ داده
ب صورت همزمان صورت گرفت .تحید؛ دادهها از طریق کجگذار ،بود .تحید؛ سطرب سطر
و برچسبزدن و دسگ بنج ،دادهها و ب دستآمجن شاخص ها ،حس دلبسگی ب خان در دو
نوع کجگذار )1( ،و ( )2ب دست آمجه است.
برا ،بررس اعگبار این مقال  ،از روش مقایسۀ مسگمر اسگفاده شجه است .مقایسۀ دائم از
طریق بازگشت ب دادهها برا ،چنجین بار در طول تحید؛ ،ب منظور تشخدص مقول ها و
همپوشان آنها صورت گرفگ است .همچندن دادهها و یافگ ها ،مقال با برخ از
مشارکتکننجگان در مدان گذاشگ شج و از آنان خواسگ شج تا مدزان همخوان نگایج با

تجربدات خود را ارزیاب کننج ب اینترتدب ،اعگبار این یافگ ها ب شدوۀ کنگرل عضو مورد تأیدج
قرار گرفت .دو مگخصص بخشهای از دستنوشگ ها و کجها ،ابگجای و مقول ها را ب روش
کدف بازبدن کردنج .این روش ک لانسون آن را بازبدن خبرگان م خوانج ،از دییر
راهبردها ،ارتقا ،روای در پژوهشها ،کدف است (لانسون)283، 1997 ،
 .5یافتهها

حال پس از تعریف و تبددن مفاهدم در بخش مبان نظر ،و همچندن انگخاب روش مناسب
تحید؛ موضوع  ،در این بخش ب تحید؛ یافگ ها و بررس روابط اثرگذار در بدن موضوعها،
مطرح شجه پرداخگ م شود.
 .1-5تحلیل پدیدارشناسانۀ تجربیات زیستۀ افراد

در این قسمت تحید؛ پجیجارشناسانۀ تجربدات زیسگۀ افراد با هجف رسدجن از شاخصها ب
کجگذار ،اصی ب تحریر درآمجه است و ب منظور تشریح رونج تحید؛ بخشهای از مصاحب ها
ب تفکدک نوشگ شجه و نگدجۀ تحید؛ و کجگذار )1( ،آن در لجول شمارۀ ( )2ارائ شجه است.
براساس تحید؛ محگوا ،مصاحب ها در این مقال  ،همانطور ک در مگن برگردانشجۀ مصاحب
مشخص است ،نخست بخشهای ک حاو ،معنا بوده ،از آن شاخصهای تعددن شجه است و
سپس کجهای در قالب تجربدات زیسگۀ افراد در لجول شمارۀ ( )2تبددن شجه است:
جدول  .2سطح اول یافتهها از مصاحبهها :کدگذاری ()1
تعدادی از مفاهیم بهدستآمده از مصاحبهها

شاخصهها

کدگذاری ()1

عجم اسگقالل و آزاد ،عم؛ برا ،ایجاد تغددرات در خان

صاحبخان بودن

مالکدت

تراکم و تعوجاد طبقوات ،تنواسووب فضووا بوا لمعدوت خوانو ،
کفایت فضا ،داخی  ،دسگرس آسان ب مراکز خریج و...

تعجاد طبقات
دسگرس ب امکانات رفاه
کدفدت فضا ،داخی و تناسب فضا با لمعدت خان

ولود کاربر،ها ،پرسوروصوجا ،آلودگ صووت  ،وسودیۀ

آسایش حرارت

گرمایش و سرمایش مناسب

آسایش شندجار،

احگرام همسوواییان ب قیمرو شووخصوو  ،روابط همسووایی

بسگر ،برا ،شک؛گدر ،خاطرات شدرین

مثبت ،تعامالت و روابط الگماع با همساییان ،رویجادها،
الگماع درون خان  ،تعامالت اعضا ،خانواده ،فعالدتها،
مشگرک در خان  ،رضایت از همسایی

تعامالت
الگماع در روابط همسایی

کدفدت کالبج ،خان
کدفدت آسایش
کودوفودوت رضوووایوت از
هومسوووایویو و روابوط
عاطف مثبت در خان
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تعدادی از مفاهیم بهدستآمده از مصاحبهها
چشمانجازها ،ظاهر بدرون خان  ،تعادل بدن محوط ها،
ساخگ شجه و فضا ،بازه
امندت خاطر در محی  ،سکونت افراد اصد؛ در محی ،

شاخصهها
کدفدت بصر ،محدط مسکون

کدفدت لیوۀ بدرون
خان

ویژگ ها ،کدف محی و خوشنام

سطح الگماع و فرهنی ساکنان محی  ،دیجگاه دییران
نسبت ب ساکنان محی  ،دسگرس محی ب طبدعت،

کدگذاری ()1

کدفدت خوشنام محی
امندت

و امندت

آسایش در محی  ،ویژگ ها ،زمدن ا ،محی

 .2-5سطح اول یافتهها

 )1مالکیت :بجون شک ،مالکدت مهمترین عام؛ در شک؛گدر ،دلبسگی ساکنان ب خان
است .تا آنجا ک نجاشگن مالکدت در ساکنان واحجها ،اسگدجار ،،دلبسگی افراد ب مکان
را ب حج صفر رسانجه است .مطالب عنوانشجه در گدوم  ،نق؛ قول از مصاحب ها،
صورتگرفگ از اهال است« .ما اینجا نم تواندم هدچ تغددر ،داخ؛ خان انجام دهدم ،حگ
برا ،زدن مدخ یک تابیو بایج الازه گرفت» طبدع است باولود مالکدت ،ساکنان کمگر ب
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

34

دوره  ،15شماره 1
بهار 1401
پیاپی 57

فکر لاب لاشجن م افگنج .یک دییر از ساکنان م گویج« :م تواندم هر نوع تغددرات داخ؛
خان ایجاد کندم البگ در قبال بعض از موارد احساس مسئولدت داریم ول این حس را
مسگألر نسبت ب تجهدزات مشاع نجارد».
 )2کیفیت کالبدی خانه :عام؛ مؤثر دییر در حس دلبسگی ساکنان ب خان  ،تعجاد طبقات
ساخگمان است .هرچ تعجاد طبقات و تعجاد ساکنان کمگر باشج ،سرعت شک؛گدر ،حس
دلبسگی افراد ب خان بدشگر خواهج شج« .از لحاظ تعجاد طبقات اینجا خدی خوب است و
محدط ساکگ دارد ،از اینک در چندن ساخگمان آرام زنجگ م کنم حس خوب داریم»،
ً
ً
ً
«این ساخگمان واقعا مناسب زنجگ است ،لای ک قبال بودیم آنقجر شیوغ بود ک اصال موفق
نم شجیم سوار آسانسور شویم» .کدفدت فضا ،داخی و تناسب فضا با لمعدت خان  ،حس
دلبسگی ب مکان را ب شجت افزایش م دهج« .اینجا برا ،زنجگ خدی خوب است ک حگ
ما دوست نجاریم از اینجا برویم ،ول مشک؛ کمبود فضا داریم .ما پنج نفر هسگدم .دخگرم
ازدواج کرده و از اینجا م رود ول باز هم مشک؛ کمبود اتاق خواب داریم .ما چهار نفریم و
ً
دوتا اتاق خواب داریم .واقعا فضا برا ،ما کم است»« ،من احگداج دارم یک اتاق خصوص
داشگ باشم؛ لای ک حریم خصوص داشگ باشم .اگر این خان یک اتاق دییر داشت خدی

خوب م شج»« ،باتول ب مساحت کم زمدن امکان طراح بدشگر از دو اتاق خواب مدسر
نبود ،البگ من بایج یک از طبقات را دوبیکس طراح م کردم البگ ما ک این مشک؛ را ح؛
کردیم ،برادرت رفگ است طبقۀ دییر و مشک؛ داشگن اتاق خصوص تو و برادرت ح؛ شجه
است»« ،خدی راض هسگم از اینک تنها در یک طبق زنجگ م کنم از هم لحاظ آسایش
دارم»« ،من ب عنوان مادر همدش نیرانم ،برادرت ،باال تنهاست اگر شب مشکی برایش پدش
بدایج ما مگول نم شویم،کاش اینجا س اتاق خواب داشت».
از عوام؛ مهم و تأثدرگذار دییر در ایجاد حس دلبسگی ب خان  ،دسگرس ب امکانات
رفاه است .نزدیک امکانات رفاه ب مح؛ سکونت ،حس دلبسگی ساکنان ب خان را
افزایش م دهج چرا ک مسدر و زمان کمگر ،،صرف خریج و ...خواهج شج« .در این محی ،
ما ب مراکز خریج و بازار و مراکز درمان خدی نزدیک هسگدم و این باعث شجه من کمگر از
وسدیۀ حم؛ونق؛ اسگفاده کنم .مح؛ زنجگ قبی برا ،یک خریج ساده بایج مسدر ،طوالن
ط م کردم اما از اینجا خدی راض هسگم و هم چدز در دسگرس است».
 )3کیفیت آسایش خانه :تردیج ،ندست ک کدفدت آسایش خان در محدطها ،مسکون بر
دلبسگی ساکنان ب خان مؤثر است« .آسایش شندجار »،با آلودگ ها ،صوت ناش از
کاربر،ها ،شیوغ در اطراف خان  ،خجش دار م شود« .باولود اینک ساخگمان ما نبش
ً
خدابان است ول سروصجای مگول نم شویم ک باعث آزار و اذیگمان شود ،کال اینجا محیۀ
ً
ساکت و آرام است ،واقعا من از اینجا راض هسگم»« ،تا چنج وقت پدش ،من بعض از
روزها صجا ،دسگیاه فن کارگاه قناد ،را م شندجم ول از وقگ آن دسگیاه را داخ؛ باکس
گذاشگنج دییر خجا را شکر صجای نم آیج و چون ما طبقۀ اول هسگدم این صجا م آمج ول
االن هدچ سروصجای ندست».
از دییر موارد ،ک در مصاحبۀ ساکنان ب آن اشاره شجه است ،ولود وسدیۀ مناسب
سرمایش و گرمایش است ک باعث آسایش حرارت و در نگدج افزایش حس دلبسگی ب
خان است« .خانۀ قبیدمان بخار ،و کولر داشگدم و خب هر کجام مشکالت خودش را داشت
ول در این خان از سدسگم تهویۀ مطبوع لذت م برم ،هم در تابسگان و هم در زمسگان ،یک
هوا ،مطبوع در خان برقرار است»« ،ب نظر من یک از بهگرین سدسگمهای ک م توانج
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باعث آسایش حرارت شود چدیر لذب است .از لحاظ تعمدر و نیهجار ،هم ،در این هشت
سال هدچ مشکی ایجاد نشجه است».
 )4کیفیت رضایت از همسایگی و روابط عاطفی مثبت در خانه :باتول ب مصاحب ها ،این
گزارش ،واحجها ،مورد دلبسگی  ،مکانهای توصدف شجهانج ک کدفدت ارتباطات اعضا،
خانواده در درون خان  ،بر وضعدت احساس عاطف آنان نسبت ب خان  ،ب شجت تأثدرگذار
بوده است« .این خان برا ،ما خدی خوشیمن بود باعث شج خان بخریم و دخگرم ازدواج
کرد و کی لشن و مهمان و شاد ،اینجا برگزار شجه و ما آنقجر دلبسگ شجیم ب این خان ک
دلمان نم خواهج برویم».
قابیدت خان برا ،شک؛گدر ،این روابط ،بسگر ایجاد خاطرات شدرین شجه و سرعت
شک؛گدر ،پدونج دلبسگی را افزایش م دهج «هرموقع م روم پشت پنجره و خانۀ قجیم مان
را ک دو خان فاصی دارد م بدنم ک؛ خاطرات بچی برایم زنجه م شود و ک؛ روز را انرژ،
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م گدرم» .دلبسگی ب مکان با افزایش تعامالت مثبت افراد در مکان ،گسگرش م یابج و
قجرت دلبسگی ب مکان با مدزان و قجرت این مناسبات ،ارتباط مسگقدم دارد .طور ،ک
م توان ولود روابط عاطف مثبت درون خان را ،بر ایجاد و ارتقا ،دلبسگی ب خان  ،بسدار
مؤثر دانست.
رضایت از همسایی همساییان و نحوۀ ارتباط با آنها ،عام؛ تأثدرگذار دییر در
دلبسگی ساکنان ب محدط مسکون است و حگ در روابط عاطف مثبت در خان هم ،مؤثر
خواهج بود« .در این ساخگمان چهار طبق فقط دو واحج سکونت داریم یعن در اص؛ دو
خانواده ب لز واحج ،ک پسرم ب تنهای زنجگ م کنج .از نظر همسایی ما یک همسای
ً
(خانوادۀ پنجنفر ،هسگنج) داریم و همدش احگرام بدن ما حفظ شجه است»« ،محی ک قبال
سکونت داشگدم همسای ها در کارها ،همجییر دخالت م کردنج ،درست است ک در بعض
شرایط همکار ،همسای ها ارزشمنج بود ول خدی وقتها حریم شخص نجاشگدم و خدی
اذیت م شجیم .اینجا این مشک؛ را نجاریم .ممکن است شما را ب عنوان همسای دیرب دیر
ببدندم ول کار ،هم اگر داشگدم ،شما دریغ نکردیج» .در حقدقت ،دلبسگی تا حج زیاد ،ب
این وابسگ است ک روابط با همساییان مطابق ترلدح هر یک از ساکنان باشج.

 )5کیفیت جلوۀ بیرونی خانه :ویژگ های از خان ک با ظاهر بدرون خان ارتباط داشگ و
در نظر دییران نسبت ب ساکنان خان مؤثر است ،موضوع بحث کدفدت لیوۀ بدرون خان
است .طبدع است کدفدت آن قسمت از خان ک در معرض دیج بدرون قرار م گدرد و ب
مخاطبان در خارج از بنا عرض م شود ،بر دلبسگی ساکنان ب خان مؤثر بوده و با عنوان
لیوۀ بدرون خان از آن نام برده م شود.
از چشم بسدار ،از مصاحب شونجگان ،ساخگار نما ،خان ها و شک؛ بدرون ساخگمانها،
تا انجازۀ زیاد ،،م توانج نشاندهنجۀ شخصدت الگماع ساکنان باشج« .همدش دوست
داشگم در خان ا ،زنجگ کنم ک نما ،بدرون آن کم شدکتر باشج .االن نما ،این خان را
خد ی دوست دارم» .اسگفاده از مصالح لجیج در نما ،خان و مدزان زیبای و ب روزبودن
حجاکثر ،مصالح ،احساس عاطف بدشگر ،در ساکنان خان ایجاد م کنج« .از لحاظ کدفدت
بصر ،پنجرههای ک در س طرف ساخگمان طراح شجهانج ،زیبای و حس آرامش را برا،
ما ب ولود آوردهانج ک از یک ضیع ب خدابان و ضیع دییر ب سمت کوچ و ضیع سوم ک
پنجرههای در اتاقها تعبد شجه است ،عالوهبر تأمدن نور مناسب و باتول ب باغهای ک در
انگها ،کوچ (کوچ باغ) هسگنج م توان گفت دلد؛ انگخاب این محی برا ،زنجگ هم از
لحاظ آبوهوا ،خوب و چشمانجاز و مناظر زیبا بوده است».
بجون شک ،رعایت اصول زیبای شناس در طراح از لمی در رنگ ،شک؛ ،مصالح و
لزئدات ساخگمانها ،نقش مهم در ارتقا ،لیوۀ بدرون خان و ارتقا ،دلبسگی ساکنان
خواهج داشت« .محیۀ سراب خوشآبوهواترین محی در کرمانشاه محسوب م شود و ما
از زنجگ در اینجا خدی راض هسگدم».
 )6کیفیت امنیت و خوشنامی محله :در تکمد؛ عوام؛ تأثدرگذار در دلبسگی ساکنان ،بایج
ب احساس امندت خاطر برا ،ساکنان «خوشنام محی » اشاره کرد .زنجگ در محی ا،
خوشنام بر شأن الگماع ساکنان ندز م افزایج« .من این محی را خدی دوست دارم»،
ً
«اصطالحا ب این محی باالشهر م گوینج»« ،این محی  ،بافت خان ها ،ویالی اش را هنوز
از دست نجاده است ،لذا افراد اصد؛ و قجیم هنوز هم در این محی سکونت دارنج و ب نوع
هم م شود گفت ک باعث امندت خاطر م شود چون افراد لجیج ،در اینجا سکونت
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نجارنج« ،».این محی لزو محی ها ،ساکت محسوب م شود و من خدی زنجگ در اینجا
را دوست دارم؛ ب واسطۀ نزدیک ب پارک و فضا ،سبز ک لزو ویژگ ها ،زمدن ا ،هر محی
محسوب م شود .پدادهرو ،داخ؛ کوچ باغها ،آرامش خاص ب من م دهج» .تأثدر کدفدات
محی در دلبسگی ساکنان ب خان  ،قاب؛ انکار ندست.
 .3-5سطح دوم یافتهها

در تحید؛ سطح دوم یا کجگذار ،)2(،بازگشت مججد ب دادهها صورت گرفگ است .یک از
مهمترین ویژگ ها ،هر مکان نحوۀ ارتباط با آن مکان است ک نسبگ ساخگار ،با آن دارد.
موضوع درون و برون مکان را بایج از ویژگ ها ،اساس آن دانست .مؤلف های ک در سطح
اول یا کجگذار )1( ،ب دست آمجه را م توان ب دو دسگ طبق بنج ،کرد )1 :دیالکتیک درون:
ویژگ ها و عوام؛ مربوط ب درون خان ک باعث حس دلبسگی ب خان م شود؛  )2دیالکتیک

برون :ویژگ ها و عوام؛ مربوط ب بدرون خان ک باعث حس دلبسگی ب خان م شود.
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جدول  .3سطح دوم یافتهها از بازگشت مجدد به مصاحبهها؛ کدگذاری()2
مؤلفههای کدگذاری از سطح اول (کدگذاری )1

سطح دوم کدگذاری (کدگذاری )2

مالکدت
کدفدت آسایش
کدفدت کالبج ،خان

دیالکگدک درون

کدفدت رضایت از همسایی و روابط عاطف مثبت در خان
کدفدت لیوۀ بدرون خان
کدفدت خوشنام محی و امندت

دیالکگدک بدرون

 .6نتیجهگیری

حس دلبسگی ب مکان باالتر از حس مکان است و لزو احساسات عاطف ا ،قیمجاد
م شود ک در هر مکان و موقعدگ ب منظور برطرفکردن ندازها و تجاوم حضور ساکنان در
خان نقش تعددنکننجه دارد .این حس ب گون ا ،با انسان همپدونج است ک گوی انسان خود
را لزئ از مکان م دانج و در نگدج مکان برا ،فرد قاب؛احگرام و مهم م شود .درواقع ،حس
دلبسگی ب مکان را م توان نوع رابطۀ نمادین از سو ،فرد ب مکان دانست.

حس دلبسگی در افراد مخگیف نسبت ب یک مکان ثابت با تول ب درک هر فرد (با گذر
از فراینج احساس ،ادراک ،شناخت) ک عوامی چون لنسدت ،فرهنگ ،وضعدت اقگصاد ،و...
بر آن تأثدرگذار است ،مگفاوت خواهج بود .برایناساس ،انسان خود را لزئ از مکان دانسگ و
براساس تجربدات زیسگ از عمیکرد در آن مکان نقش در ذهن خود مگصور م سازد.
بر مبنا ،تحید؛ مصاحب های ک ب اشباع نظر ،رسدجه ،گزارش پجیجارشناسان نشان
م دهج ،دو دسگ عوام؛ م تواننج در حس دلبسگی ساکنان ب خان مؤثر باشنج)1 :
دیالکگدک بدرون ،ک منظور از آن ویژگ ها و عوام؛ بدرون از خان (کدفدت لیوۀ بدرون خان ،
خوشنام محی و امندت) است و  ) 2دیالکگدک درون ،ک منظور از آن ویژگ ها و عوامی
در درون خان (مالکدت ،کدفدت آسایش ،کدفدت کالبج ،خان  ،کدفدت رضایت از همسایی
و روابط عاطف مثبت در خان ) است و بر شک؛گدر ،دلبسگی ساکنان ب خان ب عنوان مقولۀ
«تعام؛ انسان و خان » تأثدرگذار است .در تحید؛ مججد مصاحب ها و کجگذار،ها)1(،
و( )2این هسگۀ اصی مقال شناسای شج.
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در دیجگاه پجیجارشناس  ،حس تعیق ب معن رابطۀ همپدونج ،مدان انسان و محدط است
ک تمام شاخصها را دربر م گدرد .در نمودار شمارۀ ( )1الیو ،برخاسگ از دادهها ک عوام؛
تأثدرگذار بر فراینج دلبسگی ب خان را نشان م دهج ،ترسدم شجه است.
کجگذار،
()2
دیالکگدک
بدرون
(و یژگ ها و
عوام؛
مربوط ب
بدرون خان )

کجگذار،
( )1
کدفدت
لیوۀ
بدرون
خان ،
کدفدت
خوشنام
محی ،
امندت

هسگۀ اصی
تعام؛ انسان و خان
پدونج مدان انسان و مکان

دلبسگی ب خان

کجگذار)1( ،
مالکدت،
کدفدت
آسایش،
کدفدت
کالبج،،
کدفدت
رضایت از
همسایی
روابط عاطف
مثبت در خان

کجگذار،
()2
دیالکگدک
درون
(و یژگ ها و
عوام؛
مربوط ب
درون خان )

نمودار  .1نتیجۀ نهایی تحلیل مصاحبهها با هدف دستیابی به عوامل تأثیرگذار در شکلگیری دلبستگی ساکنان به خانه
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