بررسی نقش دلبستگی مکان در شکلگیری هویّت مکانی نوین ،بر پایه پیمایش ظرفیت انطباقی
شهروندان از نماهای مسکونی شهری مدرن در منطقه یک شهر تهران
چکیده
هویّت افراد جامعه در پرتو علل و عوامل مختلفی شکل میگیرد .مکان یا محیط یکی از مهمترین عوامل مؤثر در
هویّتبخشی به افراد است .ورود و توسعه ی تفکر مدرن در شهر ایرانی ،موجب تغییر و دگرگونی کالبد و شکل شهر در
یک قرن گذشته شده است .این روند به ویژه در یک دهه گذشته و بعد از انقالب اسالمی ،با رشد تکنولوژی سرعت
داده شده است .با این وجود سازماندهی جامع و کاملی برای تغییر ذهنیت افراد و سازگاری هویتی آنها با کالبد
جدید صورت نگرفته است .به نظر میرسد حضور و استفاده شهروندان از این محیطهای تغییر شکل داده شده ،به
تدریج موجب به وجود آمدن نوعی دلبستگی مکانی در آنها شده است .این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با
تک یه بر رویکر ِد کمی و کیفی انجام شده است .برای رسیدن به هدف پژوهش ،پس از تعریف و تبیین مفاهیم دلبستگی
مکانی ،هویت مکانی و ظرفیت انطباقی ،مدل مفهومی تحقیق تبیین و تعریف شد و بر مبنای آن پرسشنامهای ساختار
یافته ،طراحی شد .شهروندان و ساکنان منطقه یک شهر تهران با توجه به شرایط ساختمانهای مدرن این منطقه ،به
عنوان نمونه مورد مطالعه تحقیق انتخاب شدند .بنابراین ،پس از توزیع پرسشنامه تحقیق و بررسی این دادهها به روش
مدلسازی معادالت ساختاری ،یافتههای تحقیق گزارش شد .نتایج استخراج شده از یافتهها نشان دادند که دلبستگی
مکانی به تنهایی و به صورت مستقیم قادر به ساخت هویت در شهر مدرن نخواهد بود و الزم است پیش از آن نوعی
انطباق و سازگاری ذهنی در ادراکات شهروندان نسبت به شرایط محیطی جدید صورت پذیرد.
اهداف پژوهش
.1دستیابی به شاخصهای دلبستگی مکانی شهروندانِ منطقه یک شهر تهران از نماهای مدرن.
.2شناخت و مطالعه چگونگی اثرگذاری دلبستگی مکانی نماهای شهری مدرن بر شکلگیری هویت مکانی در شهروندان
منطقه  1شهر تهران.
سؤاالت پژوهش
.1چه شاخصهایی معرّف و نشاندهنده دلبستگی مکانی در شهروندان منطقه یک شهر تهران میباشند؟
. 2نماهای شهری مدرن ،با در نظر گرفتن ظرفیت انطباقی افراد ،چگونه و طی چه سازوکاری بر هویت مکانی آنها در
منطقه یک شهر تهران اثرگذار میباشند؟
کلیدواژهها :دلبستگی مکانی ،هویت مکانی ،ظرفیت انطباقی ،نماهای شهری ،تهران.

مقدمه
بررسی دورههای تاریخی معماری ساختمانهای مسکونی پس از انقالب اسالمی در ایران نشان میدهد که در طی سه
دهه گذشته تغییر چشم گیری در نمای معماری از حالت سنتی و با هویت مکانی گذشته نسبت به نماهای مدرن و
کالسیک به وجود آمده است .این امر سبب شده است که تصویر ذهنی شهروند ایرانی نسبت به نماهای مسکونی
دستخوش تغییر شود و با نوعی بحران هویّت مواجه شود؛ چراکه شاهد دگرگونی اساسی در فرم و کالبد این نماهای
مسکونی به وجود آمده است .بسیاری از صاحبنظران حوزه روانشناسی محیطی بر این عقیدهاند که در تماس بودن
افراد با محیط پیرامونی که در آن زندگی میکنند و برآورده شدن نیازهای آنها توسط محیط ،به طور تدریجی موجب
وابستگی به آن محیطی و به وجود آمدن دلبستگی مکانی در آنهای میشود .علیرغم تغییر و دگرگونگیهای گستردهای
که در کالبد نماهای ساختمانی مسکونی در قالب نماهای آنها رخ داده است ،ولیکن ،به نظر میرسد استفاده از این
مکانها در طی زمان موجب افزایش دلبستگی مکانی در آنها میشود و منجر به ایجاد نوعی انطباقپذیری ذهنی افراد
با آن می شود .با توجه به نقشی که معماری به عنوان ویژگی محیطی در هویتیابی افراد دارد ،بنابراین بررسی این
موضوع در معماری منطقهای تهران میتواند به عنوان یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی مطرح گردد.
درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحقیق در نیامده است ولی
آثاری در حوزه نقش معماری در هویتبخشی در ایران نگاشته شده است .مقالهای با عنوان «نقش کیفیت طراحی و
اجرا در تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران» به قلم مهدوینژاد و طالب هاشمی به رشته تحریر در آمده است.
نگارندگان این اثر برآنند که موضوع هویت از مباحث مهم در معماری معاصر ایران است .همچنین با توجه به همبستگی
میان دو پارامتر هویت و کیفیت طراحی و اجرا ،یکی از عواملی که میتواند به ارتقای مفهوم هویت کمک کند ،توجه
به کیفیت طراحی و اجراست که خود به عوامل متفاوتی نظیر شاخصهای بیان شده بستگی دارد و با توجه به سهم
هر یک از این عوامل میتوان از آنها کمک گرفت .این شاخصها و تالش در ارتقای آنها میتواند به تحقق مفهوم
هویت در معماری معاصر ایران کمک کند(مهدوینژاد ،طالب هاشمی .)103 :1396 ،با توجه به نکات گفته شده ،این
تحقیق در پی بررسی اثرات میزان دلبستگی به مکان در نماهای ساختمانی مسکونی مدرن بر پایه ظرفیت انطباقی
افراد و شکلگیری هویت مکانی جدید در آنها می باشد .برای رسیدن به این هدف ،با استفاده از روش پیمایش
پرسشنامه ای بر پایه مدل مفهومی استخراج شده از مبانی نظری تحقیق ،شهروندان در منطقه یک شهر تهران مورد
مطالعه قرار خواهند گرفت.
روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش ،توصیفی-تحلیلی با رویکرد کمی میباشد .روششناسی پژوهش از طریق
تحلیل های آماری و به صورت استنباطی صورت پذیرفته است؛ بدین گونه که ابتدا از طریق مطالعات کتابخانهای به
بررسی ادبیات موجود در این زمینه و استخراج آراء و اندیشه صاحبنظران پرداخته شده است .سپس بر مبنای سه
شاخص ،مستخرح از ادبیات پژوهش ،مدل مفهومی تحقیق استخراج شد و سپس بر مبنای آن پرسشنامه ساختاریافته

 15سوالی و بر اساس طیف  5گزینهای لیکرت ،طرح شد و بین شهروندان در منطقه یک شهر تهران توزیع شد .نهایتاً،
کدهای پرسشنامه استخراج شد و در نرم افزار  SPSSو  Smartplsبه روش مدلسازی معادالت ساختاری مورد
تحلیل قرار گرفت .دو رویکرد کلی در هنگام انجام تحلیلها در مدلسازی معادالت ساختاری وجود دارد :رویکرد اول بر
مبنای CB-SEMمیباشد و رویکرد دوم بر مبنای استفاده از  PLS-SEMمیباشد .در همین راستا Wang ،و
همکارانش ( )2019بیان میکنند که از شروطی که پژوهشگر را توجیه میکند که از روش  PLSدر مدل استخراج
شده خود استفاده کند ،نوین بودن مدل مفهومی پژوهش است .به عرات دیگر ،اگر مدل مفهومی پژوهش ،به منظور پر
کردن خالء دانشی در موضوع مورد نظر و یا در جغرافیای خاص انجام شود ،استفاده از روش  PLSبا توجه به قابلیت
انعطاف پذیری آن و نزدیکی به زبان انسان ارجحیت بیشتری دارد .بنابراین ،با توجه به نوآورانه مدل مفهومی تحقیق
حاضر در محدوده دانشی مرتبط با آن ،مدل تحقیق حاضر را با استفاده از روش مدلسازی معادالت ساختاری و تکنیک
 Partial Least Squaresدر نرمافزار  SmartPlsمورد بررسی قرار گرفته است.
نتیجهگیری
امروزه با توجه به رشد جمعیت شهرها در کشورهای درحال توسعه در اثر مهاجرتهای گسترده به شهرها شاهد افزایش
تراکم ساختمانی و نتیجت ًا رشد ساختمان های مسکونی ،اداری و خدماتی چند طبقه و یا بلندمرتبهها هستیم .این امر
سبب شده است که نماهای ساختمانی که در قالب صفحاتی سلب در جداره شریانهای اصلی و فرعی شهرها به بیننده
ارائه میشوند ،دارای اهمیت چشمگیری شوند و بهنوعی به نماینده معماری آن ساختمان تبدیل شوند .همچنین افزایش
ساختوسازهای ساختمانهای مسکونی و عرضه فراتر از نیاز این ساختمانها سبب شده است که طراحان و معماران
با رویکردها و روش های مختلفی سعی داشته باشند که خالقیت خود در ساختمان مورد نظر را نشان دهند و الزامات
کارفرمای خود مبنی بر جذب شهروندان و متقاضیان خرید مسکن را فراهم آورند.
با این وجود ،سلیقه شهروند ایرانی در گذر از گذشته تا امروز در بین دوگانگی بین سنت و مدرنیته در تغییر بوده است.
این امر بحران هویتی را درک از کالبدی که در آن زندگی میکند برای او فراهم آورده است .در همین راستا ،این
پژوهش در پی بررسی چگونگی تغییر و بازسازی این هویت مکانی با در نظر گرفتن دو عامل دلبستگی مکانی و ظرفیت
انطباقی در آن ها بوده است .همچنین ،نماهای ساختمانی مدرن در منطقه یک شهر تهران به عنوان نمونه بارز و
برجسته تغییر کالبد از سنت به مدرنیته به عنوان نمونه موردی پژوهش انتخاب شد .درهمین راستا ،پس از مروری بر
مفاهی م دلبستگی مکانی ،ظرفیت انطباقی و هویت مکانی ،مدل مفهومی تبیین شد و بر مبنای آن پرسشنامه
ساختاریافتهای با استفاده از طیف  5گزینهای لیکرت طراحی شد .پس از توزیع پرسشنامه ،دادهها به روش مدلسازی
معادالت ساختاری و با استفاده از نزم افزار  Smartplsتحلیل شد .نتایج نشان دادند که دلبستگی مکانی ،به تنهایی
و به صورت مستقیم ،قادر بر اثرگذاری بر فرایند هویتسازی نماهای شهری در شکل مدرنیته خود نمیباشد .بررسی
روابط دیگر استخراج شده از دادههای تحقیق نشان دادند که رابطه معنادار و اثرگذاری بین دلبستگی مکانی با ظرفیت

 با توجه به شدت نسبتاً قوی این روابط میتوان.انطباقی افراد و همچنین بین ظرفیت انطباقی و هویت مکانی وجود دارد
اینگونه بیان کرد که کالبد نماهای مدرن ابتدا توسط افراد درک میشود و در طی زمان با میزان ظرفیت انطباقپذیری
 محیطی و اقتصادی اون سرچشمه میگیرد هماهنگ میشود و در مرحله آخر و به طور،هرفرد که از شرایط اجتماعی
.تدریجی به فرایند ساخت هویت مکانی منجر خواهد شد
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