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چکیده
مقدمه :پژوهش حاضلر با هدف مقایسله دلبسلتگی مکان ،واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی
در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت انجام شد.
روش :پژوهش حاضر از نوع علّی -مقایسهای بوده و نمونه آن متشکل از  799زن و مرد ساکن
در منازل شلخصلی و آپارتمانی شهر رشت بود که با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش شللامل مقیاس دلبسللتگی مکان صللفارینیا ( ،)7369مقیاس واکنش روانی
هانگ و فادا ( )7669و مقیاس بهزیسللتی اجتماعی کیز ( )7661بود .بهمنظور تجزیه و تحلیل
دادهها از تحلیل واریانس یکراهه و چندمتغیری استفاده شد.
یاارهها :نتایج پژوهش نشلان داد که دلبسلتگی مکان ،واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در
سلاکنان منازل شلخصلی (ویالیی) و آپارتمانی شلهر رشت تفاوت معنیداری دارد (.)p>9/90
بهعبارتدیگر ،ساکنان منازل شخصی در مقایسه با ساکنان منازل آپارتمانی از دلبستگی مکان
و بهزیسللتی اجتماعی بیشللتری برخوردار بودند و نیز واکنش روانی سللاکنان منازل آپارتمانی
بیشتر از ساکنان منازل شخصی بود.
نریجهگیری :بر اسلللاس نتلایج میتوان گفت که برای افزایش دلبسلللتگیک مکان ،بهزیسلللتی
اجتماعی و کاهش واکنش روانیک سلاکنان منازل آپارتمانی ،ضروری است ،در حوزه برنامهریزی
و طراحی مکان در راسلللتای ایجاد تجارب ادراکی -حسلللی و پیوندهای شلللناختی ،عاطفی و
رفتاری مثبت ساکنان بررسیهای بیشتری صورت گیرد.
کلمات کلیدی :دلبسلتگی مکان ،واکنش روانی ،بهزیسلتی اجتماعی ،منازل شللخصی ،منازل
آپارتمانی
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Abstract
Introduction: The aim of this research was the comparison of
place attachment, psychological reactance, and social well-being
in residents of private homes and apartments in Rasht city.
Method: The research was kind of causal-comparative and its
sample was composed of 100 women and men residents of private
homes and apartments in Rasht city that were selected by
purposeful sampling method. Research tools included Place
Attachment Scale (Saffarinia, 2011), Psychological Reactance
Scale (Hong & Faedda, 1996), and Social Well-being Scale
(Keyes, 1998). For analyzing data was used of one-way and
multivariate variance analysis.
Finding: The results indicated that place attachment,
psychological reactance, and social well-being had significant
differences (p<0.05) in residents of private homes and apartments
in Rasht city. In other words, residents of private homes had more
place attachment and social well-being than apartment residents
and apartment residents had more psychological reactance than
residents of private homes.
Conclusion: According to the research results, to increase the
place attachment and social well-being and reduce the negative
psychological reaction of the apartment residents, it is necessary
to plan and design the place in such a manner to create
perceptual-emotional experiences and positive cognitive,
emotional, and behavioral connections.
Keywords: place attachment, psychological reactance, social wellbeing, private homes, apartments
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مقدمه
مسلکن و محیطهای مسلکوني بهعنوان انسانيترین موضوع معماری ،تأمینکننده نیازهای متنوع
انسان ،و زمینهساز آرامش ،سالمت ،پرورش و خودشکوفایي انسانهاست (عظیمي و دباغ.)1۲۱4 ،
از زمان تصویب بیانیه جهاني حقوق بشر در سال  ،1۱48حق داشتن مسکن مناسب بهعنوان یکي
از اجزای مهم اسلتانداردهای زندگي مطلوب معرفي شلده اسلت که باید کارکردی فراتر از سرپناه
داشلته و دارای کیفیاتي نظیر آسلایش ،دسلترسي مناسب ،امنیت ،پایداری ،کیفیات زیستي مطلوب
(نور ،تهویه و  )...و زیرساخت های بهداشتي ،آموزشي و تسهیالت و خدمات شهری باشد (حبیبي و
مرزبان .)1۲۱۲ ،به دنبال رشللد فزاینده شللهرنشللیني ،الگوی تولید مسللکن در کشللورهای م تلف
بهتدریج تغییریافته است .درواقع آپارتماننشیني را ميتوان از مهمترین تحوالت فرآیند اسکان بشر
در شلهرها به شلمار آورد .در ایران نیز سلیاسلت تولید مسکن انبوه در قالب مجتمعهای مسکوني
بهعنوان یکي از راههای پاسلخ به نیاز مسلکن ،بهسلرعت گسترشیافته است (خاکزند و بقالیان،
 .)1۲۱4در این میان ،سلیاستهای تولید مسکن انبوه حداقلي ،باهدف افزایش تراکمهای انساني و
کالبدی و با تمرکز بر حداکثر بهرهوری اقتصللادی و فیزیکي ،بهجای افزایش سللطف کیفیت زندگي
جمعي و توجه به نیازهای ساکنان ،و بهویژه پیامدهای روانشناختي آن ،از مسائلي است که زندگي
فردی و اجتماعي س لاکنین را با مشللکالتي مواجه سللاخته اسللت که ازجمله آنها ،کاهش سللطف
دلبسلتگي به محیط مسلکوني ،تنزل سلطف بهزیسلتي اجتماعي ساکنان و بروز واکنشهای رواني
نامناسب به محدودیتها و مشکالت پدید آمده ميباشد.
باترورث )۲۰۰۰( 1معتقد اسلت که محیطهای سلاختماني بر احساسات ،هیجانها و عملکرد
انسللان تأثیر ميگذارد .در همین راسللتا ،صللفارینیا ،توکلي و عليپور ( )۲۰1۲در مطالعهای نشللان
دادند که محیط و چگونگي اسللتفاده از طراحي محیطي بر میزان ادراک اضللطراب ،فشللار خون و
ضللربان نبض افراد بیمار در حال انتظار مؤثر اسللت .همچنین ،تایسللون ،المبرت و بیتي)۲۰۰۲( ۲
معتقدند که از پیامدهای مسکن نامناسب پیدایش افسردگي و اختالالت رفتاری -هیجاني است .از
طرفي مسلکن مناسب سالمت رواني و سازگاری فردی و اجتماعي ساکنین را در بر دارد (گیفورد،۲
 .)۲۰۰۲به طور کلي ،ویلسللون و همکاران )1۱8۲( 4در نظریه پنجره شللکسللته معتقدند که محیط
تأثیرات قدرتمندی بر سللالمت و بهزیسلللتي انسلللان دارد (به نقل از کوهن و همکاران.)۲۰۰۲ ،5
بهزیسلتي عبارت اسلت از حالت مثبت جسمي ،اجتماعي و رواني نه صرفاً به دلیل عدم وجود درد،
ناراحتي و ناتواني .بهزیستي مستلزم آن است که نیازهای انسان ارضا شوند و افراد حس هدفمندی
داشللته باشللند و احسللا کنند که قادر به تحقق اهداف فردی مهم هسللتند و ميتوانند در جامعه
1. Butterworth
2. Tyson, Lambert & Beattie
3. Gifford
4. Wilson et al.
5. Cohen et al.
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مشلللارکلت کنند (ن و فیشلللر .)۲۰1۱ ،1بهزیسلللتي از طریق شلللرایط دربردارنده روابط فردی
حمایتکننده ،سلالمت مطلوب ،امنیت مالي و فردی ،مشلاغل پاداشدهنده و محیط جذاب و سالم
ارتقلا پیلدا ميکنلد (سلللیریگاتي و همکاران .)۲۰1۱ ،۲بر اسلللا نظریه کیز ،1۱۱8( ۲به نقل از
هویيشلان و همکاران )۲۰۰8 ،4بهزیسلتي اجتماعي به شرایط و عملکرد فرد در جامعه اشاره دارد.
افراد برخوردار از درجات باالی بهزیستي اجتماعي معموالً قادر به برقراری روابط با سایرین و حفظ
آن روابط هسلتند (صفارینیا ،تدریس تبریزی و علياکبری دهکردی .)1۲۱۲ ،کیز ( ،1۱۱8به نقل
از نریماني ،یوسللفي و کاظمي )1۲۱۲ ،بهزیسللتي اجتماعي را بهعنوان گزارش شلل صللي افراد از
کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریف ميکند .از ابتدا نیز بهزیستي اجتماعي بهعنوان ادراک افراد
از یکپارچگي آنها با جامعه ،پذیرش دیگران ،پیوسللتگي با اجتماع و احسللا فرد از مشللارکت با
جامعه تعریف ميشللد (موسللوی .)1۲۱۲ ،چنانچه که در سللال  ،1۱48سللازمان بهداشللت جهاني،
بهزیسلتي اجتماعي را یکي از چند متغیر کلي سالمت فرد تعریف کرد (صبوری .)1۲۱1 ،بر اسا
مدل چندوجهي کیز ( ،1۱۱8به نقل از والیانيکیا )1۲۱4 ،بهزیسلللتي اجتماعي ،شلللامل پنج جنبه
انسجام ،همبستگي ،پذیرش ،مشارکت و شکوفایي ميباشد (زارعین .)1۲۱5 ،نتایج پژوهش اکبری
( )1۲۱4با هدف مقایسه دلبستگي مکان ،سازگاری زناشویي و سالمت اجتماعي همسران شاغل در
شلرکت نفت اهواز ساکن در منازل سازماني و غیرسازماني نشان داد که دلبستگي مکان ،سازگاری
زناشللویي و سللالمت اجتماعي افراد سللاکن در منازل غیرسللازماني باالتر از افراد سللاکن در منازل
سللازماني اسللت .همچنین ،صللفارینیا ( )1۲۱۰در مطالعهای با هدف تأثیر محیطهای مسللکوني
م تلف بر سلالمت روان ،شلادک امي و بهزیسلتي دختران نوجوان نشلان داد که دختران ساکن در
آپارتمانهای بدون طراحي محیط در همه شاخ ها به جز اختالل در عملکرد اجتماعي از سالمت
روان ،شلادکامي و بهزیسلتي شل صي کمتری نسبت به ساکنان خانههای ویالیي و آپارتمانهای
دارای طراحي محیط داخلي برخوردار هسلللتنلد .یافتههای پژوهش رولرو و دپیکولي )۲۰1۰( 5نیز
بهمنظور بررسللي تأثیر دلبسللتگي مکان در دو محدوده فضللایي (همسللایگي و شللهر) بر پنج مؤلفه
تندرسلتي اجتماعي نشلان داد که دلبستگي مکان بهطورکلي بر تندرستي اجتماعي تأثیر ميگذارد،
اما تفاوتهای اختصاصي و قابلتوجهي بین دو محدوده فضایي وجود دارد.
یکي دیگر از عوامل تأثیرگذار سلازههای محیط (محیطهای مسلکوني) حس تعلق نسبت به
مکان زندگي اسلت .انسلان در سلراسر تاریخ و در میان تمامي تمدنها ،پیوندهای معنيداری را با
مکان برقرار کردهاند .این دلبسللتگي ،ميتواند زمینهسللاز انت اب مکانهایي برای سللکني گزیدن،

1. Ng & Fisher
2. Sirigatti, Penzo, Giannetti, Casale & Stefanile
3. Keyes
4. Hoi Shan et al.
5. Rollero & De Piccoli
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سللاخت بناهای تاری ي عظیم یا حتي به خاک سللپردن خویشللاوندان باشللد (اسللکنل و گیفورد،1
 .)۲۰۲۰دلبسلتگي مکان ۲بهعنوان یک بعد از کلیت حس مکان ،وابسلتگي عاطفي مثبت است که
بین فرد و مکان توسلعه ميیابد (اسلتدمن .)۲۰۰۲ ،۲این واژه «مبیّن احساسات فرد نسبت به یک
موقعیت جغرافیایي است که بهطور حسي فرد را به آن مکان گره ميزند» .درواقع یک تجربه مثبت
از مکان و نتیجه اعتقادات و احسلللاسلللات مثبتي اسلللت که فرد در فرآیند تعامل با مکان و معنا
ب شلیدن به آن خلق ميکند (رامکیسون ،لیام و ویلر .)۲۰1۲ ،4در فرآیند دلبستگي به مکان است
که فضا برای فرد مبدّل به مکان ميشود ،چراکه یک گروه یا یک فرد در برقراری ارتباط به مکان،
به آن معنا ميب شلللد (مکایون )۲۰14 ،5و در این فرآیند افراد ارتباط خود با سلللایرین و مکان را
توسلعه ميدهند .دلبسلتگي مکان عبارت است از پیوندهای مثبت افراد با مکانها که از پیوندهای
عاطفي ،رفتاری و شناختي میان افراد یا گروهها و موقعیتهای اجتماعي -فیزیکي نشأت ميگیرد.
افراد در طول عمر خود بارها دلبسلللتگيهای عمیقي را با خانهها و همسلللایگيهای خود شلللکل
ميدهند که ثبات ،هویت و تجارب مثبت را تسلللهیل ميکند (براون ،آلتمن و ورنر .)۲۰1۲ ،۱لو و
آلتمن ،)1۱۱۲( ۲دلبستگي به مکان را مبتني بر ابعادی همچون معنای مکان ،هویت مکان ،دروني
بودن مکان ،گونه مکان ،ریشله داشلتن در مکان ،تجسلم محیطي ،احسا جمعي و اینهماني با
مکان توصیف ميکنند .شامای ،)1۱۱1( 8دلبستگي مکان را ارتبللاط عاطفللي پیچیده فرد با مکان
به گونهای که مکان برای او معنا یافته و محور فردیت اسللللللت و تجارب جمعي و هویت فرد در
ترکیب با معاني و نمادها به مکان ش صیت ميدهد ،توصیف ميکند .وی سطوح م تلف احسا
به مکان را شامل سه مرحله اصلي تعلق به مکان ،دلبستگي به مکان و تعهد به مکان بیان کرده و
این حس را در  ۲سطف طبقهبندی ميکند )1 :بيتفاوتي نسبت به مکان )۲ ،آگاهي از قرارگیری در
یک مکان )۲ ،تعلق به مکان )4 ،دلبستگي به مکان )5 ،یکي شدن با اهداف مکان )۱ ،حضور در
مکان و  )۲فداکاری برای مکان .دانشللپور و همکاران ( ،)1۲88در تبین مدل دلبسللتگي به مکان،
نشلللان دادند که دلبسلللتگي به مکان دارای ابعاد م تلف عاطفي ،شلللناختي ،عملکردی و رفتاری
مي باشلد و این کیفیت بر پایه تعامل پنج عنصلر انسلان ،مکان ،مشارکت در فرایند طراحي مکان،
نحوه تعامل انسان و مکان و عامل زمان شکل ميگیرد .پورجعفر و همکاران ( ،)1۲۱4در بازشناسي
مفهوم و اصللول و معیارهای دلبسللتگي مکان ،بیان ميدارد که دلبسللتگي مکاني به عنوان هسللته

1. Scannel & Gifford
2. place attachment
3. Stedman
4. Ramkissoon, Liam & Weiler
5. McEwen
6. Brown, Altman & Werner
7. Low & Altman
8. Shamay
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اولیه شکلگیری حس مکان ،فرایندی احساسي ،ادراکي و رفتاری است که در تعامل افراد با فضا با
ایجاد دو سطف وابستگي و هویت مکاني شللکل ميگیرد.
لویکا ،)۲۰۰۱( 1در بررسلي اثرات مقیا مکان (خانه ،محله و شلهر) بر دلبستگي مکان در چهار شهر
شلرق اروپا ،نشان داد که در شهرهای با جذابیت زیاد ،شاخ واکنشهای عاطفي افراد نسبت به مکانها و
در شلهرهای با جذابیت کم ،شاخ های حس ایمني ،میزان کنترل و دانش مکاني موثر بر دلبستگي مکان
ميباشلند .بهترین متغیر پیشبین دلبسلتگي مکان ،پیوندهای همسایگي ناشي از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
طول مدت سلکونت ،اندازه سلاختمان و نوع مسلکن ميباشد .حیدری و همکاران ( ،)1۲۱۲در بررسي میزان
دلبسلتگي به مکان نسلبت به سه مقیا خانه ،محله و شهر ،نشان دادند که احسا دلبستگي افراد نسبت
به مقیا شهر در باالترین سطف و پس از آن خانه و در نهایت محله قرار دارد .عوامللللي همچون از بیللن
کالبدی و
رفتن مرز محلللالت ،کمرن شللللللدن کارکرد اجتماعي محللللللله ،فقدان بافت مشلللللل
جابجایللللي سللللکونت در محلللات م تلللف ،موجب پایین بودن شدت دلبستگي افراد نسبت به مقیا
محله ميباشللند .سللجادزاده و همکاران ( ،)1۲۱4در بررسللي دلبسللتگي مکاني و ادراک کیفیت محیطي بر
میزان حس رضایت در محله سنتي ،بیان کردند که وجود دلبستگي مکاني یک عامل مهم هماننلللد کیفیلت
محیطللي در ایجلاد حس رضایت است .رحیمي و همکاران ( ،)1۲۱5در ارزیابي تاثیر مقیا مکان (محله و
شلهر) بر دلبستگي مکان ،نشان دادند که میزان شناخت ،عاطفه و در کل دلبستگي در مقیا شهر بیشتر از
محله ميباشلد .یافتههای این تحقیق تأکید بیشلتری بر مقیا محله نسلبت به مقیا شهر با هدف ارتقاء
دلبسللتگي سللاکنین به محله مرکزی دارد .بررسلليها در میان ابعاد مدل دلبسللتگي به مکان آشللکار کرد که
برای هر دو مقیا محله و شلهر ،میزان بعد شناختي بیش از میزان بعد عاطفي ميباشد .صادقي و همکاران
( ،)1۲۱1در بررسلي رابطه طرح کالبدی در مجتمعهای مسکوني و حس دلبستگي به مکان در بین ساکنین،
نشلان دادند که شلاخ های نوع دسترسي ،دید و منظر نسبت به شاخ های تسهیالت و امکانات رفاهي،
سللازماندهي و کیفیت فضللاهای داخلي ،موجب افزایش بیشللتر حس دلبسللتگي به مکان در بین سللاکنین
ميگردد .همچنین در بررسلللي تحلیلل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در خانههای سلللنتي و مجتمعهای
مسلکوني امروزی ،نتایج نشلان ميدهد که حس تعلق کالبدی در خانههای سنتي در مقایسه با مجتمعهای
جدید بیشلتر اسلت .این حس تعلق در خانههای سنتي در ویژگيهای شکل ،اندازه عناصر ،بافت و تزئینات و
در مجتمعهای مسلکوني جدید در روابط و چیدمان عناصلر بیشتر نمود ميیابد (حیدری و همکاران.)1۲۱۲ ،
سرمست و متوسلللللي ( ،)1۲8۱در ارزیابللللي میزان تعلق بللله مقیا های م تلللف مکانللي در شللهر
تهللللران نشللللان دادند کلله در مناطللق جنللوب ،مرکز و شللمال تهللران ،اولویت حس تعلق نسللبت
بلللله محللللله و شللهر متفاوت از یکدیگر اسللت .عوامللل موثر در ایجاد احسللا تعلق افراد نسبت به
مقیاسهای مذکور ،مربللللوط بلللله تصویللر ذهني افللراد از مکانهای مورد نظللر و همچنین فعالیتها و
رویدادهای جاری در آنها ميباشد.
1. Lewicka

84

پژوهشهای روانشناسی اجتماعی ،شماره چهل و یکم ،بهار 9011

همچنین پیشلینه مطالعاتي نشان داده است که محیطهای مسکوني ميتوانند به عنوان سپری
در برابر رخلدادهلای اسلللتر زا روی واکنشهلای رواني افراد از جمله عاطفه مثبت و تابآوری،
عصبانیت و خشم (والرد و همکاران۲۰۰۲ ،1؛ فابر تیلور و کیو ) ۲۰۰۱ ،۲نقش داشته باشند .واکنش
رواني حالت انگیزشللي اسللت که در پاسللخ به آزادی رفتاری ازدسللترفته یا مورد تهدید قرارگرفته
برانگی ته ميشلللود و آن را احیا ميکند (برم1۱۱۱ ،۲؛ جوناسلللون و ناولز .)۲۰۰۱ ،4نظریه واکنش
رواني معتقد است که هر پیامِ متقاعدکنندهای احتماالً به عنوان یک تهدید برای آزادی تلقي شده و
واکنش رواني را برميانگیزد (شللن و دیالرد .)۲۰15 ،5تهدیدها ميتوانند آشللکارا یا تلویحي باشللند
(مثالً ،اشلارات ضمني ظریف) .برم و برم ( ،1۱81به نقل از فرزانه ) 1۲۱۱ ،تهدید آزادی عمل را با
عنوان تهدید بیروني و دروني توصیف ميکنند .تهدیدهای بیروني از تصمیماتي ناشي ميشوند که
ملا با انت اب کردن یا نکردن گزینههای پیش رو ات اذ ميکنیم .نظریه واکنش رواني ميکوشلللد
توضلیحي برای واکنش افراد به تهدیدهای واقعي یا خیالي نسبت به از دست دادن آزادی و اختیار
خود بیابد .مفهوم اختیار تحت عنوان «باور فرد به توانایي انجام رفتاری خاص» تعریفشللده اسللت
(اسمیت و یان  .)۲۰1۱ ،۱این نظریه از روانشناسي اجتماعي سرچشمه گرفته است .در این نظریه
مفهوم واکنش به عنوان صفتي است که یک واکنش ش صیتي مستقل از محرک را نشان ميدهد.
همچنین ،افراد در چگونگي این واکنش متفلاوت عملل ميکننلد .از این دیلدگاه صلللفت ،واکنش
دربردارنده شمار زیادی از متغیرهای متفاوت همچون خشم ،افسردگي ،خشونت ،شادی ،سازگاری و
یک مقیا شلل صللیتي اسللت (صللفارینیا ،بیات و نورمحمدی .)1۲۱۱ ،کنترل واکنش رواني با
تغییرات فیزیولوژی و مصللرف انرژی همراه اسللت و این تغییرات کوتاهمدت ،سللالمتي فرد را در
بلندمدت تحت تأثیر قرار ميدهد .کیم ،لوین و آلن )۲۰1۲( ۲نشلان دادند که عدم بروز احسلاسات
اگر با منبع دروني رفتار ،اخالقیات ش صي ،انگیزه دروني و خودم تاری همراه باشد ميتواند مفید
و سازنده باشد ،اما اگر با کنترل منابع بیروني همراه باشد با واکنشهایي با نشانههای منفي جسمي
و رواني مانند اضطراب و افسردگي همراه است .پیشینه مطالعاتي نشان ميدهد که خشم شاخ و
عامل قویتری نسبت به شناختهای منفي دیگر در واکنشپذیری است (رینز۲۰1۲ ،8؛ کیم ،لوین
و آلن۲۰14 ،؛ شن۲۰14 ،۱؛ واراوا و کوئیک .)۲۰15 ،1۰واکنش رواني در ابتدا بهعنوان یک موقعیت
خاص در نظر گرفته ميشللد و اکثر پژوهشها در خصللوص واکنش رواني به بررسللي واکنشهای
1. Velarde et al.
2. Faber Taylor & Kuo
3. Brehm
4. Jonason & Knowles
5. Shen & Dillard
6. Smith & Yang
7. Kim, Levine & Allen
8. Rains
9. Shen
10. Varava & Quick
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موقعیتي نظیر محلدودیلتهای انت اب ،انت اب اجباری و موقعیتهای نفوذ اجتماعي ميپرداختند
(بورگون ،آلوارو ،گرندپر و وولوداکیس .)۲۰1۲ ،1فو ،پادیال -واکر و براون )۲۰18( ۲با هدف مقایسه
واکنش رواني و کیفیت زندگي در ساکنان منازل آپارتماني و ش صي در آمریکا دریافتند که ساکنان
منازل ش ل صللي از کیفیت زندگي باالتری برخوردارند .همچنین ،واکنش رواني در سللاکنان منازل
آپارتماني باالتر بود .بیات ( )1۲8۱نیز در پژوهشلي نشان داد که بین سازگاری اجتماعي و سالمت
روان نوجوانللان سلللاکن آپلارتمللان و خلانللههللای ویالیي تفللاوت معنيداری وجود دارد ،چرا کلله
محدودیتهای خاص زندگي آپارتماني فشار رواني زیادی را ایجاد ميکند که نوع برخورد و واکنش
افراد را تحت تأثیر قرار ميدهد.
واکنش رواني حالت انگیزشلي است که در پاسخ به آزادی رفتاری ازدسترفته یا مورد تهدید
قرارگرفته برانگی ته ميشلود و آن را احیا ميکند (برم1۱۱۱ ،۲؛ جوناسون و ناولز .)۲۰۰۱ ،4نظریه
واکنش رواني معتقد است که هر پیامِ متقاعدکنندهای احتماالً بهعنوان یک تهدید برای آزادی تلقي
شلده و واکنش رواني را برميانگیزد (شلن و دیالرد .)۲۰15 ،5تهدیدها ميتوانند آشکارا یا تلویحي
باشند (مثالً ،اشارات ضمني ظریف) .برم و برم ( ،1۱81به نقل از فرزانه )1۲۱۱ ،تهدید آزادی عمل
را با عنوان تهدید بیروني و دروني توصیف ميکنند .تهدیدهای بیروني از تصمیماتي ناشي ميشوند
که ما با انت اب کردن یا نکردن گزینههای پیش رو ات اذ ميکنیم .نظریه واکنش رواني ميکوشد
توضلیحي برای واکنش افراد به تهدیدهای واقعي یا خیالي نسبت به از دست دادن آزادی و اختیار
خود بیابد .مفهوم اختیار تحت عنوان «باور فرد به توانایي انجام رفتاری خاص» تعریفشللده اسللت
(بلاقری .)1۲۱۱ ،واکنش رواني در ابتدا بهعنوان یک موقعیت خاص در نظر گرفته ميشلللد و اکثر
پژوهشها در خصوص واکنش رواني به بررسي واکنشهای موقعیتي نظیر محدودیتهای انت اب،
انت لاب اجباری و موقعیتهای نفوذ اجتماعي ميپرداختند (بورگون ،آلوارو ،گرندپر و وولوداکیس،۱
 .)۲۰1۲فو ،پلادیال -واکر و براون )۲۰18( ۲بلا هدف مقایسللله واکنش رواني و کیفیت زندگي در
ساکنان منازل آپارتماني و ش صي در آمریکا دریافتند که ساکنان منازل ش صي از کیفیت زندگي
باالتری برخوردارند .همچنین ،واکنش رواني در ساکنان منازل آپارتماني باالتر بود.
بهزیسلتي عبارت است از حالت مثبت جسمي ،اجتماعي و رواني نه صرفاً به دلیل عدم وجود
درد ،ناراحتي و ناتواني .بهزیسلتي مسلتلزم آن اسلت که نیازهای انسلان ارضللا شوند و افراد حس
هدفمندی داشلته باشند و احسا کنند که قادر به تحقق اهداف فردی مهم هستند و ميتوانند در
جامعه مشللارکت کنند .بهزیسللتي از طریق شللرایط دربردارنده روابط فردی حمایتکننده ،سللالمت
1. Burgoon, Alvaro, Grandpre & Voulodakis
2. Fu, Padilla-Walker & Brown
3. Brehm
4. Jonason & Knowles
5. Shen & Dillard
6. Burgoon, Alvaro, Grandpre & Voulodakis
7. Fu, Padilla-Walker & Brown
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مطلوب ،امنیلت ملالي و فردی ،مشلللاغل پاداشدهنده و محیط جذاب و سلللالم ارتقا پیدا ميکند
(سلیریگاتي و همکاران .)۲۰1۱ ،1بر اسا نظریه کیز ،1۱۱8( ۲به نقل از هویيشان و همکاران،۲
 ) ۲۰۰8بهزیسلتي اجتماعي به شرایط و عملکرد فرد در جامعه اشاره دارد .افراد برخوردار از درجات
باالی بهزیسلللتي اجتماعي معموالً قادر به برقراری روابط با سلللایرین و حفظ آن روابط هسلللتند
(صفارینیا ،تدریس تبریزی و علياکبری دهکردی .)1۲۱۲ ،کیز ( ،1۱۱8به نقل از نریماني ،یوسفي
و کاظمي )1۲۱۲ ،بهزیستي اجتماعي را به عنوان گزارش ش صي افراد از کیفیت ارتباطات آنها با
دیگران تعریف ميکند .از ابتدا نیز بهزیسلللتي اجتماعي بهعنوان ادراک افراد از یکپارچگي آنها با
جامعه ،پذیرش دیگران ،پیوسللتگي با اجتماع و احسللا فرد از مشللارکت با جامعه تعریف ميش لد
(موسلوی .)1۲۱۲ ،چنانچه که در سال  ،1۱48سازمان بهداشت جهاني ،بهزیستي اجتماعي را یکي
از چند متغیر کلي سالمت فرد تعریف کرد (صبوری .)1۲۱1 ،بر اسا مدل چندوجهي کیز (،1۱۱8
به نقل از والیانيکیا )1۲۱4 ،بهزیسللتي اجتماعي ،شللامل پنج جنبه انسللجام ،همبسللتگي ،پذیرش،
مشللارکت و شللکوفایي ميباشللد (زارعین .)1۲۱5 ،نتایج پژوهش اکبری ( )1۲۱4با هدف مقایسلله
دلبستگي مکان ،سازگاری زناشویي و سالمت اجتماعي همسران شاغل در شرکت نفت اهواز ساکن
در منازل سلازماني و غیرسلازماني نشلان داد که دلبسلتگي مکان ،سلازگاری زناشلویي و سالمت
اجتماعي افراد ساکن در منازل غیرسازماني باالتر از افراد ساکن در منازل سازماني است .همچنین،
یافتههای پژوهش رولرو و دپیکولي )۲۰1۰( 4بهمنظور بررسي تأثیر دلبستگي مکان در دو محدوده
فضللایي (همسللایگي و شللهر) بر پنج مؤلفه تندرسللتي اجتماعي نشللان داد که دلبسللتگي مکان
بهطورکلي بر تندرسللتي اجتماعي تأثیر ميگذارد ،اما تفاوتهای اختصللاصللي و قابلتوجهي بین دو
محدوده فضایي وجود دارد.
با توجه به رشلد روزافزون جمعیت شلهر رشت ،گسترش ساخت وسازهای انبوه ،مجتمعهای
بلندمرتبه و تغییر سللبک زندگي شللهروندان ،هدف این از پژوهش بررسللي تأثیر الگوی سللکونت
(منازل شل صلي و آپارتماني) بر دلبسلتگي مکان ،واکنش رواني و بهزیستي اجتماعي ساکنان در
شهر رشت ميباشد.
روش
پژوهش حاضلر از نوع علّي -مقایسهای و نمونه آن شامل  1۰۰زن و مرد ساکن در منازل ش صي
و آپارتماني شللهر رشللت بود که با روش نمونهگیری هدفمند از منطقه یک شللهر (منطقه گلسللار)
انت اب شلدند .حجم نمونه بر اسلا نظر کالینز و اونگبازی ،۲۰۰۲( 5به نقل از دالور و کوشکي،
1. Sirigatti, Penzo, Giannetti, Casale & Stefanile
2. Keyes
3. Hoi Shan et al.
4. Rollero & De Piccoli
5. Collins & Onegbasi
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 )1۲۱۲انت اب شلد ،زیرا بر اسلا نظر آنها در فرضلیههای دوسویه (بدون جهت) ،حداقل حجم
نمونه  5۰نفر است و با توجه به اینکه در پژوهش حاضر دو گروه با یکدیگر مقایسه ميشوند1۰۰ ،
نفر ( 5۰نفر سلاکن منازل شل صلي و  5۰نفر سلاکن منازل آپارتماني) حجم نمونه مناسبي است.
میانگین سلن آزمودنيها  ۲۲/۲۲سلال و دامنه سلني آنان  ۲۰-۱۱سال بود .درمجموع ،اکثر نمونه
پژوهشي را زنان ( 5۲نفر) و افراد متأهل ( ۲۱نفر) به خود اختصاص ميدادند .همچنین ،طول مدت
سکونت آزمودنيها در منازل ش صي و آپارتماني  5سال بود.
ابزارهای پژوهش
آلتمن1

الف) مقیاس دلبستگی مکان صفارینیا ( :)1150این مقیا بر اسا نظریه لو و
( )1۱۱۲و مطالعات تجربي جورجنسللن و اسللتدمن )۲۰۰1( ۲و کیل ،موون و تارانت )۲۰۰4( ۲که
دیدگاه نگرشللي نسللبت به دلبسللتگي مکان دارند ،طراحيشللده و مشللتمل بر  ۲۲گویه و چهار
خردهمقیا هویت مکان (گویههای  )1۱ ،11 ،۲ ،1دلبسللتگي عاطفي (گویههای ،1۰ ،۲ ،۱ ،5 ،۲
 ،)۲۲ ،۲1 ،۲۰ ،1۱ ،1۲وابسللتگي مکان (گویههای  )15 ،1۲ ،۱ ،8و پیوندهای اجتماعي (گویههای
 )15 ،1۲ ،۱ ،8اسلللت .نمرهگذاری گویهها روی مقیا لیکرت پنج درجهای (کامالً م الفم=  1تا
کامالً موافقم=  )5انجام ميشلود .بنابراین ،حداقل و حداکثر نمرهای که به دسلت ميآید به ترتیب
برابر با  ۲۲و  11۰خواهد بود .در پژوهش صلفارینیا ( )1۲۱۰پایایي پرسلشنامه با استفاده از روش
بازآزمایي برابر با  ۰/۱۲و با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۰/۱۲ ،به دست آمد.
ب) مقیاس واکنش روانی هانگ و فادا :)1556( 4این مقیا مشتمل بر  14گویه و
چهار خردهمقیا واکنش در برابر تسللللیم (گویههای  ،)14 ،۲ ،۲ ،1مقاومت در برابر نفوذ دیگران
(گویههای  ،)1۲ ،1۲ ،11 ،1۰واکنش در برابر نصلیحت و توصیه (گویههای  )۱ ،5و پاسخ هیجاني
در برابر محلدودیلت انت اب (گویههای  )8 ،۲ ،۱ ،4اسلللت .گویهها در طیف لیکرت پنج درجهای
(کامالً م الفم=  1تا کامالً موافقم=  )5نمرهگذاری ميشوند .بنابراین حداقل و حداکثر نمره برابر با
 14و  ۲۰خواهلد بود (زملاني .)1۲۱5 ،هلانل و فلادا ( )1۱۱۱بلا اجرای این مقیلا روی 14۲5
دانشلجوی دانشگاه و  1۱۱۰آزمودني غیر دانشجو در استرالیا ،پایایي مقیا را با استفاده از ضریب
آلفلای کرونبلاخ برای نسللل له  14گویهای و  11گویهای به ترتیب برابر با  ۰/8۰و  ۰/۲۲گزارش
کردنلد .براون ،فیني و فرانس )۲۰1۰( 5بللا اجرای نسل ل لله  14گویللهای مقیللا بر روی 1۲8۱
دانشجوی سال اول در آمریکا و با استفاده از تحلیل عاملي تأییدی دریافتند که مدل چهار عاملي از
برازش خوبي برخوردار اسللت و همبسللتگي عاملي از  ۰/48تا  ۰/81متغیر بود .نتایج تحلیل عاملي

1. Low & Altman
2. Jorgensen & Stedman
3. Kyle, Mowen & Tarrant
4. Hong & Faedda Psychological Reactance Scale
5. Brown, Finney & France
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تأییدی در پژوهش صللفارینیا ( )1۲۱4جهت هنجاریابي این پرسللشللنامه در  5۰۰زن و مرد شللهر
تهران مویلّد برازش خوب مدل در ایران و وجود سلللاختار چهار عاملي بود .همچنین ،صلللفارینیا
( )1۲۱4ضریب آلفای کرونباخ این مقیا را  ۰/81محاسبه کرد.
ج) مقیاس بهزیستی اجتماعی کیز :)1558( 1این مقیا مشتمل بر  ۲۲گویه و پنج
خردهمقیلا همبسلللتگي اجتماعي (گویههای  ،)۲۱ ،۲۲ ،۲۲ ،۲1 ،18 ،15 ،۲انسلللجام اجتماعي
(گویلههلای  ،)1۲ ،1۰ ،۱ ،۲ ،1مشلللارکت اجتماعي (گویههای ،)۲۲ ،۲۲ ،۲8 ،۲۱ ،۲4 ،11 ،4 ،۲
شللکوفایي اجتماعي (گویههای  )۲5 ،1۲ ،1۱ ،14 ،5و پذیرش اجتماعي (گویههای ،1۱ ،1۲ ،8 ،۱
 )۲1 ،۲۰ ،۲۲ ،۲۰ميباشللد .نمرهگذاری گویهها روی مقیا لیکرت پنج درجهای «کامالً م الفم=
 1تا کامالً موافقم=  »5انجام ميشلود .بنابراین ،حداقل و حداکثر نمره کسبشده به ترتیب برابر با
 ۲۲و  1۱5خواهلد بود .الزم به ذکر اسلللت که گویههای ،1۱ ،15 ،14 ،1۲ ،1۰ ،۱ ،۲ ،۱ ،5 ،۲ ،1
 ۲۲ ،۲۲ ،۲۱ ،۲۲ ،۲۱ ،۲5 ،۲4 ،۲۲ ،۲1بهصورت معکو نمرهگذاری ميشوند (فرزانه.)1۲۱۱ ،
کیز ( )1۱۱8طي دو مطالعه بر روی دو نمونه  ۲۲۲و  ۲88۲نفری در آمریکا ،جهت بررسللي پایایي
پرسلشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده کرد که میزان ضرایب آلفای کرونباخ را در مطالعه اول
برای ابعاد انسجام اجتماعي ،شکوفایي اجتماعي ،همبستگي اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و پذیرش
اجتملاعي بله ترتیب برابر با  ۰/۲5 ،۰/81 ،۰/۱۱ ،۰/5۲و  ۰/۲۲و در مطالعه دوم به ترتیب برابر با
 ۰/۱۱ ،۰/۲۲ ،۰/۱4 ،۰/۱4و  ۰/41به دست آورد .حیدری و غنایي ( )1۲8۲در ایران پایایي آن را با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با  ۰/8۲محاسبه کردند .همچنین ،صفارینیا ،تدریس تبریزی
و علياکبری دهکردی ( )1۲۱۲پلایایي آن را با اسلللتفاده از روش آلفای کرونباخ  ۰/85به دسلللت
آوردند.

1. Keyes Social Well-being Scale

89

مقایسه دلبستگی مکان ،واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت

یافتهها
جدول  .0شاخص های توصیفی دلبستگی مکان ،واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی و ابعاد آنها در
آزمودنیهای پژوهش
متغیر
هویت مکان
دلبستگي عاطفي
وابستگي مکان
پیوندهای اجتماعي
دلبستگي مکان
واکنش در برابر تسلیم
مقاومت در برابر نفوذ دیگران
واکنش در برابر نصیحت و توصیه
پاسخ هیجاني در برابر محدودیت
انت اب
واکنش رواني
همبستگي اجتماعي
انسجام اجتماعي
پذیرش اجتماعي
شکوفایي اجتماعي
مشارکت اجتماعي
بهزیستي اجتماعي

میانگین
1۱/48
15/۱۲
۲۱/5۲
۲۲/۲8
14/۱۲
1۲/۱1
14/11
1۲/۲۲
8۲/14
۲5/۰5
1۲/۱۲
1۲/۰۲
1۲/۲۲
14/۲1
۱/۰8
۲/1۲
14/۱
15/۲۲
4۱/88
48/۲8
18/۰8
1۲/۰5
15/۱۲
14/۰5
۲۲/۲۲
۲1/۱
1۱/1۲
15/14
۲۲/۱
۲۱/54
۱8/۰8
۱۲/۰۲

گروهها
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني
ساکنان منازل ش صي
ساکنان منازل آپارتماني

انحراف استاندارد
۲/۲8
۲/4۱
۱/5۱
۱/5۱
۲/۲۱
۲/4۲
۲/۲1
۲/۰1
1۲/4۲
1۲/4۲
۲/5۲
۲/۲8
۲/8۱
۲/۲1
1/5۲
1/۱۲
۲/۲۱
۲/88
۲/45
۲/4۲
۲/۲۱
4/41
۲/8۲
۲/8۲
4/۰8
4/5
۲/81
۲/۲۱
۲/۲1
4/۰۲
1۰/۲۲
14/۱۲

همانطور که جدول  1نشللان ميدهد ،میانگین دلبسللتگي مکان و بهزیسللتي اجتماعي و ابعاد
آنها در ساکنان منازل ش صي باالتر است .همچنین ،میانگین واکنش رواني و ابعاد آن در ساکنان
منازل آپارتماني باالتر است.
جهت آزمون فرضلیهها که شامل مقایسه دلبستگي مکان ،واکنش رواني و بهزیستي اجتماعي
در سللاکنان منازل ش ل صللي و آپارتماني شللهر رشللت اسللت ،از روش تحلیل واریانس یکراهه و
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چندمتغیری اسلللتفاده شلللد .قبل از تحلیل دادههای مربوط به فرضلللیه ها ،برای اطمینان از اینکه
دادههای این پژوهش مفروضللههای زیربنایي تحلیل واریانس را برآورد مي کنند ،به بررسللي آنها
پرداخته شلد .بدین منظور ،دو مفروضله اصلي تحلیل واریانس شامل همگني واریانسها 1از طریق
آزمون لوین ۲و نرمال بودن توزیع از طریق آزمون کالموگروف -اسمیرنف ۲مورد بررسي قرار گرفتند
و نتایج نشان داد که پیشفرضهای این روش آماری رعایت شده است.
جهت بررسي تفاوت دلبستگي مکان در ساکنان منازل ش صي و آپارتماني از تحلیل واریانس
یکراهه (آنوا )4استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول  ۲ارائه شده است.

جدول  . 2نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن آنوا بر دلبستگی مکان در گروههای پژوهش
مجموع

درجه

میانگین

گروه (دلبستگي مکان)

مجذورات
4۲۲45۲/۲

آزادی
1

مجذورات
4۲۲45۲/۲

5/۲4

خطا

11۲88/1۲

۱8

-

-

-

کل

444۲۲4

۲۰

-

-

-

متغیرها

F

سطح

ضریب

معنیداری
۰/۰۰۰1

اتا
۰/۱۲
-

بر اسلا نتایج جدول  ،۲نمرات متغیر دلبسلتگي مکان ( F=5/۲4و  )p=۰/۰۰۰1ميباشد و
نشان ميدهد که بین گروههای پژوهش در متغیر دلبستگي مکان تفاوت معنيداری وجود دارد ،به
عبارتي دلبسلتگي مکان در ساکنان منازل ش صي و آپارتماني تفاوت معنيداری دارد و با توجه به
میانگین آنها (جدول  ،)1ساکنان منازل ش صي از دلبستگي مکان باالتری برخوردارند.
جهت بررسللي تفاوت ابعاد متغیر دلبسللتگي مکان در سللاکنان منازل ش ل صللي و آپارتماني از
تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا )5اسلتفاده شد که خالصه نتایج آن در جداول  ۲و  4ارائه شده
است.
جدول  . 3نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بر ابعاد دلبستگی مکان در گروههای پژوهش
نام آزمون

مقدار

F

درجه آزادی

درجه آزادی

اثر پیالیي
المبدای ویلکز
اثر هوتلین

۰/۱81
۰/۰1۱
5۰/۱۲8

8۲۲/۱۱
۲۲1۰/۲8
۲۲1۰/۲8

فرضیه
1
1
1

خطا
۱8
۱8
۱8

۰/۰۰۰1
۰/۰۰۰1
۰/۰۰۰1

بزرگترین ریشه روی

5۰/۱۲8

۲۲1۰/۲8

1

۱8

۰/۰۰۰1

سطح معنیداری

1. homogeneity of variance
2. Leven’s test of equaility variances
3. Kolmogorov-Smirnov
4. ANOVA
5. MANOVA
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مندرجات جدول  ۲نشلان ميدهد که بین گروههای پژوهش از نظر ابعاد دلبستگي مکان در
سطف  p>۰/۰5تفاوت معنيداری وجود دارد .بر این اسا ميتوان گفت که حداقل در یکي از ابعاد
دلبسلللتگي مکان بین گروههای پژوهش تفاوت معني داری وجود دارد .برای تشللل ی اینکه در
کدامیک از متغیرها تفاوت وجود دارد از تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا استفاده شد که نتایج
آن در جدول  4آمده است.
جدول  . 4نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا بر ابعاد دلبستگی مکان در گروههای
پژوهش
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

هویت مکان

18۰48/۲۲

1

18۰48/۲۲

۲/15

دلبستگي عاطفي

854۰۰/۲5

1

854۰۰/۲5

4/۲4

۰/۰۰۰1

وابستگي مکان

1۲۱۰8/۲۲

1

1۲۱۰8/۲۲

8/8۲

۰/۰۰۰1

پیوندهای اجتماعي

1۲۰8۲/55

1

1۲۰8۲/55

1/۲۱

۰/۰۰۰1

متغیرها

F

سطح

ضریب

معنیداری

اتا

۰/۰۰۰1

۰/۱۲
۰/۱۱
۰/۱۱
۰/۱5

بر اسا نتایج جدول  ،4بین گروههای پژوهش در چهار بُعد دلبستگي مکان تفاوت معنيداری
وجود دارد ( .)p≤۰/۰5به عبارتي ابعاد دلبسللتگي مکان در سللاکنان منازل شلل صللي و آپارتماني
تفاوت معنيداری دارد و با توجه به میانگین آنها (جدول  ،)1سلاکنان منازل ش صي از دلبستگي
مکان باالتری برخوردارند و در ابعاد هویت مکان ،دلبسللتگي عاطفي ،وابسللتگي مکان و پیوندهای
اجتماعي هم به همین شکل است.
جهت بررسلي تفاوت واکنش رواني در سلاکنان منازل ش صي و آپارتماني از تحلیل واریانس
یکراهه (آنوا) استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول  5ارائه شده است.
جدول  . 5نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن آنوا بر واکنش روانی در گروههای پژوهش
متغیرها
گروه (واکنش رواني)
خطا
کل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات
1585۰8/۰1
۲۲۱4/۱8
5۰۲4۲/۲۲

آزادی
1
۱8
۲۰

مجذورات
1585۰8/۰1
-

F
۰/۱۲
-

سطح

ضریب

معنیداری
۰/۰۰۰1
-

اتا
۰/۱۲
-

بر اسلللا نتایج جدول  ،5نمرات متغیر واکنش رواني ( F=۰/۱۲و  )p=۰/۰۰۰1ميباشلللد و
نشلللان ميدهد که بین گروههای پژوهش در متغیر واکنش رواني تفاوت معنيداری وجود دارد ،به
عبارتي واکنش رواني در سللاکنان منازل شل صللي و آپارتماني تفاوت معنيداری دارد و با توجه به
میانگین آنها (جدول  ،)1ساکنان منازل آپارتماني از واکنش رواني باالتری برخوردارند.
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جهت بررسي تفاوت ابعاد متغیر واکنش رواني در ساکنان منازل ش صي و آپارتماني از تحلیل
واریانس چندمتغیری (مانووا) استفاده شد که خالصه نتایج آن در جداول  ۱و  ۲ارائه شده است.
جدول  . 6نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بر ابعاد واکنش روانی در گروههای پژوهش
نام آزمون

مقدار

F

درجه آزادی

درجه آزادی

اثر پیالیي
المبدای ویلکز
اثر هوتلین

۰/۱۲8
۰/۰۲۲
4۲/۱1

۲1۲/5۱
۲1۲/5۱
۲1۲/5۱

فرضیه
1
1
1

خطا
۱8
۱8
۱8

۰/۰۰۰1
۰/۰۰۰1
۰/۰۰۰1

بزرگترین ریشه روی

4۲/۱1

۲1۲/5۱

1

۱8

۰/۰۰۰1

سطح معنیداری

مندرجات جدول  ۱نشلللان ميدهد که بین گروههای پژوهش از نظر ابعاد واکنش رواني در
سطف  p>۰/۰5تفاوت معنيداری وجود دارد .بر این اسا ميتوان گفت که حداقل در یکي از ابعاد
واکنش رواني بین گروههللای پژوهش تفللاوت معني داری وجود دارد .برای تشللل ی اینکلله در
کدامیک از متغیرها تفاوت وجود دارد از تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا استفاده شد که نتایج
آن در جدول  ۲آمده است.
جدول  . 7نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا بر ابعاد واکنش روانی در گروههای پژوهش
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

واکنش در برابر تسلیم

118۲۰

1

118۲۰

۰/۰1

مقاومت در برابر نفوذ دیگران

1۲۲۲5/۱5

1

1۲۲۲5/۱5

۲/۱1

واکنش در برابر نصیحت و توصیه

۲۱۲۱/15

1

۲۱۲۱/15

۰/۰4

۰/۰۰۰1

پاسخ هیجاني در برابر محدودیت انت اب

15۰۱۱/۱1

1

15۰۱۱/۱1

۰/۰۲

۰/۰۰۰1

متغیرها

F

سطح

ضریب

معنیداری

اتا

۰/۰۰۰1

۰/۱۱

۰/۰۰۰1

۰/۱۱
۰/۱۲
۰/۱۱

بر اسللا نتایج جدول  ،۲بین گروههای پژوهش در چهار بُعد واکنش رواني تفاوت معنيداری
وجود دارد ( .)p≤۰/۰5به عبارتي ابعاد واکنش رواني در سلاکنان منازل ش صي و آپارتماني تفاوت
معنيداری دارد و بلا توجه به میانگین آنها (جدول  ،)1سلللاکنان منازل آپارتماني از واکنش رواني
بلاالتری برخوردارند و در ابعاد واکنش در برابر تسللللیم ،مقاومت در برابر نفوذ دیگران ،واکنش در
برابر نصیحت و توصیه و پاسخ هیجاني در برابر محدودیت انت اب هم به همین شکل است.
جهت بررسللي تفاوت بهزیسللتي اجتماعي در سللاکنان منازل ش ل صللي و آپارتماني از تحلیل
واریانس یکراهه (آنوا) استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول  8ارائه شده است.
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جدول  . 8نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن آنوا بر بهزیستی اجتماعی در گروههای پژوهش
متغیرها
گروه (بهزیستي اجتماعي)
خطا
کل

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات
۱5۱4۰۱/۲۲
1۱۲/۲۱
۱۲۰5/4۲

آزادی
1
۱8
۲۰

مجذورات
۱5۱4۰۱/۲۲
-

F
1/۲1
-

سطح

ضریب

معنیداری
۰/۰۰۰1
-

اتا
۰/۱8
-

بر اسا نتایج جدول  ،8نمرات متغیر بهزیستي اجتماعي ( F=1/۲1و  )p=۰/۰۰۰1ميباشد و
نشان ميدهد که بین گروههای پژوهش در متغیر بهزیستي اجتماعي تفاوت معنيداری وجود دارد،
به عبارتي بهزیسلتي اجتماعي در سلاکنان منازل شل صي و آپارتماني تفاوت معنيداری دارد و با
توجه به میانگین آنها (جدول  ،)1سلللاکنان منازل شل ل صلللي از بهزیسلللتي اجتماعي باالتری
برخوردارند.
جهت بررسلي تفاوت ابعاد متغیر بهزیسلتي اجتماعي در سلاکنان منازل ش صي و آپارتماني از
تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا) اسلتفاده شد که خالصه نتایج آن در جداول  ۱و  1۰ارائه شده
است.
جدول  . 9نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری بر ابعاد بهزیستی اجتماعی در گروههای پژوهش
نام آزمون

مقدار

F

درجه آزادی

درجه آزادی

اثر پیالیي
المبدای ویلکز
اثر هوتلین

۰/۱81
۰/۰1۱
5۰/۱۲8

8۲۲/۱۱
۲۲1۰/۲8
۲۲1۰/۲8

فرضیه
1
1
1

خطا
۱8
۱8
۱8

۰/۰۰۰1
۰/۰۰۰1
۰/۰۰۰1

بزرگترین ریشه روی

5۰/۱۲8

۲۲1۰/۲8

1

۱8

۰/۰۰۰1

سطح معنیداری

مندرجات جدول  ۱نشان ميدهد که بین گروههای پژوهش از نظر ابعاد بهزیستي اجتماعي در
سطف  p>۰/۰5تفاوت معنيداری وجود دارد .بر این اسا ميتوان گفت که حداقل در یکي از ابعاد
بهزیسللتي اجتماعي بین گروههای پژوهش تفاوت معنيداری وجود دارد .برای تشلل ی اینکه در
کدامیک از متغیرها تفاوت وجود دارد از تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا استفاده شد که نتایج
آن در جدول  1۰آمده است.
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جدول  .01نتایج تحلیل واریانس یکراهه در متن مانووا بر ابعاد بهزیستی اجتماعی در گروههای
پژوهش
مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

همبستگي اجتماعي

۲1۱1۲/85

1

۲1۱1۲/85

1/۰۱

انسجام اجتماعي

154۲1/۲۲

1

154۲1/۲۲

۲/۱1

پذیرش اجتماعي

۲51۰8/۰1

1

۲51۰8/۰1

۲/51

۰/۰۰۰1

شکوفایي اجتماعي
مشارکت اجتماعي

1۱۰81/۲۲
51۲۰۰/5

1
1

1۱۰81/۲۲
51۲۰۰/5

۰/۰1
1/۲۱

۰/۰۰۰1
۰/۰۰۰1

متغیرها

F

سطح

ضریب

معنیداری

اتا

۰/۰۰۰1

۰/۱4

۰/۰۰۰1

۰/۱۲
۰/۱۱
۰/۱۱
۰/۱8

بر اسلللا نتلایج جلدول  ،1۰بین گروههای پژوهش در پنج بُعد بهزیسلللتي اجتماعي تفاوت
معنيداری وجود دارد ( .) p≤۰/۰5به عبارتي ابعاد بهزیسلتي اجتماعي در ساکنان منازل ش صي و
آپارتماني تفاوت معنيداری دارد و با توجه به میانگین آنها (جدول  ،) 1سللاکنان منازل ش صي از
بهزیسلتي اجتماعي باالتری برخوردارند و در ابعاد همبسلتگي اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،پذیرش
اجتماعي ،شکوفایي اجتماعي و مشارکت اجتماعي هم به همین شکل است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضلر با هدف مقایسله دلبسلتگي مکان ،واکنش رواني و بهزیستي اجتماعي در ساکنان
منازل شل صللي و آپارتماني شللهر رشللت انجام شللد .بر این اسلا  ،نتایج پژوهش نشللان داد که
دلبستگي مکان و ابعاد آن در ساکنان منازل ش صي و آپارتماني تفاوت معنيداری دارد .به عبارت
دیگر ،سلاکنان منازل شل صلي در مقایسله با ساکنان منازل آپارتماني از دلبستگي مکان باالتری
برخوردارند .این یافته با نتایج پژوهش اکبری ( )1۲۱4همسلو اسللت .نتایج پژوهش اکبری ()1۲۱4
نشللان داد که دلبسللتگي مکان ،سللازگاری زناشللویي و سللالمت اجتماعي افراد سللاکن در منازل
غیرسازماني باالتر از افراد ساکن در منازل سازماني است.
در تبیین یافته فوق ميتوان گفت که در فرآیند دلبسللتگي به مکان اسللت که فضللا برای فرد
مبلدّل بله مکلان ميشلللود ،چراکله یک گروه یا یک فرد در برقراری ارتباط به مکان ،به آن معنا
ميب شلللد (مکایون )۲۰14 ،1و در این فرآیند افراد ارتباط خود با سلللایرین و مکان را توسلللعه
ميدهند .دلبسلتگي مکان عبارت است از پیوندهای مثبت افراد با مکانها که از پیوندهای عاطفي،
رفتلاری و شلللناختي میان افراد یا گروهها و موقعیتهای اجتماعي -فیزیکي نشلللأت ميگیرد .در

1. McEwen
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تعریفي از دلبستگي مکان به چهارچوب سه بُعدی فرد -فرآیند -مکان 1اشاره شده است .بُعد فردی
دلبسلتگي مکان اشلاره به معنای فردی یا جمعي آن دارد .بعد روانشلناختي مشتمل بر مؤلفههای
عاطفي ،شللناختي و رفتاری دلبسللتگي اسللت .بعد مکاني بر ویژگيهای مکاني دلبس لتگي از جمله
سطف فضایي ،اختصاصي بودن و اولویت عناصر اجتماعي یا کالبدی تأکید دارد (اسکنل و گیفورد،۲
 .)۲۰15بنابراین ،فردی که در منزل شل صلي خود برای سالها در محلي زندگي ميکند ،به دلیل
برخورداری از سلطف فضلایي باالتر در مقایسله با آپارتمان و اختصاصي بودن فضا و از طرف دیگر
برقراری روابط عاطفي و اجتماعي قویتر و پایدارتر در سلطف محله با همسایگان خود از دلبستگي
به مکان ،هویت مکان ،دلبستگي عاطفي ،وابستگي مکان و پیوندهای عاطفي و اجتماعي قویتری
برخوردار است.
همچنین ،نتایج نشلان داد که واکنش رواني و ابعاد آن در ساکنان منازل ش صي و آپارتماني
تفاوت معنيداری دارد .به عبارت دیگر ،سلللاکنان منازل آپارتماني در مقایسللله با سلللاکنان منازل
ش صي از واکنش رواني باالتری برخوردارند .این یافته با نتایج پژوهش فو ،پادیال -واکر و براون۲
( )۲۰18همسلللو اسلللت .نتایج پژوهش آنها با هدف مقایسللله واکنش رواني و کیفیت زندگي در
ساکنان منازل آپارتماني و ش صي در آمریکا نشان داد که ساکنان منازل ش صي از کیفیت زندگي
باالتری برخوردارند .همچنین ،واکنش رواني در ساکنان منازل آپارتماني باالتر بود.
در تبیین یافته فوق ميتوان گفت که واکنش رواني حالت انگیزشللي اسللت که در پاسللخ به
آزادی رفتاری ازدسترفته یا مورد تهدید قرارگرفته برانگی ته ميشود و آن را احیا ميکند .تهدیدها
ميتوانند آشکارا یا تلویحي باشند (مثالً ،اشارات ضمني ظریف) .برم و برم ( ،1۱81به نقل از فرزانه،
 )1۲۱۱تهدید آزادی عمل را با عنوان تهدید بیروني و دروني توصللیف ميکنند .تهدیدهای بیروني
از تصلمیماتي ناشلي ميشوند که ما با انت اب کردن یا نکردن گزینههای پیش رو ات اذ ميکنیم.
مفهوم اختیار تحت عنوان «باور فرد به توانایي انجام رفتاری خاص» تعریف شللده اسللت (فرزانه،
 .)1۲۱۱همانطور که میران و برم ،۲۰۰۱( 4به نقل از زارعین )1۲۱5 ،اشاره ميکنند ،واکنش رواني
یک نیروی از پیش فعال شلده نیسلت ،بلکه هنگام تهدیدات واقعي یا خیالي از دسللت دادن آزادی
عمل فعال ميشلود .با توجه به تعریف واکنش رواني ،به نظر ميرسد که فرد با زندگي در آپارتمان
و تبعیت از اصلول آپارتماننشلیني احسا ميکند ک ه آزادی عمل و اختیارش تهدید و سلب شده
اسلت و لذا در مقایسله با فرد سلاکن در منزل شل صي که احسا آزادی عمل بیشتری ميکند،
واکنشهای رواني بیشتری نشان ميدهد.
به عالوه ،نتایج پژوهش نشان داد که بهزیستي اجتماعي و ابعاد آن در ساکنان منازل ش صي
و آپارتماني تفاوت معنيداری دارد .به عبارت دیگر ،سلاکنان منازل شل صي در مقایسه با ساکنان
1. person-process-place
2. Scannell & Gifford
3. Fu, Padilla-Walker & Brown
4. Miron & Brehm
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منلازل آپلارتملاني از بهزیسلللتي اجتملاعي باالتری برخوردارند .این یافته با نتایج پژوهش اکبری
( )1۲۱4همسللو اسللت .نتایج پژوهش اکبری ( )1۲۱4نشللان داد که دلبسللتگي مکان ،سللازگاری
زناشللویي و سللالمت اجتماعي افراد سللاکن در منازل غیرسللازماني باالتر از افراد سللاکن در منازل
سازماني است.
در تبیین یافته فوق ميتوان گفت که بهزیسللتي اجتماعي به شللرایط و عملکرد فرد در جامعه
اشلللاره دارد .افراد برخوردار از درجات باالی بهزیسلللتي اجتماعي معموالً قادر به برقراری روابط با
سلللایرین و حفظ آن روابط هسلللتند .کیز ( ،1۱۱8به نقل از نریماني ،یوسلللفي و کاظمي)1۲۱۲ ،
بهزیسللتي اجتماعي را بهعنوان گزارش ش ل صللي افراد از کیفیت ارتباطات آنها با دیگران تعریف
ميکند .از ابتدا نیز بهزیسلللتي اجتماعي بهعنوان ادراک افراد از یکپارچگي آنها با جامعه ،پذیرش
دیگران ،پیوسللتگي با اجتماع و احسللا فرد از مشللارکت با جامعه تعریف ميشللد .به عقیده او،
بهزیسلتي اجتماعي عبارت است از چگونگي ارزیابي فرد از عملکردش در اجتماع .فرد سالم از نظر
اجتماعي ،اجتماع را به صللورت یک مجموعه معنادار ،قابل فهم و بالقوه برای رشللد و شللکوفایي
دانسته و احسا ميکند که به جامعه تعلق دارد ،از طرف جامعه پذیرفته ميشود و در پیشرفت آن
سلهیم است .بنابراین ،فرد ساکن در منزل ش صي به علت سکونت طوالنيمدت در یک محله در
مقایسلله با فرد سللاکن در آپارتمان که ممکن اسللت مسللتأجر باشللد و نقل مکان کند یا تعارضللات
شللدیدی را با همسللایگان خود در آپارتمان تجربه کند ،از وحدت اجتماعي ،تشللریکمسللاعي و
پیوندهای قویتر اجتماعي برخوردار اسللت و روابط پایداری را با همسللایگان برقرار ميکند و لذا از
بهزیستي اجتماعي باالتری برخوردار است.
این پژوهش مانند سللایر پژوهشها دارای محدودیتهایي اسللت ،از جمله اینکه جامعه آماری
پژوهش شلامل سلاکنان منازل شل صلي و آپارتماني شلهر رشلت است و امکان تعمیم نتایج این
پژوهش را به ساکنان سایر شهرهای کشور محدود ميکند .به عالوه ،شرایط جسمي و رواني ناشي
از شللیوع بیماری کرونا در افراد مورد پژوهش ميتواند بر نحوه پاسللخگویي به پرسللشها و نتایج
پژوهش تأثیر بگذارد که خارج از کنترل پژوهشللگر بوده اسللت .بر همین اسللا الزم اسللت که
متغیرهای پژوهش حاضللر بر اسللا ویژگيهای جمعیتشللناختي از جمله وضللعیت اجتماعي-
اقتصلادی و وضعیت سکونت ساکنین نیز مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین الزم است در تحقیقات
آتي عواملي نظیر کیفیت زندگي ،کمالگرایي ،تابآوری و  ...در ساکنان منازل ش صي و آپارتماني
مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین ،پیشنهاد ميشود که به مقایسه متغیرهای پژوهش حاضر در میان
زنان و مردان و اجرای پژوهشهای مشابه در سایر شهرهای ایران بپردازند .به منظور ارتقای میزان
دلبسللتگي به مکان در مقیا های متفاوت مکاني همچون واحدهای همسللایگي ،محالت و مراکز
شلهری ،الزم اسلت برنامه ریزان و طراحان شلهری ،ایجاد فضاهایي که هویت ،دلبستگي عاطفي،
وابستگي و پیوندهای اجتماعي را رشد دهد ،مورد توجه قرار دهند .همچنین الزم است زمینه ایجاد

97

مقایسه دلبستگی مکان ،واکنش روانی و بهزیستی اجتماعی در ساکنان منازل شخصی و آپارتمانی شهر رشت

واکنشهای مثبت رواني و همبسللتگي ،انسللجام ،پذیرش ،شللکوفایي و مشللارکت اجتماعي در بین
ساکنین محالت مسکوني فراهم گردد.
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