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   چکیده

یکی از مهمترین رویکردهاي اخیر در پژوهش هاي محیطی دانش طراحی شهري، رویکرد روانشناختی است. این رویکرد به 

صورت خالصه به بررسی رابطه هاي عینی و ذهنی بین انسان و محیط پیرامونیش می پردازد و سعی دارد عوامل و عناصر مهم 

ن رابطه را مشخص سازد. در این میان، موضوع دلبستگی به مکان از بارزترین تاثیر گذار در شکل گیري، بلوغ و البته تحلیل ای

و در عین حال پر مناقشه ترین مفاهیم این رویکرد در سه دهه اخیر بوده است. مفهوم دلبستگی مکانی با اینکه مفهوم به عنوان 

ر گرفته است ولی به هنوز به صورت رابطه اي خاص میان انسان و محیط در پژوهش هاي متعددي مورد تحلیل و کاوش قرا

مشخص ماهیت این مفهوم مورد از حیث ابعاد و مشخصه هاي اثر گذار مورد اجماع علمی پژوهشگران قرار نگرفته است. این 

مقاله می کوشد با بررسی تحلیلی و تطبیقی پژوهش هاي متاخر در تبیین و تدقیق مفهوم دلبستگی مکانی، با مقایسه اشتراکات 

این مدل بر پایه براي پژوهش هاي آتی در حوزه طراحی شهري معرفی سازد. به طور اخص راقات، مدل مفهومی جامعی را و افت

  سه بعد ویژگی هاي فردي، فرآیندهاي روانشناختی و ویژگی هاي محیطی ارائه شده است.

  

  روانشناسی محیط، دلبستگی مکانی، طراحی شهري.  هاي کلیدي:واژه

  

  مقدمه  -1

که  1واژه توپوفیلیا .]1[یکی از ویژگی هاي اولیه انســان، گرایش وي به ایجاد پیوندهاي عاطفی به یک مکان مشــخص اســت        

نا به ، معرفی کرد. ب)بدون تشریح کامل آنتقریباً براي اولین بار (معرفی شد، ایده دلبستگی به مکان را  1990توسط توآن در سال 

ست ، پیوند ااین واژه ،تعریف شده ا ست که بر پایه دو مقوله حس مکان و هویت مکانی بنا  شخص و مکان ا سی میان  سا . در ]1[ح

است که شامل احساست منفی نسبت به یک مکان ( مانند محیط زندان براي یک   2سوي مقابل این مفهوم، مفهوم بیگانگی با مکان

ـــتگی مکانی همچنین به پیوند در مقیاس مح ـــود. دلبس  هاي لی و منطقه اي و عالقه به ماندگاري و اقامت در مکانزندانی) می ش

                                                 
١ Topophilia 
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به زمینه هاي   3. در این رابطه رابرت هی]2[خاص (از بعد فیزیکی و عاطفی) نیز می پردازد  ـــتگی مکانی  عقیده دارد که دلبس

  . ]3[آن اثر گذارند  اجتماعی، جغرافیایی و احساسی مکان پرداخته و مقوالت زیبایی شناختی محیط و حس اقامت در مکان بر

می انســان و محیط واژه دلبســتگی ماهیتاً به روابط احســاســی و عاطفی می توان اظهار نمود که  اخصهمچنین به صــورت       

ـــان داده . ]4[پردازد. روابطی که پیوندهاي چند بعدي و چند الیه بین افراد و مکان هاي معنی دار را در بر می گیرد  تحقیقات نش

ست که  ستمر با مکان و ا ضور و تعامل م ستگی مکانی با ح شتري پیدا می کند .  محیط، مؤلفه هاي خاص آنماهیت دلب شدت بی

ستگی همچنین،  شود. بنابراین، دلب شت تجارب مختلف فردي و اجتماعی غنی تر می  ستگی مکانی معموالً در طول زمان با انبا دلب

هماهنگ با تغییرات و تحوالت در مؤلفه هایی چون مردم، فعالیت ها، زمان، مکانی پدیده اي دینامیک و پویا ســـت که به صـــورت 

که میان اشخاص و محیط  ستدلبستگی مکانی پیوندی همچنین. ]5[تجارب و همچنین ویژگی هاي مکانی خود نیز تغییر می کند 

صورت ستاتفاق می افتد  و  "معنا دار" یشان به  شناختی ا ضوعی  ست که ارزیابی منفی از مکان در مقابل بیگانگی . ]6[مو مکانی ا

  داشته و خود را از آن مبرا دانسته و از نتیجه تعامل با آن مکان رضایت نداشته اند. 

ست که،        ضوع مهمی که در اینجا و.جود دارد این ا ستگی مکانی از حوزه هاي مو در پژوهش هاي مختلف زمینه مکان، واژه دلب

شته ا ضوع ارتباط میان مردم و مختلف علم در دهه هاي گذ سانه اي که به مو شنا ست. در ابتدا در پژوهش هاي پدیدار  شده ا نجام 

. در آن زمان واژه دلبســتگی مکانی به منظور ]1[خانه و مکان هاي مقدس می پرداختند این موضــوع به صــورت جدي دنبال شــد 

شک صیف پدیده تعامل و پیوندهاي متعددي که مردم با مکان هاي خاص ت ستگی ]2[یل می دهند بکار می رفت تو . مفهوم واژه دلب

مکانی در طول چهل سال اخیر در علوم مختلفی( از روانشناسی محیطی تا جغرافیاي انسانی) مطرح و تکامل یافته است. این توسعه 

ی ، واژه دلبستگی مکانو ورود پژوهش گران به موضوع، به مقبولیت عمومی این واژه کمک و سبب شد عالوه بر فهم بهتر این پدیده

شود. سمی در پژوهش هاي مکان محور وارد  ستگ نهیپژوهش در زم رهیداالبته اینکه  به طور ر س یمکان یدلب سترده بوده و اریب از  گ

، مشکالتی را در خصوص تعریف و انسان و مکان، وارد شده انچون  یمیبه آن به فراخور اثر مفاه یمختلف یدانش يعلوم و حوزه ها

ست. تدقیق شته ا س این مفهوم با خود به همراه دا شده م يها یبا برر صل يتوان محور ها یانجام  پژوهش ها را  نیا دیمورد تاک یا

. در سطح مفهومی موضوعات ذیل سبب ایجاد سردرگمی در تعریف و تبیین ن موارد جستجو کردیادو سطح مفهومی و رویه اي در 

  مفهوم شده اند.

 یمکان تیو هو یمکان یوابستگ انیرابطه م يآن به منظور روشن ساز یابیارز يها وهیو ش یمکان یتگدلبس یالف: ابعاد مفهوم

  شناخت بهتر مفهوم. يبرا ينظر یچارچوب نیو تدو

شهر  ،یدر محالت مسکون یمثال دلبستگ يمختلف. برا يگروه ها ایدر ارتباط با مکان ها و  یمکان یشدت دلبستگ یابی: ارزب

  .یتیفعال ای يکالبد يها رییبا متغ اسیدر ق یمکان یو شدت مفهوم دلبستگ تیوضع یو بررس یو تفرج یحیتفر يها تیسا ایها و 

وان به عن طیمثال طول مدت اقامت در مح ي. براطیمختلف مح ریمتغ يمولفه ها گریو د یمکان یدلبستگ انی: درك رابطه مج

 یبستگبر دل طیمح التیتخصص افراد در استفاده از تسه اینبودن و  ایبودن  یتفاوت بوم ایو   عتیمحافظ طب يعامل بروز رفتارها

   .یمکان

 همان طور که ذکر شد در طول چند دهه اخبر از رشته هاي مختلف علمی در جهت تعریف و تبیین این موضوع اقدام کرده اند      

شته  و با سال گذ شده در طی چهل  سی متون و تحقیقات انجام  سیاز (برر شنا سازي)جغرافیا تا روان شهر ، ، از علوم اجتماعی تا 

  .]١٥-٦[نظریات ، تئوري ها و مدلهایی متعددي براي تعریف و توضــیح ابعاد مفهوم دلبســتگی مکانی تا کنون ارائه شــده اســت 

شته این حوزه بدل گسردرگمی در تعریفی مشخص و جامع در میان پژوهشگران به زعم لویکا به مانعی براي پیشرفت تحقیقاتی در 

شد، . ]12[ ست که علوم مختلف به آن همان طور که عنوان  شه هایی ا سردرگمی، کثرت نظریات و اندی یک دلیل عمده براي این 

                                                 
٣ Robert Hay 
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وارد شده است. لذا واژه ها و مفاهیم متعددي بر اساس تمرکز تحقیقاتی پژوهشگران حوزه هاي مختلف، براي تعریف و تدقیق رابطه 

مورد استفاده قرار گرفته است.  بنابر این، پژوهشگران با مشکلی بزرگ براي انتقال مفهومی مستقل و منفرد از میان  میان فرد مکان

ـــگران یک مفهوم را با واژگان مختلف و یا  ـــتگی مکانی مواجه اند تا جایی که حتی گاهی پژوهش ـــترده دلبس مفاهیم متعدد و گس

ـــتگی محلی]16[ 4ه ها که در ابتدا بکار می رفتند عبارتند از توپوفیلیا. برخی از این واژ]8[بالعکس بکار می برند  ، ]17[ 5، دلبس

و در نهایت دلبستگی  ]21[ 10، هویت محلی]20[ 9. هویت مکانی]19[  8، وابستگی مکانی ]18[  7، حس مکان]1[  6ریشه داري

ـــگران معانی مختلفی را براي تبیین مفهوم بکار بردند با این حال از نظر محتوایی و روش ]19, 15[مکانی . هر چند در این پژوهش

شانی هاي زیادي میان آنها وجود دارد  شابهات و همپو سی ت سازماندهی و یکپارچه ]12[شنا سه،  سعی بر مقای .  محققان همچنین 

ساخت چ ستگی مکانی براي  ارچوب ارزیابانه ابعاد مختلف رابطه مردم و مکان دارند. براي نمونه، ریموند، سازي مفاهیم مختلف دلب

چارچوبی از مفاهیم مرتبط ارائه شده را در سه بخش فرد، محله و محیط ( هر سطح به بررسی جدا گانه  2010براون و وبر در سال 

یفورد نیز چارچوب خود که مفاهیم مختلف مرتبط را در . در همان سال اسکنل و گ]22[رابطه مردم و مکان می پردازد) ارائه کردند 

که فرد، ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاري (ارادي) و آنچه  ]6[سه بخش مردم، مکان و فرایند دسته بندي کرده بودند، معرفی کردند 

ســاخت دلبســتگی مکانی دلبســتگی به آن می پردازد را تبیین می ســازد. این چارچوب عنوان می کند که رابطه مردم و مکان در 

  فرآیندي را بوجود می آورند که این فرایند به چگونگی شکل گیري دلبستگی مکانی را معرفی می سازد.

پژوهشگران مورد مناقشه  نیهمچنان در ب این مباحث ،یمکان یانجام شده اکثراً متأخر در حوزه دلبستگ يپژوهشها یبررس با      

  و تدقیق و تشخیص مولفه هاي مرتبط یروش هاي ارزیاب ف،یتعار ،اولدر سطح جامع بر آنها وجود ندارد.  ياست و کماکان اتفاق نظر

د بر اساس آن رش یمکان یکه اصوالً دلبستگ يو ساختار زمیمکان يرو رمختلف و کمبود پژوهش بزمینه هاي علمی دوم و در سطح 

لذا تحدید و تدقیق این آرا به شکل مدلی جامع و همه شمول بهمنظور  .)1( شکل شمارهکماکان نا مشخص اند  ابدی یو توسعه م

 نیاتبیین مفهوم الزم و ضرري به نظر می رسد. این امر می تواند پژوهش هاي آتی این حوزه را از حیث مفهوم و رویه منسجم سازد. 

مختلف  يمولفه ها انیرابطه م ،يشهر يفضادر  یمکان یمفهوم دلبستگ تیاول، تالش دارد با شناخت ماهسطح بر  دیپژوهش با تاک

  . دینما یرا مشخص و بررس یمکان یبا دلبستگ یساحل طیدر مح تیو فعال يکالبد

  

  

                                                 
٤ Topophilia 
٥ Community Attachment 
٦ Rootedness 
٧ Sense of Place 
٨ Place Dependence 
٩ Place Identity 
١٠ Community Identity 
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  : مشکالت در تبیین مدل جامع مفهومی دلبستگی مکانی1شکل شماره 

  

  مدل هاي مفهومی دلبستگی مکانی -2

تا کنون مدل هاي مختلفی براي بررسی مفهومی دلبستگی مکانی توسط محققان معرفی شده است. به طور مشخص، شناخت       

پژوهشــگران مختلف با توجه به   این مفهوم در تمامی این روش ها از طریق فهم فرایند هاي روانشــناختی صــورت پذیرفته اســت.

دلبستگی مکانی را از خواستگاه هاي مختلف روانی، رفتاري، مکانی و یا بعضاً شناختی معرفی پیشینه علمی، اساس و جانمایه مفهوم 

ـــته  کرده و به ارائه مدل مفهومی خود پرداخته اند. با توجه به اینکه این مدل ها از فراوانی قابل توجهی برخوردار بوده اند، بر دس

شتراکی و افتراقی به فهم بهت ساس نقاط ا صلی بندي آنها بر ا ساس ماهیت ا ر ماهیت آنها کمک خواهد کرد. لذا براي این منظور بر ا

سته اول آن گروه از تعاریف می توانند  سی کرد. د شاخص برر سه دسته  هر مدل مفهومی و پژوهشگران مرتبط، می توان آنها را در 

شند که جانمایه دلبستگی مکانی را تک بعدي و ماهیتاً عاطفی می دانند. پژوهشهایی ساً ساخت با سا ست که دلبستگی مکانی را ا ه ا

سته دوم قرار داد و در نهایت   ستگی به مکان) و هویتی ( هویت مکان) معرفی کرده اند را می توان در د شده از دو بعد فعالیتی ( واب

سیم کرده اند  شناختی و رفتاري تق ستگی مکانی را به ابعاد مختلفی چون عاطفی،  سته از نظریاتی که دلب راً متاخر تر ( که اکثآن د

  هستند) را می توان به عنوان مدل سوم در نظر گرفت.

  

  تک بعدي: تعریف دلبستگی مکانی بر مبناي مفهومی -2-1

ـــت. بخش اعظمی از پژوهش هاي اولیه در        ـــتگی مکانی رویکرد تک بعدي تجربه عاطفی اس یکی از رویکرد هاي تعریف دلبس

ــتگی مکانی را حس  ــان و محیط در این روش قرار می گیرند. براي مثال هیلداگو و هرناندز دلبس ــانه انس ــناس رابطه با رابطه روانش

ــ ــاس ــان این  ]8[ی نزدیک به مردمان و گروه هاي اجتماعی مکان معرفی کردند راحتی و امنیت در محیط فیزیکی و نیز احس . ایش

ــواالت را از جنس عاطفی مطرح  ــاخته و س ــتگی مکانی خود وارد س ــنامه ارزیابی مفهومی دلبس ــش ــته بندي پرس دیدگاه را در دس

ش "ساختند: شهر برایم مهم اند از این  ساس ناراحتی می کنم اگر افرادي که در این  ساس ناراحتی  "و یا  "هر بروندمن اح من اح

. لویکا نیز دلبستگی مکانی را موضعی عاطفی دسته بندي می کند. وي در پرسشنامه "می کنم اگر خانه و همسایگانم را ترك کنم

در  تمامی پرسش ها احساس مخاطب و این در حالی بود کهآیتم منفی را به پرسش گرفت  12آیتم مثبت و  12خود معتبرارزیابانه 

رویه اي طحس  

 سطح مفهومی

تبیین مدل 

جامع مفهومی 

دلبستگی 

مکانی

کمبود پژوهش هاي 

جامع و کل نگر

سردرگمی در روش 

ارزیابی

سردگمی در معنا و 

مفهوم

سردرگمی در مولفه 

هاي مرتبط

رشته هاي علمی 

مختلف ذي نفوذ
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.  در این بخش، نتایج پژوهش ها نشان می دهد که دلبستگی ]25-23[رابطه با مکان در موقعیت هاي مختلف را ارزیابی می کردند. 

مکانی را می توان از طریق ارزیابی شــدت احســاس فرد به مکان اندازه گیري کرد. براي مثال، افراد با دلبســتگی عاطفی بیشــتر به 

. لذا اینکه دلبســتگی ]27[و تمایل کمتري به ترك آن مکان دارند  ]26, 24[اندگاري در آن مکان داشــته مکان، عالقه بیشــتر به م

مکانی شامل مفاهیم و ویژگی هاي عاطفی است، قابل قبول خواهد بود. البته برخی پژوهشگران معتقدند که عواطف و احساسات به 

ستگی مکانی را تعریف نمی کنند  ستگی و  ]6, 4[تنهایی مفهوم دلب شگران از مفاهیم دیگري براي تعریف دلب دیگر عده اي از پژوه

از مهمترین نقاط ضعف این رویکرد عدم توجه آن به مولفه هاي سازنده واکنش هاي عاطفی افراد در . ]28[مکانی استفاده کرده اند 

ستگی مکانی سیر مفهوم دلب ست. مو تف ساس الزامات رفتاري افراد فه هایی چون مولفه هاي کالبدي، فرهنگی، هویلا تی و رابطه بر ا

 .]6[در استفاده از محیط است

  

  بعدي دوتعریف دلبستگی مکانی بر مبناي مفهومی  -2-2

 تعریفی و تدقیقی رویکردهايبر اهمیت با دقت در مدل هاي ارائه شــده به گروهی دیگر از نظریات قابل تشــخیص هســتند که       

ــتگی مکانی به روش غیر عاطفی تاکید  ــته ومفهوم دلبس ــتگی مکانی داش  12و هویت مکانی 11این مفهوم را در دو حوزه کالن وابس

ست از اینکه  ستگی مکانی عبارت ا سته "تعریف می کنند. واب شان واب صد شخاص چگونه به یک مکان براي فعالیت ها و مقا چگونه ا

ـــخاص در ارتباط با محیط کالبدي اطراف را تعریف می کنند "ه معناي و هویت مکانی ب "اند . ]29[ "مفاهیمی که هویت فردي اش

ساس این دسته بندي  محققان متعددي این تعریف دو بعدي را پذیرفته و چارچوب هاي ارزیابی مفهوم دلبستگی مکانی خود را بر ا

ستدمن، کایل و گریف و ماننیگ و . از جمله این نظریه پردازان می توان ارائه  کرده اند سن و ا به مطالعات ویلیامز و رجنباك، یورگن

شت. شاره دا . براي مثال در همین ارتباط در اولین پژوهش ها ویلیامز و راجنباك چارچوب ارزیابی با ]32-30, 14, 9[ برخی دیگر ا

سال آیتم هویت مکانی براي ارزیابی شدت دلبستگی م 16آیتم دلبستگی مکانی و  11 سال  1989کانی در  ارائه دادند و سپس در 

. نهایتاً این گروه نتایج ]28[آیتم تقلیل دادند 25در پژوهشـــی بر روي رابطه دلبســـتگی مکانی در طبیعت این آیتم ها را به  1992

 12ا نی بتحقیقات خود در خصــوص روش معتبر ســنجش دلبســتگی مکانی در قالب مقاله اي در مورد اندازه گیري دلبســتگی مکا

سال  شش مورد در ارتباط با هویت مکانی) در  ستگی مکانی و  شش مورد در ارتباط با واب سش (  این رویه   ]33[ارائه داد  2003پر

کیلومتري  3500سنجش در مطالعه دلبستگی مکانی معتبر دیگري در سال هاي بعد نیز استفاده گردید. براي مثال در گذر طبیعی 

سال آپاالچی آمریکا توسط ک شگاه آریزونا ]30[ 2004ایل و همکارانش در  شجویان دان  13و همچنین در مقیاس کوچکتر در بین دان

. مطالعات کم و بیش مشابه دیگري نیز بر اساس ]34[در شهر توسکان ایالت آریزوناي آمریکا توسط سمکن و فریمن بکار گرفته شد 

ستقیماً به وا ضاً م شده که بع شته اند ولی همان مفهوم را دنبال کرده اند. از همین روش دو بعدي انجام  شاره ندا ژه هویت مکانی ا

ــال  ــتگی معروف بنایتو و همکارانش در س ــاره کرد که از روش چهار  2000جمله این پژوهش ها می توان به روش ارزیابی دلبس اش

شاره به هویت مکانی از آیتم ه ستگی مکانی در مقیاس محلی، بدون ا سنجش دلب شی از وجود  "ایی چون آیتم براي  این محله بخ

ستند ستفاده کرد "من ه شنامه پژوهش خود ا س . مطالعاتی که این تعریف دو بعدي را بکار برده اند در پژوهش خود به ]35[، در پر

شتري یاین نکته رسیده اند که عموماً افرادي که هویت مکانی بیشتري داشته اند، به ویژگی هاي فیزیکی و اجتماعی مکان اهمیت ب

شان می ]30[می دادند  صیات کالبدي و ظاهري همچنین فعالیت هاي جاري در مکان ن صو شتري به خ . به عبارت دیگر، توجه بی

. ]30[دادند. همچنین، افراد با وابستگی بیشتر به مکان، اهمیت و توجه بیشتري به جریان توسعه و تغییر و تحوالت مکان می دادند 

                                                 
١١ Place Dependence 
١٢ Place Identity 
١٣ University of Arizona 
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ستگی و مطالعات دیگري در رابطه ب شتر واب شدت بی شان می دهد که افراد با  ستگی مکانی ن صلی دلب ا ارتباط متقابل این دو بعد ا

, ٣٢, ١٤[هویت مکانی، در فعالیت هاي داوطلبانه زیست محیطی( مانند جمع آوري زباله از سطح ساحل) بیشتر شرکت می کنند 

٣٦[.  

در رابطه با تدقیق ابعاد ذکر شده نیز نظراتی از پژوهشگران حیطه روانشناسی محیطی مانند لویکا و هرناندز مطرح شده است.       

لویکا براي مثال تاکید می کند که هویت مکانی در رابطه با مانایی و ماندگاري مکان و تشــخص و منحصــر به فرد بودش تعریف می 

در مورد هر دو نیست. مثالً شخصی ممکن است به مکان هاي مختلفی دلبستگی داشته باشد ولی  شود ولی دلبستگی مکانی الزاماً

سبت به تنها  ساس هویت کند ن شد ]24[یکی از آنها اح سته مکانی با . همچنین هرناندز و همکارانش معتقدند که فرد می تواند دلب

شی از هویت خود نداند  ستتر در ]37[ولی الزاماً آن مکان را به عنوان بخ . این گذاره ها و نظایرهم همگی بر رابطه پیچیده مفاهیم م

سازد. شان می  شاره دارد و لزوم تدقیق در چارچوب مفهومی واژه به منظور تعریف دقیقش را خاطر ن ستگی مکانی ا رد کیاین رو دلب

 این رویکرد به دو حوزه ویژگی هاي نیز بر چشم پوشی از نقش ماهیت عاطفی رفتار انسان در بحث دلبستگی است. به عبارت دیگر

محیط کالبدي و مولفه هاي هویتی پیرامون فرد و محیط تاکید دارد و نقش ویژگی هاي فردي و عاطفی افراد را به عنوان یک عامل 

  . ]12[اثرگذار در شدت دلبستگی مکانی نادیده می گیرد 

  

   بعدي سه تعریف دلبستگی مکانی بر مبناي مفهومی -3-2

ــت که د      ــته بندي نظراتیس ــخص کرد دس ــتگی مکانی مش ــته بندي دیگري که می توان از دیدگاه ها در زمینه تبیین دلبس س

مکانی را به نوعی به مثابه یک فرآیند می بینند. این رویکرد با لحاظ کردن ویژگی هاي شـــخصـــیتی (فردي، گروهی و  بســـتگیدل

ها، برخی فرآیند هایی که مفاهیم عاطفی، رفتاري، شــناختی را بهم پیوند می اجتماعی) و نیز کارکردهاي فیزیکی و اجتماعی مکان 

اســکنل و گیفورد در ســال  به مدلی کهمی توان  نوع رازنند نیز در تعریف خود از مکان لحاظ می ســازد. از جمله مشــهورترین این 

 شــان. ای، مثال زدارائه ســاختند فی موضــوعبا نقد رویکرد دو بعدي تعریف دلبســتگی مکانی بواســطه عدم توجه به بعد عاط 2010

ست شناختی نیز ا ستگی مکانی عالوه بر بعد عاطفی، داراي ابعاد رفتاري و  سه بعديتعریف و مدل معتقدند که دلب برگیرنده  را در ی 

سته اند ستگی مکانی دان ستگی مکانی دراین مدل تعریفی بیان می دارند که  .]6[ تمامی ویژگی هاي ماهیتی دلب سه  دلب حقیقت از 

   .14حوزه مختلف شخص، مکان و فرایند تشکیل است

، ویژگی هاي فردي شــامل تجربیات فردي و جمعی و همچنین خاطرات شــخصــی وي از مکان می تعاریفاین گونه بر اســاس       

کانی هایی که شــخص شــود. مانند مکانی که شــخص دوران رشــد کودکیش را در آنجا گذرانده، مکانی که وي در آنجا ازدواج و یا م

ــم خاص فرهنگی خاطرات فراوانی ــتگی  -(مانند رویدادهاي تاریخی و یا مراس مذهبی) از آنجا دارد. به بیان دیگر، حوزه فردي دلبس

  مکانی در ارتباط با تجربیات خاصیست که فرد در مکان دارد. 

ـــامل مقیاس مکان ( محله، منطقه و یا حوزه دیگر، مکان، بر ویژگی هاي کالبدي و فعالیتی مکان تاکید        دارد. این ویژگی ها ش

شهر) ویژگی هاي فیزیکی مکان و محیط فعالیتی که روابط اجتماعی و هویت گروهی را تسهیل و تقویت می کند، می شوند. به طور 

ــته و ارائه می دهد ــود که مکان داش ــامل هرگونه ویژگی کالبدي و فعالیتی می ش ــه، حوزه مکان ش . این دو حوزه، فرد و ]6[ خالص

تاکید  ( اعم از اجباري، اختیاري یا اجتماعی) مکان، بر رویدادها و ویژگی هایی که در مکان وجود داشـــته و یا در حال وقوع اســـت

 دارند. به بیانی دیگر، این دو حوزه در حقیقت از جنس پیوندهاي کالبدي و اجتماعی مکان هستند که با شخص پیوند خورده اند. 

شناختی می پردازد.        ستگی مکانی یعنی ابعاد عاطفی، رفتاري و  شناختی دلب سه بعد روان سومین حوزه، فرایند، به رابطه میان 

. این ویژگی در پژوهش هاي اولیه مطالعه ]38, 24, 13, 12, 8[ ویژگی عاطفی عبارت است از پیوندهاي عاطفی شخص با یک مکان

                                                 
١٤ Person-Place-Process (PPP) Framework 
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ده می شود. اصوالً غم جدایی از مکان دلخواه و وجود رابطه عاطفی احساس با مکان در بسیاري از روانشناسی محیطی نیز بسیار دی

با واژه توپوفیلیا یا عشــق به مکان آن را  1974ادبیات و پژوهش هاي اولیه این حوزه مورد بررســی قرار گرفته اســت. توآن در ســال 

پیوندي حقیقی و احسـاسـی با محیط که "مکانی آن تحت عنوان  با بررسـی مفهوم دلبسـتگی 1976ابداع و سـپس رلف در سـال  

ضاء می کند سان را ار ضیح داد "نیازهاي اولیه ان ست که رابطه عاطفی میان فرد و مکان الزاماً از نوع ]16, 1[، تو ضیح ا . الزم به تو

. براي ]13[و یا هر متغیر باشــد  عالقه مندي و مثبت نیســت. این رابطه می تواند در فرم هاي مختلفی همچون عشــق، ترس، نفرت

شخص از  ضرورتاً این ت شدنی قلمداد کند ولی  ست محیط خانه دوران کودکی خویش را مکانی خاص و فراموش ن مثال، فرد ممکن ا

ــازد. با  ــاس وي به مکان خانه را منفی و همراه با نفرت س ــد و خاطرات نا مطلوب دوران کودکی احس نوع مثبت و عالقه مندي نباش

د این موضــوعات، عموماً دلبســتگی واژه اي مثبت اســت که عبارت اســت عالقه به نزدیک ماندن و همجواري با مکان به ســبب وجو

  . ]38[احساس خوشایندي است که تجربه در آن مکان براي شخص به همراه خواهد داشت 

ــ       ــتگی از مجراي فعالیت ها و رفتارها بیان می ش ــت از مجموعه رفتارهایی که به ویژگی رفتاري، که در آن دلبس ود، عبارت اس

ســبب آنها شــخص خود را نزدیک مکان نگه می دارد. ریشــه اولیه چنین مفهومی از مطالعاتی که بر روي رابطه دلبســتگی مکانی و 

ست ست آمده ا شده، بد سکنل و گیفورد عنوان می کنند که این ویژگی]22, 8, 6, 3[ مدت اقامت افراد در مکان انجام  در پروژه  . ا

سبک معماري  ست که مغازه ها و خانه هاي خود را به  شود. براي مثال مهاجران ممکن ا شهري هم می  سازي محیط هاي  هاي  باز

در  16در شــهر ســانفرانســیســکو ایالت کالیفرنیا و یا محله ایتالیا کوچولو 15جایی بســازند که از آنجا آمده اند ( مانند محله چینی ها

شهر جنوب منطقه منهتن ک سیب دیده چون  شهرهاي آ سازي محیط ها و یا  شهر نیویورك. در فرمی دیگر، این ویژگی در باز  الن 

سال 17زنیا سعی  1974ي ایالت اوهایو آمریکا پس از توفان  شهري  شهر (طراحان  سابق  ساس منطقه بندي  ساکنین بر ا سط  تو

شهر در خصوص تراکم زیاد مناط شتند به منظور رفع مشکالت پیشین  ق میانی، منطقه بندي را با تاکید بر ساخت مناطق جدید دا

حاشیه اي اجرا کنند ولی مردم و گروه هاي محلی مانع این امر شدند) و همچنین اسکان مجدد افراد در محیط هایی شبیه به مکان 

. لذا بعد رفتاري دلبستگی مکانی بر اساس عالقه به ماندگاري در مجاورت مکان دلخواه شکل ]28[هاي سابقشان نیز دیده می شود 

  . ]6[گرفته و به شکل بازسازي مجدد و اسکان مجدد بر پایه شباهت ممکن حداکثري به مکان پیشین خود را نشان می دهد 

ــتگی مکانی       ــناختی دلبس ــت از باورها، خاطرات و معانی که افراد در محیطی عبار در این مدل تعریفی،  در نهایت ویژگی ش تس

سبب القاي حس نزدیکی به مکان مورد  شود. باور ها و خاطرات و معانی اي که مجموعاً  سوب می  شان مهم مح خاص یافته و برای

ـــوند  ـــکی و همکارانش براي اولین بار واژه هویت مکانی را به منظور تعریف آن به عنوان]6[نظر می ش ـــانس تعریف معانی  . پروش

شخاص ابداع کردند  ستخرج از محیط در ا شباهت هایی را میان خود و محیط پیدا می  ]20[م و این زمانی اتفاق می افتد که افراد 

ساس خاطرات، عقاید، ارزش ها، ترجیحات افراد  شناخت بر ا شود. این  سوب می  شده مح شناخته  شان  کنند و محیط فیزیکی برای

ــته ــت. ویژگی هاي برجس ــر تاریخی، بافت اجتماعی/ فرهنگی  اس ــبک معماري، عناص یک مکان که آن را خاص می دارند  مانند س

   .]39[یاد کرده اند، به فرد پیوند داده می شوند  18تویگر راس و اوزل از آن به عنوان تشخص مکانی محالت و ...، طی فرایندي که

  

  گیرينتیجه -4

                                                 
١٥ Chinatown, San Francisco, California 
١٦ Little Italy, Manhattan, New York City 
١٧ Xenia, Ohio 
١٨ Place related distinctiveness 
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یر باز به دالیل متعددي چون ورود متخصصین حوزه محیطی با دمفهوم دلبستگی مکانی از در عمل همان طور که بیان شد، 

زمینه ها و عالیق فکري مختلف (از جغرافیا و علوم اجتماعی تا طراحی شهري) و یا واژگان متعددي که براي تفسیر رابطه میان انسان 

یابد ناموفق بوده است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت می شود  و محیط استفاده شده است، همواره از اینکه به تعریفی جامع دست

با توجه  ]12[که در نوشتار هم معتبر متاخر در این زمینه هم از آن به عنوان مهمترین مسئله در پیشبرد مفهوم از آن یاد شده است 

ویژگی هاي موثر در بروز واکنش هاي عاطفی  می توانبه بررسی مفاهیم و تعاریف متعدد ارائه شده اخیر از مفهوم دلبستگی مکانی، 

فعالیت هایی که افراد در زمان مشخص در محیط انجام داده یا می دهند و مولفه هاي موثر در  محیطیفیزکی در افراد، ویژگی هاي 

م دلبستگی ساخت هویت فردي، گروهی و اجتماعی افراد، و موضوعات شناختی مانند باورها، خاطرات و معانی ارکان مهم مفهمو

مکانی بشمار می روند. با توجه به این مولفه ها می توان نتیجه گرفت که جان مایه مفهوم دلبستگی مکانی اساسًا در سه مقوله فرد، 

   .ل تعریف استبفی مابین که منجر به واکنش هاي عاطفی/ رفتاري می شود، قا )ذهنیعاطفی ( عینی/ محیط و پیوندهاي 

  

  مدل جامع مفهومی دلبستگی مکانی :2شکل شماره 

      

هر چند که در میان رویکردهاي تعریفی و تبیینی مقایسه شده، تفاوت هاي ماهوي مهمی وجود دارد، اما از بر هم نهشت این  

کرد بوده باشد و بتواند آرا و نظرات می توان مدلی جامع را استخراج نمود که به توعی مستقل، در برگیرنده مهمترین ارکان هر روی

 قایسهو م با بررسی تعریف نماید. زبه شکل مدلی جامع به نوعی مفهوم دلبستگی مکانی را از حیث معنی و مولفه هاي ساختی، با

(با توجه به ماهیت دلبستگی مکانی که اساساً پیوندي عاطفی است)،  رویکرد عاطفیمحوري و نقش  کالن عنوان شده رویکرد هاي

ا بعنوان داشت که تمامی ابعاد دیگر این مفهوم با وجود تفاوتهاي ماهویشان در زیر چتر این بعد قرار می گیرند. با می توان  می توان

این حال این مدل نیازمند پژوهش هایی است که در آینده مولفه هاي مختلف آن را مجدداً در محیط هاي مختلف مورد بررسی قرار 

  کیفی و کمی متناسب، اجزاء آن را بنا به نقش و جایگاهشان در مدل بررسی کند.داده و با انواع پژوهش هاي 

  

 دلبستگی

مکانی

ویژگی هاي فردي ویژگی هاي شخصی تجربیات

ویژگی هاي جمعی  

در ارتباط با فرد
خاطرات

فرآیندهاي 

روانشناختی
محرك هاي عاطفی فضاي شناختی رفتار

وی ژگی هاي محیط

مشخصات کالبدي

وی ژگی هاي  محیط 

طبیعی 

ویژگی هاي محیط 

مصنوع

مشخصات فعالیتی

فعالیت هاي اختیاري

فعالیت هاي اجباري

اجتماعی/  گروهی 
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  قدردانی -5

از  براي حمایتو بویژه اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر بدینوسیله از سازمان بنادر و دریانوردي جمهوري اسالمی ایران       

بررسی مفهوم دلبستگی مکانی در فضاهاي ساحلی "انجام این پژوهش (در قالب حمایت از رساله دوره دکتري اینجانب با عنوان 

  می شود.و قدردانی ) صمیمانه تشکر  "شهري با تاکید بر رابطه متقابل کالبد و فعالیت

  

  مراجع

[١] Relph, E., Place and placelessness. ١٩٧٦, London: Pion. 

[٢] Altman, I. and S.M. Low, Place Attachment. null. ١٩٩٢, New York: Plenum. null. 

[٣] Brown, B., D.D. Perkins, and G. Brown, Place attachment in a revitalizing neighborhood: Individual and block 

levels of analysis. Journal of environmental psychology, (٣)٢٣ .٢٠٠٣: p. ٢٧١-٢٥٩. 

[٤] Brown, B.B. and D.D. Perkins, Disruptions in Place Attachment, in Place Attachment, I. Altman and S.M. Low, 

Editors. ١٩٩٢, Springer US. p. ٣٠٤-٢٧٩. 

[٥] Manzo, L.C., Beyond house and haven: toward a revisioning of emotional relationships with places. Journal 

of Environmental Psychology, (١)٢٣ .٢٠٠٣: p. ٦١-٤٧. 

[٦] Scannell, L. and R. Gifford, Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of 

Environmental Psychology, (١)٣٠ .٢٠١٠: p. ١٠-١. 

[٧] Brown, G. and C. Raymond, The relationship between place attachment and landscape values: Toward 

mapping place attachment. Applied geography, (٢)٢٧ .٢٠٠٧: p. ١١١-٨٩. 

[٨]. Hidalgo, M.C. and B. HernÁNdez, Place attachment: Conceptual and Emprical Questions. Journal of 

Environmental Psychology, (٣)٢١ .٢٠٠١: p. ٢٨١-٢٧٣. 

[٩] Jorgensen, B.S. and R.C. Stedman, A comparative analysis of predictors of sense of place dimensions: 
Attachment to, dependence on, and identification with lakeshore properties. Journal of Environmental 

Management, (٣)٧٩ .٢٠٠٦: p. ٣٢٧-٣١٦. 

[١٠] Kaltenborn, B.P. and D.R. Williams, The meaning of place: Attachments to Femundsmarka National Park, 

Norway, among tourists and locals. Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, ٢٠٠٢. 

(٣)٥٦: p. ١٩٨-١٨٩. 

[١١] Kyle, G., A. Graefe, and R. Manning, Testing the Dimensionality of Place Attachment in Recreational Settings. 

Environment and Behavior, (٢)٣٧ .٢٠٠٥: p. ١٧٧-١٥٣. 

[١٢] Lewicka, M., Place attachment: How far have we come in the last ٤٠ years? Journal of Environmental 

Psychology, (٣)٣١ .٢٠١١: p. ٢٣٠-٢٠٧. 

[١٣] Manzo, L.C. and D.D. Perkins, Finding Common Ground: The Importance of Place Attachment to Community 

Participation and Planning. Journal of Planning Literature, (٤)٢٠ .٢٠٠٦: p. ٣٥٠-٣٣٥. 

[١٤] Vaske, J.J. and K.C. Kobrin, Place Attachment and Environmentally Responsible Behavior. The Journal of 

Environmental Education, (٤)٣٢ .٢٠٠١: p. ٢١-١٦. 

[١٥] Williams, D.R. and J.W. Roggenbuck, Measuring Place Attachment: Some Preliminary Results, in The session 

on Outdoor Planning and Management. ١٩٨٩, NRPS Symposium on Leisure Research: San Antonio, Texas. 

[١٦] Tuan, Y.F., Topophilia: a study of environmental perception, attitudes, and values. ١٩٧٤, Englewood Cliffs, 
NK: Prentice-Hall. 

[١٧] Kasarda, J., D. and M. Janowitz, Community Attachment in Mass Society. American Sociological Review, 

(٣)٣٩ .١٩٧٤: p. ٣٣٩-٣٢٨. 

[١٨] Hay, R., Sense of Place in Developmental Context. Journal of Environmental Psychology, (١)١٨ .١٩٩٨: p. 

٢٩-٥. 



International Conference on Civil Engineering   
Architecture and urban infrastructure 

٣٠-٢٩ July ٢٠١٥, Tabriz , Iran 
 
 

 10

[١٩] Stokols, D. and S.A. Shumaker, People in places: A transactional view of settings. Cognition, social behavior, 

and the environment. ١٩٨١, Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

[٢٠] Proshansky, H.M., A.K. Fabian, and R. Kaminoff, Place-identity: Physical world socialization of the self. 

Journal of Environmental Psychology, (١)٣ .١٩٨٣: p. ٨٣-٥٧. 

[٢١] Cuba, L. and D.M. Hummon, A PLACE TO CALL HOME: Identification With Dwelling, Community, and Region. 

Sociological Quarterly, (١)٣٤ .١٩٩٣: p. ١٣١-١١١. 

[٢٢] Raymond, C.M., G. Brown, and D. Weber, The measurement of place attachment: Personal, community, and 

environmental connections. Journal of Environmental Psychology, (٤)٣٠ .٢٠١٠: p. ٤٣٤-٤٢٢. 

[٢٣] Lewicka, M., Ways to make people active: The role of place attachment, cultural capital, and neighborhood 

ties. Journal of Environmental Psychology, (٤)٢٥ .٢٠٠٥: p. ٣٩٥-٣٨١. 

[٢٤] Comstock, N., et al., Neighborhood attachment and its correlates: Exploring neighborhood conditions, 

collective efficacy, and gardening. Journal of Environmental Psychology, (٤)٣٠ .٢٠١٠: p. ٤٤٢-٤٣٥. 

[٢٥] Lewicka, M., What makes neighborhood different from home and city? Effects of place scale on place 

attachment. Journal of Environmental Psychology, (١)٣٠ .٢٠١٠: p. ٥١-٣٥. 

[٢٦] Rollero, C. and N. De Piccoli, Place attachment, identification and environment perception: An empirical study. 

Journal of Environmental Psychology, (٢)٣٠ .٢٠١٠: p. ٢٠٥-١٩٨. 

[٢٧] Kelly, G. and K. Hosking, Nonpermanent residents, place attachment, and “sea change” communities. 

Environment and Behavior, (٤)٤٠ .٢٠٠٨: p. ٥٩٤-٥٧٥. 

[٢٨] Williams, D.R., et al., Beyond the commodity metaphor: Examining emotional and symbolic attachment to 

place. Leisure Sciences, (١)١٤ .١٩٩٢: p. ٤٦-٢٩. 

[٢٩] Proshansky, H.M., The City and Self-Identity. Environment and Behavior, (٢)١٠ .١٩٧٨: p. ١٦٩-١٤٧. 

[٣٠] Kyle, G., et al., Effects of place attachment on users’ perceptions of social and environmental conditions in a 

natural setting. Journal of Environmental Psychology, (٢)٢٤ .٢٠٠٤: p. ٢٢٥-٢١٣. 

[٣١] White, D.D., R.J. Virden, and C.J. van Riper, Effects of Place Identity, Place Dependence, and Experience-

Use History on Perceptions of Recreation Impacts in a Natural Setting. Environmental Management, ٢٠٠٨. 

(٤)٤٢: p. ٦٥٧-٦٤٧. 

[٣٢] Halpenny, E.A., Pro-environmental behaviours and park visitors: The effect of place attachment. Journal of 

Environmental Psychology, (٤)٣٠ .٢٠١٠: p. ٤٢١-٤٠٩. 

[٣٣] Williams, D.D. and J.J. Vaske, The measurement of place attachment: Validity and generalizability of a 

psychometric approach. Forest science, (٦)٤٩ .٢٠٠٣: p. ٨٤٠-٨٣٠. 

[٣٤] Dredge, D., Place change and tourism development conflict: Evaluating public interest. Tourism Management, 

(١)٣١ .٢٠١٠: p. ١١٢-١٠٤. 

[٣٥] Bonaiuto, M., et al., Theoretical perspectives in environment-behaviour research. Underlying Assumptions, 

Research Problems, and Methodologies. null. Vol. null. ٦٧ .٢٠٠٠. 

[٣٦] Halpenny, E.A., Environmental behaviour, place attachment and park visitation: A case study of visitors to 

Point Pelee National Park, in Recreation and Leisure Studies. ٢٠٠٦, University of Waterloo: Waterloo, 
Ontario, Canada. 

[٣٧] Gosling, E. and K.J.H. Williams, Connectedness to nature, place attachment and conservation behaviour: 

Testing connectedness theory among farmers. Journal of Environmental Psychology, (٣)٣٠ .٢٠١٠: p. ٢٩٨-

٣٠٤. 

[٣٨] Giuliani, M.V., Theory of attachment and place attachment, in Psychological theories for environmental issues, 

M. Bonnes, T. Lee, and M. Bonaiuto, Editors. ٢٠٠٣, Ashgate: Aldershot. p. ١٧٠-١٣٧. 

[٣٩] Twigger-Ross, C.L. and D.L. Uzzell, Place and identity processes. Journal of environmental psychology, 

(٣)١٦ .١٩٩٦: p. ٢٢٠-٢٠٥. 
 


