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Background: Studies of place attachment can be divided into two parts based on their methodological 
approach. These two parts are based on two different paradigms in place research: phenomenology and 
psychometrics. Also, there is multiplicity of specific concepts which is perceived by many critics to have 
vague and fuzzy definitions and reflects inadequate specification of distinctions and linkages among 
concepts. Therefore, numerous authors have expressed concerns about lack of conceptual clarity and 
theory development in research on place. 
Objectives: This research is an investigation on different kinds of definition and operationalization of 
the concept of place attachment and its linkage to other place concepts in two different paradigms: 
phenomenology and psychometrics. 
Methodology: Qualitative content analysis method has been used in this research to interpret the 
relation of place attachment to other place concepts. Analyzing the quality of application and 
operationalization of this concept in empirical studies is better way to increase knowledge about it and 
this is because of that methodology reflects underlying normative philosophical commitments of the 
researcher and how these commitments shape different understandings from one concept. 
Results: According to content analysis, each of these paradigms has shed light on different dimensions 
of the concept. Interpreting place attachment based on paradigmatic context is best way to clarify its 
position among place constructs, because methodology of researches reflects differences in world view 
and mechanism of concept generation for experimental studies. 
Conclusion: It can be concluded that attempts to integrate divergent assumptions may lead to 
miscommunication by obscuring significant conceptual distinctions. While there are profound 
philosophical differences between these two paradigms, their reflective interaction must be considered 
for theoretical development. Reflective interaction means a more open look at the complementary role 
of the two paradigms in the improvement of knowledge that enables urban planners to build more 
attractive places in practice. 

Highlights: 
Conceptual ambiguity in the literature of identity and spatial attachment is the result of philosophical and 
structural differences in the epistemological system of research traditions. 
Quantitative and qualitative approaches in place studies have different potentials in recognizing different 
dimensions of the individual's relationship with the environment and reflective interaction, which means 
increasing the exchange of knowledge and experience between these approaches, can be an effective 
strategy in theoretical development in this field. 
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دلبستگی به مکان،  ها:کلید واژه
، وضوح یسنجپدیدارشناسی، روان

 ، پیشرفت نظریمفهومی

عمدتًا در قالب دو پارادایم پدیدارشناسی )کیفی( و  یشناختبرحسب رویکرد روش دلبستگی به مکان مطالعاتله: ئبیان مس

یش منجر به افزا ،ها باهماند. تکثر مفاهیم مکانی و عدم وجود توافق بر سر تعاریف و نحوه ارتباط آنشده)کمی( انجام یسنجروان
این انتقادات پیشرفت نظری در حوزه دلبستگی به مکان را . انتقادات در مورد عدم وضوح مفهومی در مطالعات مکان شده است

 .اندکردهوابسته به توافق بر سر تعاریف 

ارتباط آن با و نحوه  یسنجدلبستگی به مکان در دو پارادایم پدیدارشناسی و روان تحقیق حاضر به بررسی نحوه تعریف مفهوم هدف:

هدف از این کار بررسی نحوه تعریف دلبستگی به مکان در دو زمینه پارادایمی فوق و همچنین  .پردازدیسایر مفاهیم مکانی م
 میان دو پارادایم است. هاآنو دالیل ها برداشتاختالف 

. برای این منظور، شده استاستفاده برای بررسی نحوه تعریف مکان در دو زمینه پارادایمی از روش تحلیل محتوای کیفی روش:

از  شدهارائهیری این ساخت مفهومی در تحقیقات تجربی واکاوی شده و تنها به تعاریف مستقیم کارگبهنحوه عملیاتی سازی و 
 است. شدهارائهی مفهومی هامدلها در قالب نمودارها و یلتحلمحققین اکتفا نشده است. نتایج این 

و تعاریف مختلف از این مفهوم واحد، هر یک از دو رویکرد پارادایمی فوق ابعاد مختلفی از این  هابرداشتود علیرغم وج: هایافته

 کهیدرحالگیرد یمقرار  سنجانروانهای فردی یا مکانی بیشتر در حوزه کار یژگیوکنند. در این میان بررسی یممفهوم را روشن 
 بررسی و مطالعه فرایند دلبستگی به مکان نیازمند مطالعات کیفی پارادایم پدیدارشناسی است.

پیشرفت نظری در دستور  منظوربه هاآندر عین وجود اختالفات عمیق فلسفی میان این دو پارادایم باید تعامل بازتابی : گیرینتیجه

ش مکمل دو پارادایم در تولید دانشی است که در عرصه عمل شهرسازان را قادر کار باشد. تعامل بازتابی به معنای نگاهی بازتر به نق
 تر سازد.یداشتندوستیی هامکانبه ساخت 

 نکات برجسته:
 .است پژوهشی هایسنت شناسیمعرفت نظام در ساختاری و فلسفی هایتفاوت نتیجه مکانی دلبستگی و هویت ادبیات در مفهومی وضوح عدم

 به بازتابی تعامل و هستند محیط با فرد رابطه گوناگون ابعاد شناخت در متفاوت هایپتانسیل دارای مکان مطالعات در کیفی و میک هایرهیافت

  .باشد حوزه این در نظری پیشرفت در مؤثر راهبردی تواندمی هارهیافت این میان تجربه و دانش تبادل افزایش معنی

 
ی: سنجروانبررسی مفهوم دلبستگی به مکان در دو پارادایم پدیدارشناسی و (. 1011. )مریم ،صفای کارپور و سید عبدالهادی ،دانشپور ،علی اکبر ،ساالری پور ارجاع به این مقاله:

  doi: 10.22124/upk.2021.16159.1434 .11-1 ،(2)5 ،شهرسازی دانش. پیشرفت نظری منظوربههای تعامل بازتابی یتظرفشناسایی 
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 بیان مسئله
. در مرحله کندیمسیر تکامل تدریجی مفاهیمی همچون مکان و دلبستگی مکانی از مسیر مشخصی پیروی  بنا به نظر محققین

. در این گرددیممفاهیم جدید با یکدیگر توافق دارند. مرحله دوم با فرسایش این توافق آغاز  یبامعنااول متخصصان در ارتباط 
حول مفهوم اولیه را  گرفتهشکل هاییدهپد ین طریق،ا تا از پردازندیممرحله دانشمندان به بحث در مورد معنای مفاهیم مختلف 

مرحله  موجود است. در جهت ایجاد وضوح مفهومی در میان تفاسیر مختلف یبندطبقهنمایند. تالش برای ارائه چنین  یبندطبقه
کاربست دانش برای حل مسائل اجرایی و عملی  مشخص برای پژوهش و یهابرنامه، ارائه مندنظامسوم شامل ایجاد مواضع نظری 

ر آن از میان رفتن توافق بر سر معانی تازه شد، جایی که د یامرحلهتحقیقات مرتبط با مکان وارد  میالدی در دهه نود .باشدیم
پژوهشگران مختلفی  از آن زمان بود. با یکدیگر هاآننتیجه تکثر مفاهیم مکانی، اختالف بر سر تعاریف و نحوه ارتباط  است.مشهود 

مرحله سوم همچنان  ،بسیاری معتقدند کهیدرحال ،اندکردهرا مطرح  مندنظامو عدم پیشرفت نظری  مسئله عدم وضوح مفهومی
یکی از دالیل اصلی عدم توافق بر سر معانی مفاهیم مکانی وجود اختالفات  اتفاق نیفتاده و وقوع آن مستلزم وضوح مفهومی است.

 ، سطح دومینیبجهانمشهود هستند: سطح اول  سطح سه در هاتفاوتزیربنایی فلسفی در میان محققین این زمینه است. این 
 1 شکل. گیرندیمتحقیقاتی شکل  هاییمپاراداکه در چارچوب  تحقیقاتی هستند یهابرنامهسطح سوم نیز و مختلف  هاییمپارادا
در  هاتفاوتو بررسی فلسفی و هنجاری  یهاتفاوتتحقیق حاضر در پی روشن ساختن نقش این این سه سطح است.  دهندهنشان

چگونه  نیمحققاز اینکه:  اندعبارتتحقیق  سؤاالت ینترمهملذا  است. یسنجروانیعنی پدیدارشناسی و  دو زمینه اصلی پارادایمی
است؟  شدهارائه یمتعدد فیمفهوم تعار نیا ی؟ چرا برااندگرفتهنموده و به کار  فیبه مکان را تعر یدلبستگ یساخت مفهوم

 میو مفاه فیتعار سازییکسانمستلزم  رصهع نیدر ا ینظر شرفتیبه پ یابیدست ایحوزه چگونه بوده است؟ آ نیدر ا ینظر شرفتیپ
 است؟ یگرید یمحتاج اتخاذ راهبردها ایاست  یمکان

میان پارادایمی مانند این مقاله به افزایش وضوح مفهومی و همچنین روشن شدن ابعاد تنوع تفکر در تحقیقات مکان  هاییبررس
 هد کرد.اکمک خو

 مبانی نظری

 مکان رویکردهای پارادایمی و مطالعات
 یهاتفاوتاست که عمده  ضع فلسفیامو 2 شکل. شودیمقبل از هر چیز در ابتدا موقعیت دو پارادایم نسبت به یکدیگر مشخص 

. رویکرد مرسوم در کسب دانش از طریق نمایندیمهای مختلف پژوهشی را ایجاد دمیان رویکر یشناختمعرفتهستی شناختی و 
اجتماعی به  ییگراساختانتقادی و  ییگراواقعاست.  ییگراواقعکمی در پیوند با موضع فلسفی  یهاروشاستنتاجی و  یندهایفرا

ین ا مکان ناشی از -کیفی در مطالعه رابطه فرد یکردهایرونسبی گرایانه تری نسب به علم و واقعیت دارند.  یکردهایروترتیب 
پارادایم پدیدارشناسی نشات گرفته از  کهیدرحال، گراستعواق ینیبجهانحاصل  یسنجروانپارادایم مواضع فلسفی هستند. 

 انتقادی است. ییگراواقع
. شوندیم یشناختروشیی و هم در حوزه ااین مواضع فلسفی منجر به تنوع در مطالعات رابطه فرد محیط هم در حوزه محتو

. نگاهی به موقعیت دو دهدیمنشان  و برنامه تحقیقمکان را در سطح پارادایم  -ابعاد و عوامل تنوع در مطالعات رابطه فرد 3 شکل
. همین کندیمرا آشکار  هاآنعمده میان  یهاتفاوتخود  شکلدر دو سر طیف در این  یسنجروانپارادایم اصلی پدیدارشناسی و 

 .شودیممتفاوتی درباره مفهوم مکان و دلبستگی به مکان  یهابرداشتمنجر به  یتدرنها هاتفاوت



3 

 
 و همکاران پورساالری.../ بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در

 

 مکان قاتیدر تحق شناختیمعرفت هایانیسطوح مختلف بن .1شکل 
 (2002، 1)پترسون و ویلیامزاز:  رگرفتهب

 

                                                           
1 Patterson & Williams 
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یتماعاج گراییساختو  یانتقاد گراییواقع ،گراییواقع یسه موضع فلسف شناسیهستیو  شناسیمعرفت هایفرضپیش .2 شکل  
 (111 ،2012 ،2لیگ و مونیس ؛22 ،2010 ،1وانیسول: )از برگرفته

 

 
 قیو برنامه تحق قیتحق میمکان در سطح پارادا -در مطالعات فرد یشناخت یو هست شناختیمعرفت یتفاوتها .3شکل 

 (2002)پترسون و ویلیامز، از:  رگرفتهب
 

                                                           
1 Sullivan  
2 Seamon & Gill 
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 و همکاران پورساالری.../ بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در

 دلبستگی به مکان در پارادایم پدیدارشناسی 
از منظر پدیدارشناسی، . به مفاهیمی چون دلبستگی مکانی یا تعلق به مکان مخالف هستند ،پدیدارشناسان با تفکیک تجربه مکان

گرایانه مانند گرایانه مانند احساس یا شناخت یا تفسیر آن در قالب اصطالحات عینتفسیر دلبستگی به مکان در قالب اصطالحات ذهن
، 2012 ،1سیمون) لیلی از کلیت رابطه فرد محیط استتفسیرهایی تق درواقعبیرونی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و محیطی  یهاشاخص

همبستگی آن با  نماید و از طرف دیگر به دنبال یریگاندازهمیزان دلبستگی به مکان را  طرفیک از تواندینم محققبدین معنا  .(10
 گونههمان در مکان یا غیره باشد. شدهیسپرکالبدی، زمان  هاییژگیوکننده مانند سن، وضعیت اجتماعی،  بینییشپ یفاکتورهاسایر 

دلبستگی به مکان را از سایر مفاهیم و  توانینم یجهدرنت. دانندیممکان را کلیتی واحد  -پدیدارشناسان فرد ،شودیمکه مالحظه 
 تشریح نمود. یطورکلبهمکانی را  یندهایفرارابطه آن با سایر  توانیم حالینباامکانی جدا نمود.  یندهایفرا

 مکانی در پدیدارشناسی یندهایفرا

قد است تتفسیر نمود. او مع ،مرتبط باهماز طریق شش فرایند  یشناخت یدارپد صورتبهرا  هامکان توانیمکه  سیمون معتقد است
جدول . (50، 2014 ،سیمون) یردگقرار  آن با سایر فرایندهای مکانی مدنظر ییافزاهمکه برای تفکر درباره دلبستگی به مکان باید 

 .دهدیمفرایندها را نشان  این 1
 

 1ل جدو
 با پدیده مکانیا تقابل شان  ییافزاهمشش فرایند مکانی و نحوه 

 نحوه تضعیف مکان مکانبا پدیده  ییافزاهمنحوه  ماهیت فرایند مکانی

 وانفعاالتفعل
 مکان

متشکل از یک روز در زندگی مکان 
و اتفاقاتی که در  اقدامات، رفتارها

 .شودیمی معمول مکان حادث روزها

کاربران از طریق آن زندگی روزانه خود را -
 .دهندیمانجام 

و حس حضور محیطی در ایجاد فعالیت  -
 مکان.

در یا حوادث خاصی  هایتموقعزمانی که اقدامات، 
دایی و افت پریشانی، ج ایجاد کند ومکان اختالل 

 .مکانی را تولید نماید

 هویت مکان

 آن مکان را مردمان هاآناز طریق 
یا  به صورتی خودآگاهانه

بخش مهمی از  عنوانبهناخودآگاهانه 
 نفسشانعزتو هویت و جهان خود 

 .کنندیملحاظ 

به  افراد؛ است وانفعاالتفعلهمسو با 
س ح شده وصورتی فعال با مکان درگیر 

 .که بخشی از مکان هستند کنندیم

جدایی از مکانی که فرد قسمتی از آن است منجر 
به سایرین و احساس تهدید از  اعتمادییب به

یا  ترامن ییجابه احتماالً سوی آنان شده و فرد
 .کندیم مکاننقل یرشموردپذموقعیتی بیشتر 

شگفتی در 
 مکان

شامل وقایع خوشایند محیطی مانند 
؛ است یرمنتظرهغیا اتفاقات  برخوردها

مالقات تصادفی یک دوست در مانند 
 .رویادهپ

 یرمنتظرهغمردم از طریق این اتفاقات 
. بخشی از آن گردندیمدر خود رها  یقاًعم

 به این دلیل است که زندگی زیباست.

 از بین رفتن خوشایندی در مکان منجر به تضعیف
 یرمنتظرهغوقایع  ترمخربدر موارد  .شودیمآن 

ناخوشایند و مزاحم موجب عصبانیت یا آسیب 
 .شودیمبرای فرد 

تشخص 
 مکان

. اثر کلی استحضور ملموس مکان 
و معانی  هایتفعالبا  پیوندمحیطی در 

انسانی منجر به پیدایش حال و هوا و 
 .شودیمدر مکان  خاص شخصیتی

حضور پدیداری ویژه  یک عنوانبهمکان 
. شودیم یصتشخقابلحقیقی  صورتبه

))لندن بودن(( لندن یا ))استانبول بودن(( 
 قابل مثال است. یهانمونهاستانبول 

که حال و هوای مکان به خاطر  یدرزمان
، عدم حساس یرغنامناسب، طراحی  هاییاستس

، تشخص رودیممراقبت، یا حوادث مخرب از بین 
 .گرددیممنجر به تضعیف مکان  یفرایندمکان 

 خلق مکان

که چگونه  است ارتباطیندرا
 مثبت انسان و ساخت یهاتالش

مکان  ءمنجر به ارتقا تواندیمماهرانه 
شده یا اینکه عدم شناخت درست 

 تواندیمنامناسب  وسازساختمکان و 
 باعث تضعیف مکان شود.

در فرایند خلق مکان انسان نسبت به مکان 
فعال است. تغییرات خالقانه در 

و طراحی برای  یزیربرنامه، گذارییاستس
، وانفعاالتفعل منجر به ارتقاءآن مکان 

 .شودیمهویت، شگفتی و تشخص مکان 

که منجر به  گرددیمزمانی موجب تضعیف مکان 
 یازهاینتفکر، تجسم و ساختی شود که  ایجاد

، هاطرحنتیجه آن  .گیردیمنادیده  واقعی مکان را
 یامالحظهبدانه و بدون و اقدامات مست هایاستس

چیستی  خواهد بود که از طریق تفسیر نادرست
 شودیممکان منجر به تضعیف آن 

 تقویت مکان

شناخت قدرت تقویت مکان متکی بر 
ماهرانه، طراحی و  هاییاستس

ساخت در احیا و تقویت مکان 
 .باشدیم

زیرا تغییرات ؛ نسبت با انسان فعال استدر مکان 
 یریگشکلکالبدی فضایی در مکان منجر به 

و ارتقاء  گرددیمفعالیت و تجربیات انسانی مجدد 
 .شودیمکیفیت و شخصیت مکان 

از  تواندیمیک فرایند  عنوانبهتقویت مکان 
 یوسازهاساخت، طراحی و هایاستسطریق 

 کنندیمسرکوب ناآگاهانه که حیات مکان را 
 .منجر به تضعیف مکان شود

 (252، 2012، 2؛ الکساندر120، 2013؛ سیمون، 55، 2014سیمون، ) :برگرفته از 

                                                           
1 Seamon 
2 Alexander 
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 با فرایندهای مکانی در پدیدارشناسی رابطه دلبستگی به مکان

 مورداستفاده یخوببهکه  ییهامکاندر  معموالًشود که  یدتأکدر هنگام بررسی ارتباط شش فرایند مکان با دلبستگی به مکان باید 
 حضور دارند بینیپیشیرقابلغ یاگونهبهتمامی این شش فرایند در بده و بستانی پیچیده و پایدار  گیرندیمو دوست داشتن قرار 

 یتاً نها. آنچه که دهدیممکانی را نشان  یندهایفرانحوه ارتباط دلبستگی به مکان با این  4 شکل .(123، 2012 ،و گیل سیمون)
این شش  و درحال تحول میان پربارمداوم،  و تبادل وانفعالفعل رسدیمو تداوم حس مکان بسیار مهم به نظر  یسازفعالبرای 

مکان برای پدیدارشناسان در درجه اول به معنای ساخت مفهومی و مستقل از سایر دلبستگی به  است.فرایند به صورتی سازنده 
تگی به مکان به شکلی فرایندهای مکانی با دلبس ییافزاهمآنچه محقق باید به دنبال آن باشد، شناخت نحوه  .مفاهیم مکانی نیست

 ویژه است. صورتبهبرای هر مکان کل نگرانه، 
 

 
 یدارشناسیپد میدر پارادا یمکان فرایندهای ریبه مکان با سا یرابطه دلبستگ .4 شکل

 

 یسنجرواندلبستگی به مکان در پارادایم 
است.  قرارگرفته مورداستفاده یسنجرواندایم اپار مکان اغلب در بین طرفداران -ه فردرابط یهاپژوهشمطالعات کمی در 

دلبستگی مکانی دارای دو هدف عمده هستند: الف( بررسی ارتباط دلبستگی به مکان با سایر  یریگاندازهکمی برای  یهاسنجه
 شدت دلبستگی فرد به مکان. یریگاندازهعوامل اجتماعی و کالبدی. ب( 

منطق مستقیم نبوده بلکه  صورتبه هاآنارزیابی . اندبودهاولیه برای بیان دلبستگی به مکان  یهاشاخص :یاواسطه یهاسنجه
. این رفتارها شامل ادامه سکونت شودیمعمیق احساسی با مکان منجر به رفتارهای مشخصی  یوندهایپاین است که داشتن  هاآن

 .(2011، 1لویکا) شودیممختلف محله، روابط نزدیک با همسایگان  یهاقسمتدر محله، خرید خانه و یا شناختن نام 

میزان  خواهندیممستقیم از فرد  سؤاالتهستند که با  یچندبعدیا  یبعدتک یهاسنجه :مستقیم سؤالمبتنی بر  یهاسنجه
و ساده  سؤالاز چند  معموالً. شوندیماستفاده بزرگ  هاییمایشپدر  هاسنجهاین دلبستگی خود به یک مکان را بیان نماید. 

                                                           
1 Lewicka 
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 و همکاران پورساالری.../ بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در

احتمالی و داشتن  مکاننقلناراحتی از  احساس ،در محله افتخار به زندگیشامل:  تواندیم سؤاالتموضوع  .شودیممستقیم استفاده  
 باشد.از محله در سال آتی  مکاننقلبرای  برنامه

بیشترین دانش را در راه درک رابطه دلبستگی به مکان با سایر مفاهیم مکانی فراهم  هاسنجهتفسیر این  :یچندبعد یهاسنجه
پایه تمایز میان  . این ابزار بر(2003، 1هویلیامز و واسک) است شدهیمعرفتوسط ویلیامز و واسکه  یچندبعدسنجه  ینترمهم. کندیم

این مقیاس از سوی محققین مختلف . است گرفتهشکلدلبستگی به مکان )پیوند احساسی( و وابستگی به مکان )پیوند ابزاری( 
 یافتهارتقاء. مدل استاجتماعی در مکان  یوندهایپسه بعد هویت مکان، وابستگی به مکان و  آن شاملکه یک مورد  یافتهارتقاء
این  ،نمونه دیگر، مقیاس حس مکان است. دارییشهرآشنایی با مکان، تعلق به مکان، هویت، وابستگی و  :استبعد  5دارای  دیگر

. (2002، 2جورگنسن و استدمن. )استمقیاس دارای سه بعد است که شامل دلبستگی به مکان، هویت مکان و وابستگی به مکان 
در کنار مقیاس وابستگی به مکان  ترتیبینابهاصالح کردند.  را متنوعی مقیاس اولیه خود یهاشکلویلیامز و همکاران نیز به 

: هویت/اهمیت، بیان هویت، مرکزیت مکان شودیمزیر مقیاس تفکیک  4که هویت مکان خود به  مقیاس هویت مکان قرار داشت
تفاوت میان دلبستگی به مکان و هویت مکان توسط هرناندز و همکاران مطرح  .(2011لویکا، ) در زندگی فرد و رضایت از مکان

ارزیابی خارجی، دلبستگی  شامل: اللی گانه مقیاس 5 ابعاد .شد یریگاندازه هاییاسمقشد و منجر به تفکیک این دو بعد در 
شهر را بر  مقیاس توپولوژیک هویتدیگران (. 1112، 3اللی) است عمومی، تداوم با گذشته فردی، احساس آشنایی و تعهد به مکان

 .است اجتماعی یابییتهو: ارزیابی خارجی، دلبستگی عمومی، تعهد و بعد 4 شامل همین اساس پیشنهاد دادند که

یا اینکه چگونه به بهترین شکل  دهدیمرا شکل  مکانکافی تعریفی از آنچه که دلبستگی به  صورتبه یسنجرواندر پارادایم 
. نحوه کمی سازی این مفهوم تا حد زیادی وابسته به اطالعات موجود و امکانات تحقیق وجود ندارد ،نمود یریگاندازهآن را  توانیم

دقیق به نحوه کاربست  نگاه برداشت محقق از دلبستگی به مکان نباشد. دهندهانعکاسکامل  صورتبهممکن است  حتی دارد و
ای کلی دن رابطهکرها برای پیدا فوق دلیل شکست تالش هایو زیرمقیاس هایاسمقو تعریف هریک از  یگذارنامواژگان در 

 یا . هنوز مشخص نیست که آیا دلبستگی به مکان مقدم بر هویت مکان است،دهدیمفراگیر میان مفاهیم مرتبط با مکان را نشان 
تر مانند حس مکان هستند، یا دارای روابطی غیر از این با یکدیگر هستند. بخشی از یک مفهوم کلی هاآنند، یا هر دو امترادف باهم

 .دهدیمدر نحوه تعریف و عملیاتی سازی مفهوم دلبستگی به مکان را نشان  هاتفاوت 5 شکل

 
 سنجیروان میدر پارادا یمکان میمفاه ریبه مکان و رابطه آن با سا یدلبستگ .5شکل 
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 پیشینه تحقیق

به بیان انتقادات در زمینه  برخی مطالعات. دهدیممطالعات صورت گرفته در مرور مطالعات مکان را نشان  ینترمهم 2 جدول
علت چنین . اندبوده باهم هاآنبرخی دیگر به دنبال ارائه تعریف جامع از ماهیت و نحوه ارتباط . اندعدم وضوح مفهومی پرداخته

گر به اهمیت در عین حال برخی دیفلسفی و پارادایمی در تولید محتوی در این حوزه است.  یهاتفاوتموضوعی در نظر نگرفتن 
اما به تفسیر معنی ساخت مفهومی پر اهمیتی ؛ (2002پترسون و ویلیامز، ) انددر رویکردهای پژوهشی پرداختهمفروضات فلسفی 

تحقیق حاضر با رویکردی میان پارادایمی به دنبال  و نحوه پیشرفت نظری در آن کمتر پرداخته شده است. مانند دلبستگی به مکان
 این مسیر است.گام برداشتن در 

  2 جدول

 های صورت گرفته بر پیشینه تحقیقات مکان تاکنونمهم ترین مرور

 محقق محتوی تحقیق

از دلبستگی به مکان، آیا ما  هابرداشتبر تفاوت  یدتأکبا ؛ مرور کتاب دلبستگی مکانی لو و آلتمن
 میدانیم چه چیزی را مطالعه می کنیم؟

 1(1113ولیانی و فلدمن، ج)

با مفهوم خانه در حوزه  هاآنمرور ادبیات در ارتباط با مفهوم مکان و حس مکان و نحوه ارتباط 
 تحقیقات مسکن

 )ایستوپ، 2004(2

 هاآنبر عدم نیاز به ادغام  یدتأکپژوهشی در حوزه مکان و  یهاسنتفلسفی میان  یهاتفاوتبررسی 
 برای دستیابی به نظریه عام مکان

(2002ویلیامز، )پترسون و   

مکان برای  -فرایند-مرور کامل ادبیات دلبستگی به مکان همراه با ارائه نمودار مفهومی فرد
های کیفی که منجر به طرح اهمیت فرایند دلبستگی و پذیرش روش آتی یهاپژوهشسازماندهی 

 توسط کمی گرایان شد.

 )اسکنل و گیفورد، 2010(3

(2011)لویکا،  دلبستگی به مکان و نحوه پیشرفت دانش در این حوزهمرور ادبیات تحقیق در حوزه   

(120، 2012)سیمون و گیل،  در مطالعات مکانی به ویژه در مقیاس محله یا جامعه محلی هاآنهای کیفی و کاربرد مرور روش  

 )مسترسون4 و همکاران، 2012( زیستی-های اجتماعیقات سیستمینقش مطالعات حس مکان در تحق

 

 پژوهش روش

به دنبال تعریف دلبستگی و عوامل پیشرفت نظری  کیفی یاو با استفاده از شیوه تحلیل محتو تحقیق حاضر ماهیتی کیفی داشته
زیرا تعریف یک محقق ؛ از سوی محققین اکتفاء نشده است شدهارائهدر این حوزه است. در مراجعه به منابع تنها به تعاریف مستقیم 

بنابراین در این مقاله تحلیل ارتباط دلبستگی ؛ شودیماز یک مفهوم تا حد زیادی در نحوه عملیاتی سازی مفهوم توسط او خالصه 
برای این منظور بیش از  به مکان با سایر مفاهیم مکانی در هر دو سطح تعاریف کلی و همچنین نحوه عملیاتی سازی مد نظر است

 هاتفاوتاند تا بندی شدهآوری و از لحاظ روش تحقیق و پارادایم تحقیق دستهپر ارجاع در حوزه دلبستگی به مکان جمع پژوهش 20
 های میان پارادایمی مورد بررسی قرار گیرد.و شباهت

 و بحث یافته ها

 وضوح مفهومی و پیشرفت نظری ،تقابل پارادایمی
اند و نحوه مطالعات دلبستگی به مکان تعاریف متفاوتی از این مفهوم ارائه نموده کنون مالحظه شد که دو پارادایم اصلی درتا

و عدم ایجاد  هاتفاوتتحقیق ناشی از این دو پارادایم بسیار متفاوت است. این  هایبرنامهمرتبط با مکان در  مفاهیمعملیاتی سازی 
به شکلی  .از سوی طرفداران هر یک از دو پارادایم شده است خطوط اصلی نظری در مطالعات مکان منجر به بروز انتقادات متقابل
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 و همکاران پورساالری.../ بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در

شمرد. در این قسمت با عدم وضوح مفهومی و عدم پیشرفت نظری در مطالعات مکان بر میکه هریک طرف مقابل را مسئول  
 ها برجسته گردد.دهنده آنریشه اختالفات پارادایمی شکل گرددمیمروری بر این نقدها تالش 

در برنامه تحقیق یا  ایبسیاری ازین مفروضات ریشهتحقیقاتی متفاوت نشان از مفروضات فلسفی متفاوت داشتند.  هایبرنامه
و ارزش شناسی موجود در سطح پارادایم  شناسیمعرفت، شناسیهستیبلکه ناشی از تعهدات  ،نظام علمی مرتبط با خود ندارند

، پدیدارشناسی، هرمنوتیک، نظریه سنجیرواناند )مکان به کار بسته شده مختلفی در تحقیقات هایپارادایم(. 2 شکلهستند )
این دو به این دلیل در  .گرددمیعمیق بررسی  صورتبه قسمتدر این  سنجیرواناما تنها دو پارادایم پدیدارشناسی و  انتقادی(

ها استفاده محیط در سطح شهر و محله ازین پارادایم -که غالب تحقیقات صورت گرفته در مطالعه رابطه فرد شوندمیاینجا بررسی 
 سنجیروانگفت بسیاری از انتقادات به تحقیقات مکان برخاسته از تعهدات هنجاری فلسفی پارادایم  توانمیاند. همچنین نموده

کشد. در این بخش نحوه تاثیر تعهدات متفاوت مکان را به چالش می ارشناختیپدیدها و کفایت تحقیقات قابلیت عمدتاًاست که 
پردازیم که چگونه تعهدات . همچنین به بررسی این موضوع میگیردمیتحقیق مورد کنکاش قرار  فلسفی این دو پارادایم بر روش

 بخشند.پارادایمی معانی مختلف اصطالحات را شکل می
کند فقدان مثال اللی خاطرنشان می عنوانبه. است مفاهیم حقیقات مکان مربوط به عملیاتی سازیت بسیاری از نقدهای وارد بر

ضعف  (2003) 1استدمن .(1112اللی، ) عملیاتی سازی تجربی یکی از دو عامل ناکارآمدی بسیاری از تحقیقات مرتبط با مکان است
شمرد. در حوزه مکان بر می مندنظامنظریات  گیریشکلرا از عوامل اصلی عدم  هاآن گیریاندازهمناسب و  هایسنجهدر کاربست 

های مفهومی قابل عملیاتی شدن دربردارنده ساخت هاآنزیرا  ؛کندمیهای تحقیق روانشناسی اجتماعی را پیشنهاد او استفاده از مدل
منجر به روشن شدن  درنهایته کمی میان متغیرها صیف رابطو همچنین معتقد است برقراری و تودر تحقیقات تجربی هستند. ا

تعریفی عملیاتی  هاآنتحقیقاتی هستند که در  ،. شامای معتقد است که بهترین نوع تحقیقات مکانشودمیرابطه مفاهیم با یکدیگر 
نیاز اصلی  عنوانبهکمی  هر یک از این محققین معتقد بر عملیاتی سازی. گرددمیانجام مطالعات تجربی ارائه  منظوربهاز مفاهیم 

 اند.نموده تأکیدتحقیقات تجربی مکان و خلق نظریه مکان در چارچوب روش علمی  گیریشکلبرای 
این نوع انتقادات ریشه در تعهدات اساسی  درواقعگردند اما اداتی ممکن است به روش تحقیق بازاگرچه در نگاه اول چنین انتق

علمی را  توانمیدر پاسخ به این نیاز به وجود آمده است که چگونه  سنجیرواندارند. پارادایم  سنجیروانفلسفی در پارادایم 
های ذهنی ناملموس اجتماعی و روانشناسی را مطالعه نماید. ترجیحات، احساسات و توانایی هایپدیدهدسترس داشت که بتواند 

ها را توانیم این نوع پدیدهاین است که ما می سنجیروانن نیاز توسط ها هستند. پاسخ فراهم شده به ایازین دست پدیده یهایمثال
 هستیم. گیریاندازهاما برای این کار نیازمند کمی سازی و  ،مطالعه نماییم

مشاهدات قطعی و دقیق بر اساس نظریه شکل داد در همراهی با این  تواننمیگاه وابستگی مشاهده به نظریه و اینکه هیچ لزوم
غلط بودن یک فرضیه را نشان داد باعث شده طرفداران این پارادایم به آزمون فرضیات بر اساس  توانمیه به راحتی عقیده ک

. کنندمیازین منطق برای ایجاد ارتباط میان مفاهیم نظری و مشاهدات تجربی استفاده  هاآنپذیری تکیه کنند. منطق ابطال
 سنجیرواندر پارادایم  درنتیجهآورند. هدف ارزشی و نهایی فراهم می عنوانبهرا  بینیپیشامکان وقوع  نیز های آماریالگوریتم

را در مطالعات  هاآنکنند که بسیار باریک و دقیق بوده تا بتوان نوعی از مفاهیم نظری را طلب می این تعهدات هنجاری فلسفی،
پارادایم در فقدان مفاهیم نظری با مشخصات فوق، اذعان به فقدان  طرفداران این گرددمیتجربی عملیاتی نمود. چنین نیازی سبب 

 وضوح مفهومی نمایند.
در مقابل، همانگونه که قبال گفته شد، پدیدارشناسان این ادعا را که مکان مفهومی نیازمند تعریف دقیق است را رد کرده و 

 .(55، 1122 ،2رلف) عملیاتی شدن به شیوه کمی نیستمفاهیم نظری قابل  وضوح مفهومی وابسته به وجود معتقدند دستیابی به
کیفی در مطالعات مکان )شامل هرمنوتیک، تحلیل گفتمان و نظریه داده بنیاد( در قالب  پژوهشی هایسنتدر این پژوهش کلیه 

یک پارادایم قابل بررسی  عنوانبهفکری به شکل جداگانه  هایسنتاند. هر چند هر یک از این پارادایم پدیدارشناسی تجمیع شده
با پارادایم کمی  هاتفاوتسازی و همچنین جهت برجسته های اساسیو مشابهت اما به علت وجود مرزهای مشترک ،هستند

دایم در گرو داشتن درکی اشناخت کامل ماهیت تعهدات هنجاری ناشی از این پاراین اقدام صورت پذیرفته است.  ،سنجیروان
در اینجا مرور کوتاهی بر این شناختی مانند پدیده، خودآگاهی و التفات است. های هستیبنیان رشناسانهپدیدامناسب از معنای 

                                                           
1 Stedman 
2 Relph 
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 این پارادایم شناختیمعرفتهای هستی شناختی، ارزش شناختی و اما برای مطالعه بیشتر درباره جنبه ؛گیردمیمفاهیم صورت 

 مراجعه کنید. 1توانید به سایر منابعمی
. جیورجی پدیده به انسان است 2تجربه انسانی به دست آمده ناشی از نحوه دادگی ها به معنایپارادایم واقعیت پدیده در این
در پدیدارشناسی  درنتیجهها در خودآگاه انسان ظاهر شوند. که این پدیده پردازدمیها زمانی به پدیده که این پارادایم دهدمیتوضیح 

نگونه که به او داده شده آ بلکه معنای آن نزد فرد تجربه کننده، ،عینی و وجودی ابژه مصداق نیستواقعی،  هایویژگی)فلسفی( 
های عینی، ها در مقابل جنبه)دادگی( پدیده . جیورجی در توضیح کیفیت حضورشودمیمهم بوده و مبنای شناخت پدیده  است،

 :کندمیوجودی و واقعی مثال زیر را بیان 
 هایویژگیپندارد. برای فرد اول، نقاشی شمرد و فرد دوم آن را زیبا میای را دیده و آن را زشت بر مینقاشی فرض کنید فرد اول

ای زیبایی است. در نقطه نظر پدیده هایویژگیای زشتی را دربردارد اما بالعکس برای فرد دوم نقاشی دربردارنده تمام پدیده
بلکه تنها کیفیت حضور آن برای تجربه کننده  ،شوددر درون خود زشت یا زیباست نمیپدیدارشناسی ادعایی در مورد اینکه نقاشی 

، 3جیورجی) استای خود پدیده است. این شرح دربردارنده معانی متعدد پدیدهرد و شرح درست نحوه حضور )دادگی(، اهمیت دا
متفاوت است. در  سنجیروانمفهوم هستی شناسانه خودآگاهی در پارادایم پدیدارشناسی نیز با این مفهوم در پارادایم  .(1112

در تعیین مفهوم و معنا  هکنندیا نیست بلکه خودآگاهی نقشی تعیینای خنثی برای حضور اشپدیدارشناسی خودگاهی انسان عرصه
 ید معنا اهمیت دارد.دارد. حالت، سبک و اشکال خودگاهی در تول

. التفات به این معناست که همواره خودآگاهی به دانندمیجنبه اساسی از خودآگاهی را  4پدیدارشناسان پس از هوسرل التفات
 (.54، 1151، 2ورتز؛ 14، 2020، 5ربارب؛ 1112جیورجی، ) معنای خودآگاهی نسب به یک شی یا یک چیز مشخص وجود دارد

فرد و پدیده  . بر اساس مفهوم التفات،دانندمیپدیدارشناسان این دیدگاه هستی شناختی را برتر از دیدگاه جدایی سوژه و ابژه 
عملیاتی  هایسنجهشناسانه است که منجر به انزجار پدیدارشناسان نسبت به کاربست تفکیک هستند. این تعهدات هستی غیرقابل

کلی و ساختاری و با توجه به  صورتبهپدیده باید  -. پدیدارشناسان معتقدند رابطه جدایی ناپذیر فردشودمی سنجیرواندر پارادایم 
 اهمیت التفات در خودآگاهی بررسی شود.

گرا از طریق ایجاد تعریف مختصر، فراگیر و عملیاتی برای مفاهیم مرتبط پدیدارشناسان معتقدند این نوع شناخت ساختاری و کل
برای اینکه یک  کندمیبرای مثال جیورجی بیان پذیر نیست. امکان ،کندمیپیشنهاد  سنجیروان شناسیمعرفتنه که با مکان، انگو

 پدیدارگرایی آن تقلیلزیر باشد: الف( توصیفی باشد. ب(  هایویژگیی اپژوهش، تحقیقی پدیدارشناسانه محسوب گردد باید دار
معانی شخصی باشد و با قدرت خالقیت باال به دنبال معانی ثابت و بنیادین در آن دسته ای از ج( در جستجوی دسته باشد. شناختی

راهنمای تحقیق در پارادایم  عنوانبهین اصطالحات ا باید توجه داشت که درک هریک از البته .(2012جیورجی، ) از معانی باشد
پذیر است. جیورجی تعاریف مناسبی برای زمینه امکان عنوانبهبا در نظر داشتن تعهدات هنجاری این پارادایم  پدیدارشناسی صرفاً

ی است که خود را محدود به آورد. رویکرد توصیفی رویکردزمینه فراهم می عنوانبهبا در نظر گرفتن این پارادایم  اصطالحات فوق
ز طریق مصاحبه با افراد و بررسی تجربه چنین توصیفاتی ا اند. غالباًهایی کند که بر اثر کنش التفاتی، در اختیار داده شدهآن چیز

قابل حصول است. تقلیل علمی در پدیدارشناسی از طریق تحلیل محقق قابل دسترس است. در این تحلیل پژوهشگر دانش  هاآن
 از روی توصیفات سوژه بررسی کند. و صرفاً خوبیبهگذشته را کنار گذاشته تا بتواند پدیده را 

بسیار متفاوت است.  سنجانروان مورداستفادههای صورت گرفته توسط پدیدارشناسان نیز با ابزارهای کمی تحلیل تحلیل
ها را ها و آمارههای تحلیل استاندارد و جهانی وابسته به شاخصاستفاده از روش سنجیروانرویکرد کمی در پارادایم  کهدرحالی
تغییر یش از هر چیز بر نقش و فردیت محقق در تحلیل و تفسیر تکیه دارند. برای مثال ، پدیدارشناسان بدهدمیقرار  تأکیدمورد 
یا پدیده تالش  ءهایی از یک شیجنبهتغییر آزادانه  محقق از طریق آناست که در  در پدیدارشناسی تحلیلی اتاقدامیکی از  2خیالی

                                                           
1 Giorgi, 1997 :برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به 
2 Givenness 
3 Giorgi 
4 intentionality 
5 Barber 
6 Wertz 
7 Imaginative variation 
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است یا نه باید  تشخیصقابلهایی از پدیده باز هم پدیده به ساختار بنیادین آن پی ببرد. برای اینکه ببینیم با تغییر بخش کندمی 
مختلف )تخیلی و ذهنی( حذف  هایاند را در موقعیتشاهد پدیده از طریق توصیفات سوژه فراهم آمده عنوانبهچیزهایی را که 

ساختار  وحذف بوده و جز غیرقابلپدیده  هایاره شواهد مختلف پدیده به نتیجه برسیم که کدام جنبهنماییم و با تکرار این امر درب
 اصلی آن ابژه برای حضور در خودآگاه سوژه هستند.

. کندمیشده مبنی بر عدم وضوح مفهومی و عدم پیشرفت نظری را مشخص ها، ریشه نقدهای مطرحدقت در این تفاوت
ه تعاریف دقیق قابل عملیاتی یح داد که چرا برخی محققین چاره عدم وضوح مفهومی را ارائتوض توانمیهمچنین به این طریق 

پندارند. متاسفانه چنین کاری را در تضاد با وضوح مفهومی می سایرین اساساً کهدرحالی ،دانندمیشدن از مفاهیم مرتبط با مکان 
م، به خصوص در سطح مطالعات تجربی، منجر به افزایش اغتشاش، سوء تفاهم عدم توجه به این اختالفات فلسفی در سطح پارادای

 .گرددمیو فقدان وضوح مفهومی 
فکری  هایسنتزبان محققین آن پارادایم در ابراز نگرانی در مورد  همفروضات هنجاری فلسفی در سطح پارادایم شکل دهند

تلف معانی گوناگونی را به یک اصطالح واحد، اطالق نمایند. مخ هایپارادایمممکن است طرفداران  درنهایتپژوهشی است. 
و پدیدارشناسی معانی متفاوتی به آن اطالق شده  سنجیروانیکی از اصطالحاتی است که در دو پارادایم  1اصطالح انحصارگرایی

 اند.مورد نقد قرار داده ادکه طرفداران هریک از این پارادایم، پارادایم رقیب را به علت انحصارگرایی زی ایگونهبهاست. 
نگری در این پارادایم را مانع گرا توصیف کرده و انحصاریایم پدیدارشناسی را بسیار انحصارپاراد سنجیرواناستدمن از پارادایم 

 (.2014 ،2؛ استدمن، امسدن، بکلی و تیدبال2012 ؛ استدمن،2003استدمن، ) دانداستخراج قواعد عمومی از تحقیقات تجربی می
شناسی را ناشی از تحقیقات انحصاری و مختص به یک مکان تبدیل مکان به ساختاری نظری در جامعه عدم نیز جرین

داند که در مقابل ایجاد قواعد می )تحقیقات پدیدارشناسی که تسری نتایج از یک مکان به مکان دیگر در آن تقریبا ممکن نیست(
 مربوط به دانش علمی که دیدگاه پدیدارشناسان معتقدنداز سوی دیگر . (2000، 3)جرین کنندمیعمومی در نظام علمی ایستادگی 

باعث شده این رویکرد در بررسی تجارب انسانی  سنجیرواندر  ق شیوه علمی و تفکیک کل به اجزا(دستیابی به دانش از طری)
 در این پارادایم است.شود. این ناتوانی ناشی از دیدگاه کوته بین و انحصارگرای موجود ناتوان 

اما با بررسی  ؛اندکردهگرایی متهم ایم، پارادایم رقیب را به انحصارهمانگونه که مالحظه شد طرفداران هریک از این دو پاراد
گرایی را به شیوه خود تفسیر کرده و به طرف مقابل انحصار هر یک از این پارادایم ها طرفداران گرددمیمواضع طرفین مشخص 

، سنجیروانو در مقابل طرفداران  دانندمیرا در نگاه به علم و روش علمی انحصارگرا  سنجیروان دهند. پدیدارشناسان، تنسب
قواعد عمومی نظری در بدنه تحقیقات مکان بر  گیریشکلانحصاری نگری پدیدارشناسان در مطالعات تجربی را علت اصلی عدم 

 شمرند.می
استفاده غلط از اصطالح انحصارگرایی در طرفداران این دو پارادایم نیست بلکه باید گفت انتقادات  دهندهنشاناین تفاسیر مختلف 

ای دارد. انتقادات مطروحه از سوی پدیدارشناسان ریشه هاآنمطرح شده از سوی هر دو گروه ریشه در تعهدات هنجاری 
و باید پدیده را تفکیک  توانمیکه در آن  گرددمیباز  سنجیرواندر یکرد جزء نگر )مولکولی( شناختی دارد. این انتقاد به روهستی

نگر )موالر( پدیدارشناسی است که در آن در تضاد با رویکرد کل سنجیروانمتعامل نمود. این دیدگاه  باهماجزا و متغیرهای  به
 یک توصیف شوند.نگری و عدم تفککلیت پدیده چیزی فراتر از جمع اجزا بوده و ابعاد تعاملی باید با کل

تعریف شده بسیار باریک، از سوی پدیدارشناسان و در نقد به  هایای مانند مکان به ساختارها برای تقلیل پدیدهتالش درنتیجه
از اصطالح انحصارگرایی ریشه در  سنجیروان، به انحصارگرایی تفسیر شده است. در مقابل استفاده سنجیروان شناسیمعرفت

هدف اصلی و نهایی علم تولید قواعد عمومی و جهان شمول است.  سنجیروانمفروضات ارزشی این پارادایم دارد. در پارادایم 
تالشی در  ، عمالًگیردمیمطالعه موردی و انحصاری یک مکان یا یک جامعه محلی آن گونه که در پدیدارشناسی صورت  درنتیجه

، پارادایم پدیدارشناسی را بسیار سنجیروانطبیعی است که طرفداران بنابراین  ؛گرددرسیدن به چنین دانشی محسوب نمی جهت
را ناشی از عدم شناخت درست خودآگاهی  سنجان رواناتهام انحصارگرایی مطرح شده از  ا تلقی کنند. البته پدیدارشناسانانحصارگر

در  شناختی پدیدارمعنای )وت نظرناشی از تفاوت مفروضات هستی شناختی درباره ماهیت پدیده . این تفادانندمیتوسط این گروه 

                                                           
1 Particularistic 
2 Stedman, Amsden, Beckley & Tidball 
3 Gieryn 
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 هایدر مورد واحد مناسب تحلیل در ارتباط است. واژه شناختیمعرفتها( و همچنین مفروضات مقابل معنای عینی نهفته در محرک

)که شکل دهنده شیوه تحقیق هستند( را به شکلی مناسب ندارند.  یمیامفروضات پاراد منفرد قابلیت انتقال پیچیدگی موجود در نظام
تنها از طریق درک زمینه پارادایمی که یک اصطالح در آن به کار رفته در اتصال با شناخت مفروضات فلسفی آن پارادایم،  وضوح
 پذیر است. امکان
 

 

 در مطالعات دلبستگی به مکان سنجیروانبنیادین دو پارادایم پدیدارشناسی و  هایتفاوت .2شکل 
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 با یکدیگر: هاآننقش هر یک از دو پارادایم در پیشرفت نظری و نحوه تعامل  

 پیشرفت نظری و اختالفات پارادایمی
برای دلبستگی به مکان استفاده  گیفوردبرای ارزیابی نحوه تاثیرگذاری این پارادایم ها بر پیشرفت نظری از تعریف اسکنل و 

دلبستگی به مکان از سه مولفه فرد، مکان و فرایند رابطه فرد با مکان تشکیل شده است. در ادامه نحوه  هاآن. از نظر شودمی

 :(2010، اسکنل و گیفورد) شودمیپیشرفت نظری و تعامل پارادایمی در هریک ازین سه حوزه به تفکیک بیان 

به  هاآناند که باعث توجه بیشتر مکان داشته شان بهتمایل شدیدی به قیاس مردم بر اساس میزان دلبستگی سنجانروان فرد:

چنین رویکردی با تولید مکان مورد دلبستگی، یا همچنین فرایند دلبستگی فرد به مکان.  هایویژگیافراد شده تا  هایویژگی
به  هایسنجهغالب  ترتیباینبهشمار برای سنجش دلبستگی به مکان که در قسمت قبل مرور گردید همخوانی دارد. بی هایسنجه

های فردی در مورد تفاوت این مطالعات .اندبودهکار رفته در مطالعات دلبستگی به مکان نیز بر کمی سازی ویژگی فردی متمرکز 
 .دهندمیکمی نمایش  صورتبهرا  مقابل عناصر اجتماعی در یا دلبستگی به عناصر کالبدی، داریریشهدلبستگی، وابستگی، 

فردی چگونه بر رابطه فرد با مکان  هایویژگیدر این حوزه، دانش زیادی درباره اینکه  سنجیروانبه لطف حجم باالی مطالعات 
 وجود دارد. ،تاثیر می گذارد

به  ، مطالعات کیفی غالباًدهندمیهای فردی در دلبستگی به مکان را نشان کمی تفاوت صورتبهکه  سنجان روانبرخالف 
ها و مشاهدات صورت گرفته توسط محققین است. برای که ناشی از تحلیل محتوی متن مصاحبه شودمیشناسی افراد منجر گونه

رلف، ) (در مکان کان تا غرق بودن کاملبگی با ماز غریانی مطرح شده توسط رلف یاد کرد )سطح درونیت مک 2از  توانمیمثال 
فوق محصول یک مطالعه تجربی مجرد بوده که به بررسی  هاینکته مهم این است که هریک از گونه شناسی .(24، 1122
اند و مفاهیم نظری در سایر مطالعات کیفی استفاده نشده عنوانبهاند. نتایج این مطالعات ها در زمینه مورد نظر خود پرداختهتفاوت

ی فردی در دلبستگی به مکان هامجموعه این مطالعات کیفی سهم کمی در پیشرفت نظری درباره شناخت تفاوت درنتیجه
 .های اصلی پدیدارشناسان استاند. عدم استفاده از نتایج مطالعات قبلی یک از پیش فرضداشته

شناسی انجام شده توسط مطالعات کیفی ندارند. بر خالف پدیدارشناسان از لحاظ فلسفی مانعی برای استفاده از گونه سنجانروان
شناسی هامون در دلبستگی به مکان در یکی ای در یک جامعه آماری بزرگ ثابت کرده است که گونهمثال لویکا با مطالعه عنوانبه

کنون تمایل کمتری برای استفاده از تا سنجانروانبا وجود مثال فوق  .(130، 2014ویکا، ل) از شهرهای لهستان قابل مشاهده است
این دو گروه عمده از مطالعات دلبستگی  شودمیمنجر  درنهایتو این موضوع  اندپدیدارشناسی نشان دادهنتایج حاصل از مطالعات 

 بازتابی برای یکدیگر نداشته باشند. ،افراد هایویژگیدر زمینه شناسایی  به مکان

باشند بسیار محدود است. این موضوع به خصوص  داشتنیدوستها ممکن است ما در مورد اینکه کدام مکان هاییافته :هامکان

همانگونه که اشاره شد پیروان و طراحی شهری اهمیت بسیار بیشتری دارد.  ریزیبرنامهدر عرصه عمل که عبارت است از مدیریت، 
به کار  هایسنجهافراد در دلبستگی به مکان دارند. به همین لحاظ غالب  هایویژگیتمایل بسیار شدیدی برای مطالعه  سنجیروان

با مرتبط  هایسنجهاخیرا  .(1312پور و ساالری پور، دانش) فردی یا اجتماعی است هایویژگیرفته از سوی ایشان در ارتباط با 
بندی مردم دسته هاآناند که هدف اصلی در مطالعاتی به کار رفته غالباً هاسنجه شده اند اما اینمحیط کالبدی نیز وارد مطالعات 

بنابراین در  ؛-1(2010 ویگنولس، و دروسلتیس) برای مثال: - شان به موضوعات اجتماعی یا کالبدی بوده استعالیق برحسب
 توسعه نظریه مکان مورد بررسی قرار نگرفته اند. و هدفمند در راستای مندنظام صورتبهمکانی  هایویژگی سنجیروانپارادایم 

کنون بیشتر متکی بر مطالعات مطالعات در این بخش تا. تر استنقش پدیدارشناسان در دانش موجود در این حوزه بسیار مهم

قش پدیدارشناسی در این حوزه نظری با تفصیل بیشتری به آن خواهیم برای تشریح ن فی در حوزه پدیدارشناسی بوده است.اکتشا
تجربیات فردی نیستند، بلکه به دنبال  توضیحات شخصی درباره پرداخت. گزارشات پدیدار شناختی، گرچه ذهنی هستند، اما صرفاً

های با معنی، عمومی مکان هایویژگی، پدیدارشناسی مکان به درک درنتیجهاصلی پدیده مورد مطالعه هستند.  هایویژگیفهم 
 .کنندمیکمک شایانی  هاآنزیبا و همچنین احساسات مرتبط با 

                                                           
1 Droseltis & Vignoles 
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 1011 تابستان ،11-1، 2شماره  ،5دوره  ،دانش شهرسازی

 
کار او نه تنها برای طراحان مهم  (.3، 2002الکساندر، ) الکساندر یکی از افرادی است که از شیوه پدیدارشناسی بهره برده است

کمک شایانی باشد. اثر مهم الکساندر به نام زبان الگو، به تشریح  تواندمیاست بلکه برای پژوهشگران در حوزه معنای مکان نیز 
که دارای ظرفیت باالیی برای مورد دلبستگی قرار گرفتن  کندمیبا معنی  هاییمکانکه فضا را تبدیل به  پردازدمیی هایطراحی

قابل آزمون است که محققین مختلف از جمله محققین روانشناسی محیطی، معماری و  هایبینیپیشاز  سرشارهستند. زبان الگو 
کنون چندان به این موضوع هند. مطالعات دلبستگی به مکان تارا در مطالعات تجربی مورد آزمون قرار د هاآنشهرسازی می توانند 

 .(1، 1122، و همکاران الکساندر) توجه نداشته اند
 15: مجموعه ای از کندمیخود را عرضه  پدیدارشناختیمحصول نهایی تجربیات « ماهیت نظم»ر جلدی الکساندر در کتاب چها

که متکی بر تجربه انسان از نظم، پیوستگی و زندگی است. نظر  دهی جهان، در همه سطوح مکانیاصل اساسی برای سازمان
این  .(12، 2002الکساندر، ) شود نه یک شیء مجرد در فضاالکساندر این است که هر موجودی باید در قالب نظمی از روابط دیده 

 .(4، 2002، 1سالینگاروس و محافی) است شدهارائهاصول توسط سالینگاروس فیزیکدان در قالب سه قانون قابل کمی سازی از نظم 
پیچیده در قالب  هاینظریه سیستمبا استفاده از  ها استفاده نمود و زیبایی محیط رااز سه قانون فوق برای ارزیابی مکان توانمی

 اعداد بیان کرد.
اند تنها منبع برای نظریات مکان نیستند. عالوه بر این، جیکوبز و راپاپورت نیز به تحلیل عواملی پرداخته پدیدارشناختیمطالعات 

تاثیر گذار بر خوانایی شهر را مطرح  هایویژگی نیزلینچ  .(2002، 3مهتا ؛3، 1113، 2)جیکوبز دهندمیهای عالی را شکل که خیابان
. رابطه این موارد با دلبستگی به مکان نیز در مطالعات تجربی قابل آزمون است. در اینجا (2012، 4)دامایانتی و کوساک کرده است

معیارهایی برای  عنوانبهتوانند اسالمی در مورد محیط نیز می هایمحیطی شهرهای تاریخی ایران یا توصیه هایویژگیحتی 
کمی تبدیل نمود و سپس  هایسنجههای کمی وارد گردند. باید در ابتدا این اصول را به میزان دلبستگی به مکان در مدل بینیپیش

. این همان شودمیتجربی منجر به دستیابی به نظریات مدون  هایها سنجید. تکرار آزمونرا با محبوبیت مکان هاآنارتباط 
اسالمی شهرسازی  -اسالمی را تدوین نمود. اصول ایرانی -مبانی نظری معماری و شهرسازی ایرانی توانمیکه  ای استنقطه

 بود. هاآنباید به دنبال آزمون  بلکه بالعکس برای به روز نمودن این اصول حتماً ،تجربی نیست هاینیاز از آزمونبی
تجربی و پیشرفت نظری است. معیارهای بر آمده از  هایمکانی ایجاد کننده دلبستگی، تشنه آزمون هایویژگیحوزه مکان، یا 
کننده دلبستگی لحاظ شوند. تکرار تحقیقات تجربی منجر به ارائه اصول  بینیعوامل پیش عنوانبهتوانند می مطالعات اکتشافی

این همان چیزی است که معماران و شهرسازان  ؛شودمیمکانی مورد دلبستگی  هایویژگینظری مدون و قابل تعمیم در ارتباط با 
بسیار بیشتر از روانشناسان محیطی باید به دنبال آن باشند. مشخص است که برآورده سازی چنین هدفی تنها در گرو تعامل بازتابی 

طوط قرمز پارادایمی در حوزه مطالعات دلبستگی پا گذاشتن خ زیر ها ودر فضای علمی است. تعامل بازتابی به معنای ترکیب روش
استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات یک پارادایم در پارادایم دیگر  منظوربهتر به مکان نیست. بلکه به مفهوم داشتن دیدی وسیع

طالعات اکتشافی به م درنتیجهه برای آزمون تجربی اصولی است که ددست نخور دارای ظرفیتی تقریباً سنجیرواناست. در اینجا 
باید با کنار  پدیدارشناختیزیرا مطالعات اکتشافی  ،پذیر استالذکر امکاناند. تعامل بازتابی دو پارادایم تنها در جهت فوقدست آمده

 گذاشتن دانش قبلی آغاز شده و به نتیجه برسند.

 فرایند دلبستگی
ند و در کمی دار هایسنجهتفاوت مشخصی با  فرایندها توسط اسکنل و گیفورد است. شدهمعرفیمولفه سوم  دلبستگیفرایند 

 اما اگر بر عکس .ترین متغیر سنجش دلبستگی استد. برای مثال مدت سکونت پرکاربردفرد با مکان هستن بردارنده مکانیزم رابطه
دت گذاری متاثیر توانیم به این فکر کنیم فرایندآنگاه می ،فرض کنیم یعنی زیاد ماندن در یک مکان خود عامل دلبستگی باشد

زیاد ماندن در یکجا و آشنایی با آن منجر به ایجاد حس امنیت و عدم گفت  توانمیدر پاسخ زمان سکونت بر دلبستگی چیست؟ 
منجر به  تواندمیمانند گسترش روابط اجتماعی  ه مدت سکونت از طریق عوامل دیگریاینک یا .شودمیتمایل به ترک مکان 
 .(1312ساالری پور، رمضانی، زالی و صفای کارپور، ) افزایش دلبستگی شود

                                                           
1 Mehaffy & Salingaros 
2 Jacobs 
3 Mehta 
4 Damayanti & Kossak 



15 

 
 و همکاران پورساالری.../ بررسی مفهوم دلبستگی به مکان در

 هایبا شناخت مکانیزم کندمیبه متخصصین کمک  وها و معانی در دلبستگی فرد به مکان ازین لحاظ بسیار مهم است شناخت فرایند 
 جدید ارائه دهند. هایپیوندهای مکانی بتوانند در موارد مشابه راهکارهایی برای ایجاد دلبستگی سریعتر به مکان گیریشکل

کمی مبتنی بر سنجش شدت دلبستگی به مکان  هایاز روش تواننمیدر هنگام مطالعه معانی و فرایندها در دلبستگی به مکان 
 .(2014، و همکاران )استدمنگذارانه مانند دلبستگی به مکان متفاوت هستند اهیم ارزشاستفاده نمود زیرا معانی و فرایند ها با مف

نقشی در شناخت فرایندهای دلبستگی به مکان نداشته و در آینده  سنجیرواننتیجه گرفت پارادایم  توانمیبنابراین به راحتی 
 یسنجروانپارادایم  پیروان یجهدرنت نیز، بنابر ماهیت موضوع، نخواهد توانست نقشی در پیشرفت نظری در این حوزه داشته باشد.

در قالب انقالب پارادایمی و ظهور  و این چرخش را اندپذیرفته در زمینه معانی مکان در تحقیقات جدید خود را کیفی یهاروش
 اند.انی تفسیر نمودهپارادایم جدید تحت عنوان شناخت جسم

یک انسان بر  عنوانبهحرکتی ما  هایکه توانایی این استپیش فرض اولیه در پارادایم شناخت جسمانی و علوم اعصاب جدید 
اگر  .(2011)لویکا،  ما دارند ناشی از حرکت ما نسبت به آنهاست ثیرگذار است و معانی که اشیاء برایأادراک، شناخت و احساس ما ت

حس مکان و تمامی احساسات وابسته به  درنتیجه ،کنیم ناشی از حرکت ما در فضاستکنیم یا درک میهر آنچه که ما حس می
 آن را طرح کرده استسال پیش  40، مکان نیز ناشی از حرکت ماست. این همان ادعایی است که پدیدارشناسی به نام سیمون

بنا نهاده  پدیدارشناختیخود را در تفکر  هایای از ریشهپر واضح است که پارادایم شناخت جسمانی بخش عمده .(2012 سیمون،)
 است به بهترین شکل آشکار است: سنجیرواناست. این موضوع در بیان لویکا که خود یکی از پیروان پارادایم 

که توسط  20باید بدانند که مطالعات مکان در دهه  پردازندمیروانشناسان محیطی که به مطالعه فرایند رابطه فرد محیط 
جغرافیدانان انسانی در قالب پارادایم پدیدارشناسی آغاز شده است در خط مقدم انقالب پارادایمی تحت عنوان شناخت جسمانی در 

کیفی در قالب پارادایم  هایروشبه استفاده از  سنجیروانطرفدارن پارادایم  گرایش .(2011لویکا، ) داردروانشناسی شناختی قرار 
یکی از ابعاد تعامل بازتابی میان دو پارادایم فوق است. البته باید توجه داشت که این تعامل به  دهندهنشانشناخت جسمانی خود 

چالشی است که در هنگام مطالعه فرایندها و معانی در حوزه مطالعات مکان  شکل مستقیم و داوطلبانه صورت نگرفته است؛ نکته در
در حوزه روانشناسی محیطی و اجتماعی فعالیت داشتند، دریافتند  ، که غالباًهاآنبه وجود آمده است. زمانی که  سنجانروانبرای 
 هایتالش نمودند از پیشرفت ،و نیستپاسخگ خوبیبهدر مورد شناخت معانی مکان  گراییواقعکمی مبتنی بر  هایروش

بنابراین، روانشناسی شناختی بسیار پیشتر  ؛از علوم روانشناسی )روانشناسی شناختی( استفاده نمایند یدیگر در حوزه شناختیمعرفت
از لحاظ  کهدرحالیخود بهره برده است؛  شناختیروشاز روانشناسی محیطی از تفکر پدیدارشناسی مکان در پیشبرد اهداف 

 تری با پدیدارشناسی مکان دارد.موضوعی روانشناسی محیطی حوزه اشتراک بسیار گسترده
به تحوالت بسیار بزرگتری  تواندمیخودآگاهانه و داوطلبانه صورت گیرد  صورتبهکه تعامل بازتابی اگر  دهدمیمثال فوق نشان 

منجر به تولید دانش بیشتری در ارتباط با فرایندهای  تواندمیکار منجر شود. تبادل ایده و اف شناختیروشدر پیشرفت نظری و 
 رابطه فرد با مکان شود.

مفهوم دلبستگی به مکان چندوجهی و میان رشته ای است، که بر سطوح مختلفی متمرکز بوده و تعاریف متعددی دارد )ساالری 
مکان و یا سایر مفاهیم مکانی مانند هویت مکان انجام شده تا به حال مطالعات متعددی در مورد مفهوم دلبستگی به  (.1312پور، 

. تصور غالب این مطالعات این بوده است عدم وضوح اندبودهاست که همگی به نحوی به دنبال شفاف سازی تعریف این مفاهیم 
مفهومی در حوزه مطالعات مکان منجر به عدم پیشرفت نظری شده است. این در حالیست که تالش برای ارائه تعریفی واحد ازین 

قین نیز با درک پژوهشی و اختالف در مبانی پارادایمی است. البته برخی محق هایسنتمفاهیم به معنای نادیده گرفتن تنوع در 
اما همین  ؛اندداشته تأکیداهمیت اختالفات پارادایمی در حوزه مطالعات مکان به لزوم احترام به تنوع تفکر در این حوزه مطالعاتی 

. پژوهش اندکردهتری صحبت بسیار کلی صورتبه هاآنرقیب با یکدیگر یا احتمال تعامل میان  هایپارادایممحققین در مورد رابطه 
اضر ضمن تعریف مفهوم دلبستگی به مکان در دو زمینه پارادایمی به بررسی نقش هر یک ازین دو پارادایم در پیشرفت نظری ح

. کندمینه انتخابی، برای پیشرفت نظری برشمرده و ابعاد آن را تشریح  امری بایسته، عنوانبهپرداخته و مفهوم تعامل بازتابی را 
مختلف از ایده ها و نتایج پژوهش یکدیگر  هایپارادایمبستگی به مکان به معنای استفاده محققین تعامل بازتابی در مطالعات دل

ممکن است روانشناسان و پدیدارشناسان بر مبنای حوزه اصلی کار خود دچار باریک بینی و عمقی نگری علمی در  کهدرحالیاست. 
را  هاآنبا دیدی وسیعتر نسبت به هر دو پارادایم امکان تعامل میان  باشند؛ معماران و شهرسازان بایدمربوطه محدوده پارادایمی 

 مد نظر قرار دهند. برای حصول نتایجی قابل کاربست در حوزه عمل
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 نتیجه گیری
را دوست داشته باشند. برای رسیدن به  هاآناست که ساکنین  هاییمکانوظایف شهرسازان و طراحان ساختن  ترینمهمیکی از 

 جمله روانشناسی محیطی، اجتماعی و پدیدارشناسی مکان نیز بهره برد ازعلمی  هاینتیجه مطلوب باید از نتایج مطالعات سایر حوزه
نکته توجه داشت که اما در عین حال باید به این  ؛(2013؛ زالی، احمدی و فاروقی، 2014)زالی، ابراهیم زاده، زمانی پور و ارغش، 

مطالعاتی درگیر با مفهوم دلبستگی به مکان منجر به تعاریف متعددی ازین مفهوم گشته است. دو پارادایم اصلی  هایتنوع در حوزه
نظری در این حوزه حاصل تالش محققین  هایاند و پیشرفتشماری را رقم زدهدر حوزه مطالعاتی دلبستگی به مکان تحقیقات بی

فوق در درجه اول  هایپارادایماما یک شهرساز هنگام تحقیق در زمینه دلبستگی به مکان و کاربست هریک از  ؛ه استبود هاآن
مکانی را برای مردم  تواندمی؟ یا چگونه کندمی داشتنیدوستباید مشخص سازد که نتیجه تحقیقاتش چه کمکی به ساخت مکان 

ای ساده سؤاالتکنین جدید در مکان جدیدشان را تسهیل کند؟ ممکن است اینها جذب سا تواندمیکند؟ چگونه  ترداشتنیدوست
. آنچه مشخص کنندمیتحقیقاتی مشخص  هایپارادایمبرداری از ده جهت فکری ما را در هنگام بهرهسا سؤاالتاما همین  ،باشند

ر نگرش به مفهوم مکان و تحقیق درباره رابطه شان داست این است که دو پارادایم فوق دو پارادایم رقیب بوده که مبانی فلسفی
. آنچه واضح است این است که در چنین شرایطی توافق بر سر تعریف مفاهیم و نحوه با مکان متفاوت و حتی متضاد است فرد

به عمق بینی علمی و افزودن حاصل نخواهد شد. محققین در این دو حوزه مسیر خود را در راستای باریک هاآنپژوهش در باره 
بینی و محصوریت طلبی، خود منجر به عدم پیشرفت اند. گاهی شدت عمل در باریکمطالعات در مرزهای پارادایم خود ادامه داده

را از تولید علم در مورد  هاآنفردی در دلبستگی به مکان  هایویژگیبر بررسی  سنجانروان تأکیدمثال  عنوانبهنظری شده است. 
داشته باشند  تأکیداست. در این شرایط آنچه باید مجموعه شهرسازان و طراحان بر آن  بازداشتهمحبوب  هایمکان هایویژگی

پیشرفت نظری در جهتی است که دانشی مفید برای کاربست در حوزه عملی ایجاد  منظوربهامکان تعامل بازتابی دو پارادایم حاضر 
به خصوص پارادایم  ،حقیقات صورت گرفته در هر یک ازین دو پارادایمدنباله روی و الگو برداری صرف از ت درنتیجهنماید. 

با هر دو پارادایم به  این بدان معنا نیست که باید بر هر دو پارادایم مسلط بود یا اینکه یک نفر الزاماً توصیه نمی گردد. سنجیروان
تولید علم است تنها در محدوده مرزهای آن تحقیق مشغول شود. بلکه منظور این است که هرکس در هر پارادایمی که مشغول 

تولید شده در سایر پارادایم ها بررسی نموده و امکان  هایخود را با یافته هایتر ارتباط یافتهپارادایم غرق نشود. بلکه با دیدی وسیع
 تعامل یافته ها برای پیشرفت نظری در جهت تحقق اهداف شهرسازی را همیشه در نظر داشته باشد.

 

 منابع
 با رشت شهر گلسار محله به کودکان دلبستگی ارتقاء راهبردهای بندی الویت(. 1312. )اکبر علی پور، ساالری و عبدالهادی سید دانشپور،

 .132-111 ،(1)12 ،انسانی های سکونتگاه ریزی برنامه مطالعات. QFD از استفاده
 شهر گلسار محله مطالعه ساکنین؛ توسط عکاسی شیوه از استفاده با محله به کودکان دلبستگی فرایند بررسی(. 1312. )اکبر علی ،پور ساالری

 . 31-23 ،(1)2 ،شهرسازی دانش. رشت
بررسی کیفیت روابط همسایگی درون محله ایرانی اسالمی و  .(1312صفای کارپور، مریم. ) و زالی، نادر ،رمضانی، حمید ،ساالری پور، علی اکبر

 .42-35(، 34)1 ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی. به مکان؛ مطالعة موردی: محله ساغریسازان شهر رشتنقش آن در دلبستگی 
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