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یشناختشناسیروانکردیروبايشهرمطالعاتدرمکانبهیدلبستگندیفرآیبررس
یکی از معانی مهم و مؤثر در ارتباط انسان و محیط که مورد توجه طراحـان بـوده   : هدف

ابعـاد بـا چندبعـدي مفهومیعنوانبهمکانیدلبستگیباشد.است، دلبستگی به مکان می
تـاکنون مطالعـات   است.گرفته قراربررسیموردو مکانی،شناختیشخصی، فرآیند روان

هـاي مختلـف   گرفتـه و متخصصـین حـوزه   فراوانی در زمینه دلبستگی به مکـان صـورت   
شناسـی تحقیقـات   شناسـی و ارتبـاط  محیطـی، جامعـه  شناسیشناسی، روانطراحی، روان
اند. هدف داده و ابعاد محیطی و انسانی این ارتباط را مورد بررسی قرار دادهمتعددي انجام

شناسـی شهري بـا رویکـرد روان  مطالعه بررسی فرآیند دلبستگی به مکان در مطالعاتاین 
روش تحقیق استدالل منطقی است که از تحلیل محتوا در دو حوزه روش:شناختی است.

: فرآیند دلبسـتگی  هایافتهاست. گرفته شدهشناختی بهرهشناسیدلبستگی به مکان و روان
باشد. فرآیند شناخت در روانشناسـی فی، شناختی و رفتاري میبه مکان داراي عناصر عاط

شـود  سازي و بازیابی تشکیل مـی شناختی از سه مرحله دریافت اطالعات محیطی، ذخیره
سـازي، تصویرسـازي ذهنـی و نقشـه شـناختی،      هاي توجه، مفهومکه در این فرآیند مؤلفه

شـناختی بـر اسـاس    شناسیروانهاي تحقیق در گردند. روشمیتداعی و معنایابی مطرح
باشند.بینی میبخشی و پیشعلّی، تفسیر، زمینهتحقیق مبتنی بر استناد محوري منطق
شـناختی بـه عنـوان رویکـرد علمـی      شناسی نتایج حاکی از آن است که روانگیري:نتیجه

گی شناسی با تعریف فرآیند شناخت در چارچوب نظـري دلبسـت  تواند در زمینه معرفتمی
هـاي تحقیـق شـناختی در مطالعـه فرآینـد      شناسی با ارائه روشبه مکان و در زمینه روش

تر از فرآیند دلبستگی بـه مکـان،   تر و درکی عمیق، در جهت ارائه تصویري کاملدلبستگی
شود.مؤثر واقع
.شناختی، شناخت، روش تحقیقشناسی، روانمکانبهیدلبستگندیفراها:کلیدواژه

Place Attachment Process in Urban Studies: A Cognitive Psychology Approach

Introduction: Place attachment is one of the most important and effective meanings in
human-environment communication which has attracted many designers. Place
attachment has been studied as a multi-dimensional concept with its personal,
psychological processes and spatial dimensions. Many studies on place attachment are
conducted by the experts in various fields of designing, psychology, environmental
psychology, sociology and communication which have investigated the environmental
and humanistic dimensions of this concept. The aim of this study is to investigate place
attachment process in urban studies through a cognitive psychology approach. Method:
This logical reasoning study used the content analysis in two fields of cognitive
psychology and place attachment. Results: The place attachment process possesses
emotional, behavioral and cognitive elements. The cognitive process in cognitive
psychology includes three stages of receiving, storage and retrieval of environmental
information. The components of attention, conceptualization, mental imagery, cognitive
map and association are introduced in this process. According to research core logic,
research methods of cognitive psychology are based on interpretation, prediction and
causal attribution. Conclusion: Results indicated that cognitive psychology as a scientific
approach can be effective in the field of epistemology by defining the cognitive process in
theoretical framework of place attachment and it can also be effective in the field of
methodology by offering the research methods in the study of place attachment. The
above approaches would potentially provide more comprehensive and deep views about
the concept of place attachment.

Keywords: Place attachment process, Cognitive psychology, Cognition, Research method.
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مقدمه
نیاز انسان به تعامل عاطفی، شناختی و رفتاري با مکانی 

دلبسـتگی بـه   «کند یـا بـه عبـارتی    که در آن زندگی می
ترین ابعـاد رابطـه انسـان و مکـان     از جمله مهم1»مکان

ــان و     ــاران، طراح ــه معم ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک اس
ریزان شهري قـرار گیـرد. در شـرایط کنـونی کـه      برنامه
با فقدان دلبسـتگی بـه مکـان و عـدم     هاي شهري محیط

هاي شهري مواجه هستند، تنهـا  تعلق شهروندان به مکان
محور ابعاد دلبسـتگی بـه مکـان کـافی     بررسی محصول

شده در زمینه دلبستگی باشد. مطالعات پیشین انجامنمی
به مکان این کیفیت را از بعد نتیجـه و محصـول مـورد    

ارچوبی را پیشـنهاد  اند. این نوشـتار چـ  بررسی قرار داده
گیـري از  معماران و طراحان شهري بـا بهـره  نماید تامی

ریـزي و  ساختار آن، این امکـان را بیابنـد تـا در برنامـه    
طراحی با آشنایی با حس دلبستگی به مکان، به نگـرش  

را 2اي دست یابنـد و فرآینـدمحوري  گرایانهجامع و کل
در نظر بگیرند.3محوريدر عین محصول

د دلبستگی به مکان یا دلبستگی مکانی بـه عنـوان   فرآین
هـاي مختلفـی   اي که جنبهرشتهمفهومی چندبعدي و بین

هـاي  آمیـزد، حـوزه  از پیوند مردم با مکان را در هم مـی 
محیطـی،  شناسـی شناسـی، روان مختلف طراحـی، روان 

گیــرد و شناسـی را در بـر مـی   شناسـی و ارتبـاط  جامعـه 
توانـد دریچـه متفـاوتی از    هـا مـی  بکارگیري این حـوزه 

چارچوب نظري فرآیند دلبسـتگی مکـانی را در اختیـار    
محققین قرار دهد.

هـاي اصـلی علـوم   یکی از شاخه4شناختیشناسیروان
علـوم  رویکردهـاي مهـم در حـوزه   و یکی از5شناختی

آن،اصــلیهــدفوشـود مــیشـناختی محســوب روان
مغـز وذهـن شناختیسازوکارهايوساختارهامطالعه
این قبیل که انسان چگونه و با چـه  موضوعاتی ازاست. 

پـردازد و  ساختاري به درك، تشخیص و حل مسئله می
ماننـد  حواس (این که ذهن چگونه اطالعات دریافتی از 

کنـد و یـا اینکـه حافظـه     بینایی یا شنوایی) را درك مـی 
کنـد و چـه سـاختاري دارد؛ از    انسان چگونه عمـل مـی  

باشـد.  قابل توجه دانشمندان این رشته مـی عمده مسائل
شناخت بر کشـف چگـونگی   شناسیتمرکز اصلی روان

ــره  ــردازش و ذخیـ ــب، پـ ــات در کسـ ــازي اطالعـ سـ
تـر  شناسی شناختی در معناي خـاص روانهاست.انسان

آن، مطالعه نحوه ادراك، یادگیري و یادسـپاري و تفکـر   
بـین ارتبـاط ) و بررسـی 1اطالعـات ( افـراد در مـورد   

6سرگذشتیبازیابی حافظهباافرادشخصیتیهايویژگی

فرآینـدهاي شناختی به کلیه شناسیروان). 2است (آنان 
، شـکل داد حسـی تغییـر  اشاره دارد که توسط آن، درون

بهبــودشــود،مــیذخیــرهیابــد،گســترش مــی،کــاهش
طی چند دهه).1شود (یمبردهاربه کنهایتاًپذیرد ومی

هـاي محققـانی کـه در ایـن حـوزه فعالیـت       اخیر، یافته
هـایی  کنند تحوالتی جدي در فهـم انسـان از پدیـده   می

داوري، ، ماننــد ادراك، حافظــه، یــادگیري، اســتدالل   
آگـاهی و  گیري، تفکر، هوش، خالقیـت، زبـان،  تصمیم

اسـت. ایـن تحـوالت بـا     کردهشناخت اجتماعی ایجاد
ـ  توجه بـه ظهـور فنـاوري    وین تصـویربرداري و  هـاي ن

هاي اخیـر شـتاب بیشـتري نیـز     سالر تحریک مغزي، د
است.یافته

-هدف این نوشتار بررسی نقش و جایگاه رویکرد روان
شناختی در مطالعه فرآینـد دلبسـتگی بـه مکـان     شناسی

ــی ــرض مفروضــات   م ــا ف ــاس و ب ــن اس ــر ای ــد. ب باش
شـناختی  شناسـی  روان8شناسیو روش7شناسیمعرفت

تحلیل و بررسی ابعاد مختلف علمی این رویکـرد در  به 
شده و در انتها مـدلی جهـت   محیطی پرداختهمطالعات

تعیین جایگاه این رویکرد در مطالعه چـارچوب نظـري   
است.شده فرآیند دلبستگی به مکان ارائه 

روش
شناسـی فرض که بکارگیري رواناین نوشتار با این پیش

ي علمـی در مطالعـه فرآینـد    شناختی به عنوان رویکـرد 
دلبستگی به مکان منجـر بـه فهمـی عمیـق و علمـی از      

شود، در پـی پاسـخگویی   محیطی میانسان در مطالعات 
به سؤاالت زیر است:

شناختی در فرایند دلبستگی به مکـان  شناسی روان-1
تواند ایفا کند؟چه نقشی و چگونه می

در هاي فراینـد شـناخت   عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه-2
چارچوب دلبستگی به مکان کدامند؟

در راستاي پاسخگویی به این سـؤاالت ایـن نوشـتار بـا     
روش استدالل منطقـی، از تحلیـل محتـوا در دو حـوزه     

گرفتـه شناسی شناختی و دلبستگی به مکـان بهـره  روان
اســت. بــدین منظــور در گــام نخســت پــس از معرفــی 

طالعات انسـان و محـیط،   مشناسی در رویکردهاي روان

1. Place Attachment 5. Cognitive Science
2. Process oriented 6. Autobiographical Memory
3. Product oriented 7. Epistemology
4. Cognitive 8. Methodology

Psychology
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شناختی به عنـوان رویکـرد نوشـتار در مطالعـه     رویکرد 
گـردد. در گـام دوم   به مکان انتخاب میفرایند دلبستگی 

بر پایه مرور متون و پیشینه تحقیق در این حوزه، ضمن 
ارائه تعاریف دلبستگی بـه مکـان، بـه تبیـین عناصـر و      

گیـري رابطـه انسـان و مکـان بـا رویکـرد       فرایند شـکل 
ــی ــه   شــناختی م ــر پای ــام ســوم ب ــردازد. ســپس در گ پ

شناسـی شناسـی روان شناسی و روشمفروضات معرفت
هــاي پژوهشــی بــه شــناختی، فراینــد شــناخت و روش

گیرنـد؛ در گـام چهـارم بـر     میترتیب مورد مطالعه قرار 
شناسـی شـناختی   پایه مطالعات انجام شده، کاربرد روان

در مطالعه چارچوب فرایند دلبستگی بـه مکـان از دیـد    
–شناسـی مـورد بررسـی قـرار     شناسـی و روش معرفت

شناختی در شناسیی جایگاه روانو در گام نهایگیردمی
چارچوب نظري دلبستگی به مکان در قالب مدلی ارائـه  

گردد.می

مبانی نظري تحقیق
شناسی با اي روانروابط انسانی با محیط به عنوان پدیده

ــرار   ــه ق ــورد مطالع ــی م ــاي مختلف ــه و رویکرده گرفت
متفکرین این حوزه با بررسی محیط زنـدگی انسـانی و   
رفتارهاي روزمره بـه تـدوین مبـانی نظـري منطبـق بـر       

انــد. رویکردهــاي عمــده در فضــاها و محــیط پرداختــه
ــات روان ــد از: مطالعــ ــی عبارتنــ ــردیروشناســ کــ

شــناختی، رفتــاري، شــناختی، روانکــاوي و    زیســت
هریـک از ایـن   .)3()1نمودار شـماره  (یدارشناختیپد

هــا را تــا حــدودي از زوایــاي رویکردهــا رفتــار انســان
کـدام بـه تنهـایی قـادر بـه      کنند و هیچمیمتفاوتی تبیین 

جانبــه و کامــل از مســئله موجــود ارائــه تحلیلــی همــه
شناختی به عنـوان رویکـردي نـوین    باشند. رویکردنمی

ــدهاي ذهــن انســان  در روان ــه مطالعــه فرآین شناســی ب
در برابـر سـایر رویکردهـاي    د. ایـن رویکـرد  پـرداز می

کند و بر آن اسـت  شناسی بر فعالیت ذهن تاکید میروان
که آدمی گیرنده غیرفعال محرك نیست، بلکـه ذهـن او   
به صورت فعال به پـردازش اطالعـات دریـافتی دسـت    

اي دریافـت  ها و مقوالت تازهها را به شکلزند و آنمی

دهاي ذهنـی شـامل توجـه،    کند. از این منظـر فرآینـ  می
یادگیري، حافظه، تجربه منجر به تشکیل نقشه شناختی، 

شـود و رفتـار   تصویر ذهنی و معنابخشی به محـیط مـی  
گیـرد. مـی انسان تحت تأثیر این فرآیندهاي ذهنی انجام 

شـناختی، فرآینـدهاي شـناختی را زیربنـاي     در رویکرد
توصـیف  گرفته و رفتـار را بـه کمـک آن    نظررفتار در

رفتار هر فرد در این رویکرد به برداشـت او از  کنند.می
. )4، 1اسـت ( وابسـته  وجـودي "خـود "محیط و حتی

شناختی سیستمی شبیه بـه رایانـه دارد   ذهن در رویکرد
، کدگــذاريکـه اطالعــات را گرفتــه، آنهـا را پــردازش،  

أکنـد و از ایـن طریـق منشـ    تفسیر، ذخیره و بازیابی می
.شودرفتار می

در رویکرد شناختی به دلبستگی کـه بسـیار نزدیـک بـا     
عنـوان  هاي فرد بـه  مفهوم هویت مکانی است، به بحث

عنوان بخشی از هویـت فـرد،   بخشی از محیط، محیط به
پـردازد. هویـت   سازگاري و هماهنگی فرد و محیط مـی 

مکانی زیرساختی شناختی است و بنـابراین فرآینـدهاي   
هویـت مکـانی، مشـابه    گیـري شناختی دخیل در شـکل 

گیـري سـاختارهاي   فرآیندهاي است کـه اسـاس شـکل   
باشـند. در واکـاوي ایـن    شناختی دلبستگی به مکان مـی 

فرایند بکارگیري علوم مرتبط با فرایند شناخت انسان و 
ارتباط بین انسان و محیط داراي اهمیت می باشـد و از  

عنوان بخشی از حـوزه  بهیشناسی شناختروانآنجاییکه 
بـه مطالعـه رابطـه    تر علـم شـناخت،  تر و گستردهوسیع

پردازد، آشـنایی بـا   فرآیندهاي فکري انسان با محیط می
هاي نوین پژوهشی در این ساختارهاي شناختی و روش

حوزه اطالعـات باارزشـی را در اختیـار طراحـان قـرار      
خواهد داد.

چارچوب نظري دلبستگی به مکان
محیطـی از  شناسی و مطالعـات  دلبستگی به مکان در روان

موضوعات مورد توجه بوده است. واژه دلبستگی به مکان 
دارد کـه افـراد بـه لحـاظ     به تأثیر عاطفی یک مکان اشاره

شـوند. تـأثیر حسـی،    حسی و فرهنگی به آن جـذب مـی  
عاطفی و درونی مکان بر انسان، مرکز تفکر دلبسـتگی بـه   

محیط-شناسی در مطالعات انسانرویکردهاي روان-1نمودار
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تواننـد بـه یـک شـی،     ها مـی ، چراکه انسانباشدمکان می
خانه، ساختمان، محله یا یک محیط طبیعی جذب شـوند.  
در واقع دلبستگی به مکان، ارتباطی نمادین با مکان اسـت  
که با دادن معانی عاطفی و حسی مشترك فرهنگی، توسط 

گیـرد و  مـی افراد به مکان خاص یا یک سـرزمین شـکل  
رد از مکـان و نحـوه ارتبـاط    مبناي نحوه ادراك گروه یا ف

). مـرور ادبیـات موضـوع بیـانگر     6باشـد ( وي با آن مـی 
هــا و رویکردهــاي مختلــف تبیینــی ایــن گســتردگی واژه

احساس و معناي خاص محیطی است که عالوه بر آنکـه  
نشانگر دامنه وسـیع اطالعـاتی اسـت، نـوعی سـردرگمی      

ر ذهنـی را نیـز بـه همـراه دارد کـه د     ها و پیچیـدگی واژه
).7اسـت ( تحقیقات بسیاري از محققین به آن اشاره شده 

)، حس 9، 8(1هاي متعددي نظیر دلبستگی به اجتماعواژه
، وابســتگی )15-14(3)، هویــت مکــان13-10(2مکــان
) از جملـه ایـن   20، 19(5داريو ریشه)18، 17(4مکانی

باشد.ها میواژه
یافتـه  دلبستگی بـه مکـان متشـکل از چـارچوب سـازمان     

) 21باشـد ( مـی 6)ppp(مکـان -فرایند-بعدي شخصسه
دلبستگی بـه مکـان بـه معـانی و مفـاهیم      بعد شخصیکه 

، عناصر فراینددارد. بعد تعیین شده فردي یا جمعی اشاره
حسی)، شـناختی و رفتـاري دلبسـتگی را شـامل     (یعاطف
هاي مکان شـامل سـطوح   ، بر ویژگیمکانشود و بعد می

فضایی، خصوصیات ویژه و برجستگی عناصر فیزیکی یـا  
).1(جدولدارداجتماعی تاکید 

پیونـدهایى مفهوماین،مکانىدلبستگیماهیتبراساس
وفـردي صـورت بـه چهاشخاصکهگیرددر بر میرا

همینبه.یابندمکان ارتباط میباجمعیصورتبهچه
فرديتجربیاتدلبستگی به مکانبعد شخصی در دلیل

.گیردمیقرارتوجهموردنظر،موردمکاندرگروهیو
رخگروهـی وفـردي سطحدوهردرمکانیدلبستگی

ارتباطـات شـامل مقولـه ایـن فردي،سطحدهد. درمی

کـه هـایی محـیط شـود. مـثالً  مـی مکانبافردشخصی
ایـن شـود میتصوروانگیزدبرمیراشخصیخاطرات

نیـز شخصـی ثابتحسایجاددرمکانیدلبستگینوع
حـوزه  درمطالعـات از). بسـیاري 22(باشـد سـهیم 

حافظـه سرگذشـتی  بررسـی بـه خـاطرات شخصـی  
مجموعه خـاطرات، شاملسرگذشتیپردازد. حافظهمی

در کـه اسـت شخصـی معنـادار تجربیـات وفـرد دانش
). بـه  2است (حائز اهمیتشخصفرديهویتتحکیم

آورد، فـرد از گذشـته بـه یـاد مـی     اعتقاد کـانوي آنچـه  
وجـودي  » خـود «هـاي شخصـیتی و   تواند به ویژگیمی

ها و ). وي به تأثیر اهداف، نگرش4باشد (ارتباط داشته 
کنـد.  عقاید مربوط به خود در کارکرد حافظه اشاره مـی 

تواند حائز اهمیـت  ث میبررسی این ارتباط از این حی
هـا و  افراد از مکانهاي فردي، خاطرات باشد که ویژگی

؛ دهنـد ها را تحت تأثیر قـرار مـی  در نتیجه دلبستگی آن
بنابراین میزان دلبستگی به مکان از فردي به فـرد دیگـر   

) و افـراد براسـاس ترجیحــات   24، 23اسـت ( متفـاوت  
هاي فـردي  اي که ناشی از خصوصیات و ویژگیآگاهانه
آنهـا  کننـد و بـه   مـی هـا را انتخـاب   باشد، مکانآنها می

دلبسـتگی، در سـطح گروهـی،  ).25شـوند ( دلبسته می
اعضـاء بـین درمکـان ازمشـترك نمادینمعانیشامل

درگروهـی چـارچوب بـا دلبسـتگی مکـانی  اسـت. 
اسـت؛  متفـاوت مـذاهب وهـا جنسـیت هـا، فرهنـگ 

دلبسـته هـایی مکـان بـه هـا گـروه آن،دراي کهگونهبه
خود عملهايفرهنگبههاآندرتوانندمیکهشوندمی

پذیرفتهمطالعات موردي انجام ومکانیبعدي دلبستگیچارچوب سه-1جدول 
دلبستگی مکانی

شخصمکانفرایند
فرديفرهنگی/گروهیاجتماعیفیزیکیرفتارشناختاحساس

آلتمن، لو و 
1992

اسکنل سو گیفورد، 
2010

1970پرین، 
1988میرز، 

وسکه و کربین، 
2001

بمبرگ و موزر، 
2007

1992مارکوس، 
اوینگ و براونسان 

2006و بریگان، 

1999جیکوبز، 
یونگ و دوال، 

2007

1994تریاندیس، 
مازومدار و 

2004مازومدار، 
ایسلر و همکاران، 

2003

پرزا، آمیچی، روبرتی و 
2001تدسکی، 
2005پونگ، 

پرتی و همکاران، 
2003

بنیتو، برکول، گانو، 
1996

1. Community Attachment
2. Sense of Place
3. Place Identity
4. Place Dependence
5. Rootedness
6. Person, Process, Place
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ازراافرادنمایند. فرهنگ،حفظراآنرواینازونمایند
مشـترك، تاریخینمادهايها وارزشتجربیات،طریق

فرهنگـی، مسـائل بـر عـالوه .سـازد مرتبط میمکانبه
گروهـی  وجمعیتجربیاتبهتوانمیارزشییانمادین

آندرکـه کـرد اشـاره  نیزمکاندرمختلفاجتماعات
حائزگروهیکبراى اهالىتجربهیارخدادیکاهمیت

اســت. کــارکرد خــاطرات جمعــی در ســطح  اهمیــت
هـاي فکـري،   نظـام کند تا بـا فرهنگی به افراد کمک می

).2شوند (ها و اهداف فرهنگی منطبق عقاید، ارزش
جغرافیاییهايمقیاسدردلبستگی به مکانبعد مکانی

سـطح  دوبـه اساسـاً وبررسی قـرار گرفتـه  موردمتنوع
شـده  بنـدي و فیزیکی تقسـیم اجتماعیمکانیدلبستگی

از محققین نظیر لو و آلـتمن بـا تأکیـد بـر     یبرخ.است
-نقش اجتماعی مکان، به تعامالت و ارتباطات فرهنگی

اجتماعی در مکان اشاره و دلبستگی به مکان را از منظر 
ــه  ــی گون ــه دلبســتگی اجتمــاعی، یعن اي از دلبســتگی ب

اندکنندگان) تعبیر و تفسیر نمودهخاطرات مردم (استفاده
ققین دیگري نیز بـر نقـش عناصـر    حال، مح). با این 6(

گیــري عنــوان عامـل مهـم دیگــر در شـکل   کالبـدي بـه   
داشته و ضرورت توجه به ابعاد کالبـدي  دلبستگی تأکید 

دانند. ریجـر و  میرا در فرآیند ایجاد دلبستگی ضروري
الوارکاس در مطالعات خـود بـه نقـش مهـم و اساسـی      

داري یـاد  شهعنوان ریدلبستگی کالبدي اشاره و از آن به 
نماید که بر این اساس فرد محیط را به همراه عناصر می

بـه خـاطر   دلبسـتگی دهـی معنـاي   کالبدي آن در شـکل 
پروشانسکی با تأکید بر هویت مکان بـه  . )20(سپاردمی

کند عنوان بخشی از عناصر اجتماعی در محیط تأکید می
اساس عامل مهم تعامل و ارتباط تنگاتنگ فـرد  و بر این 

عنـوان  با محیط خود را به عناصـر کالبـدي محـیط بـه     
). 15دهـد ( بخشی از هویت ذهنی و فردي ارجـاع مـی  

کانوي به اهمیت خصوصیات مکان، زمینه و زمان را در 
). راپـاپورت بـا   2کنـد ( ثبت تجارب گذشته اشـاره مـی  

ــر نقــش مؤلفــه فرهنگــی در -هــاي اجتمــاعیتأکیــد ب
نظریــه ارتبــاط گیــري محــیط کالبــدي، بــا ارائــهشــکل

اي از عناصر کالبدي ثابت، غیرکالمی، محیط را مجموعه
کند که فرد براساس کدها و متحرك تقسیم میثابتنیمه

هاي فرهنگی خود، معنا و مفهوم خاص خود را و انگاره
). از نگاه وي 26کند (از محیط و عناصر آن استنباط می

مکان در ایـن رویکـرد بـه یـک مکـان نمـادین تبـدیل       
گــردد کــه در آن هــر یــک از عناصــر بــه صــورت مــی

وار و نمادگونه، بخشی از فرهنگ اجتماعی محیط سمبل

دهنـد، بنـابراین دلبسـتگی و ارتبـاط     خود را نشـان مـی  
ــه   ــا و مکــانی براســاس نگــرش وي، ب صــورت نماده

اجتماعی کالبدي در محـیط بـروز   -هاي فرهنگیسمبل
هـاي فرهنگـی   هنماید و فرد براساس کـدها و انگـار  می

خود این نمادها را کشف و ارتبـاط خـود بـا محـیط را     
نماید. گیفورد در پژوهش ارزشمند خـود و بـا   میایجاد

هـاي مـدنظر معمـاران و مـردم     هدف شناسایی تفـاوت 
ترین عوامل موجـود  کننده از محیط، یکی از مهماستفاده

در محیط را عدم توجه به بعد اجتماعی محیط از سـوي  
و توجـــه صـــرف بـــه عناصـــر کالبـــدي و طراحـــان

هاي فرمی، فارغ از عوامل معنـایی اشـاره و بـا    شاخص
شفاف نمودن این اختالف، بر ضرورت تجدیـد نظـر و   

کننـدگان  شناسایی تفاوت معنایی بین طراحان و استفاده
).27کند (شهري تأکید میهايدر محیط

هاي مکـان کـه سـبب ارتقـاي     یکی از موثرترین ویژگی
هـا و تعـامالت بـین    گردد، فعالیتدلبستگی به مکان می

، 14اسـت ( انسان در آن مکـان  -و انسانمکان-انسان
دلبستگی به مکان ریشـه در نحـوه   بعد فرایند). 28، 25

تعامــل افــراد بــا مکــان کالبــدي و اجتمــاعی در قالــب 
تعامالت شناختی، رفتاري، عـاطفی و معنـائی دارد کـه    

در ).32-29، 18اسـت ( مکـان  نتیجه آن دلبستگی بـه 
گیري دلبستگی به مکان، دو عنصر انسـان و  روند شکل

مکان از طریق عنصر سوم تعامل انسان و مکان به لحاظ 
ــردي   ــاطفی و عملک ــناختی، ع ــد  ،ش ــک فرآین وارد ی

در واقع این امـر براسـاس تعامـل شـناختی،     .گردندمی
-يهـا و مکـان کالبـد   عاطفی و رفتاري بین افراد، گروه

اجتماعی، به صورت آگاهانه و ناآگاهانه در طول زمـان  
و در این میان ارتباط عـاطفی بـین   )31(گیردشکل می

فــرد و مکــان، بــر پایــه نحــوه قضــاوت، ترجیحــات و 
ــناخت از مکــان، برقــرار    ــیش بنیتــو و ).4شــود (م

همکارانش نیز دلبستگی به مکان را وابستگی عاطفی بـا  
یـن امـر در چـارچوب فرآینـد     کنـد کـه ا  مکان ادعا می

آید و میشناختی بین فرد و مکان پدیداجتماعی و روان
). 18اسـت ( اش احساس و عالقه نسبت به مکان نتیجه

دلبستگی به مکـان یـک بعـد از کلیـت حـس مکـان و       
وابستگی عاطفی مثبت است که بین فرد و مکان توسعه

این واژه مبین احساسات فـرد نسـبت بـه    ).13(ابدیمی
یک موقعیت جغرافیایی است که به طور حسـی فـرد را   

زند، در واقع یـک تجربـه مثبـت از    به آن مکان گره می
بنابراین دلبستگی بـه مکـان نتیجـه    ؛ )28باشد (مکان می

اعتقادات و احساسات مثبتی اسـت کـه فـرد در فرآینـد     
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). 33کند (مین خلق تعامل با مکان و معنا بخشیدن به آ
تعامل در این درجه ناشی از نوعی ارتبـاط عمیـق بـین    

گیري معنا در ارتباط بـا عواطـف   انسان و مکان و شکل
ــی  ــانی م ــامل درك ارزش انس ــه ش ــد. عاطف ــا و باش ه

گیري نگـرش اسـت و شـناخت بـا نحـوه کسـب       شکل
هاي بازنمایی این اطالعـات و  اطالعات از جهان، روش

ن بــه دانــش، نحــوه ذخیــره آنهــا و چگــونگی تبــدیل آ
دهی و توجه بـه  هاي استفاده از آن به منظور جهتشیوه

شــناخت و ادراك فــرد از ).32دارد (رفتارهــا ســروکار 
یک مکان از شروط اولیه براي ایجاد دلبستگی به مکـان  

توانـد در  باشد. درك فرایندهاي شناخت و عاطفه میمی
ردم در اسـتفاده از  هاي محیط و انتخاب مـ ادراك زیبایی

نتـایج  .)34باشـد ( عناصر محـیط نقـش مهمـی داشـته     
تحقیــق توســط رلــرو و دپیکــولی نشــان داد کــه ابعــاد 
ــاي    ــا متغیره ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــاطفی ب ــناختی و ع ش

اجتماعی و فردي قابل پیشگویی هستند و ،شناسیروان
این ابعاد صریحاً بـا درك از مکـان و سـاکنانش مـرتبط     

واقع دلبستگی به مکـان، رابطـه نمـادین    ). در 35است (
شـده توسـط افـراد بـه مکـان اسـت کـه معـانی         ایجاد

احساسی، عاطفی و فرهنگی مشـترکی بـه یـک فضـاي     
دهد. این ابعاد ضمن ایجاد دلبسـتگی و معنـا   خاص می

گـو  بخشیدن به زندگی فرد، سبب بروز رفتارهاي پاسخ
رهـاي  توانـد رفتا و متعهد در قبال مکان گردیـده و مـی  

مطالعه کـالتنبورن  ). 36، 23بخشد (محیطی را نیز ارتقاء 
ایست که ارتباط بین دلبستگی بـه مکـان و   اولین مطالعه

). 37اسـت ( مفاهیم رفتاري مثبـت محیطـی را آزمـوده    
دلبستگی مثبت به یک مکان ممکن است بـه شـدت بـا    
انجام رفتارهاي فردي که بـر محـیط همگـانی سـودمند     

هـا  رلف پیشنهاد کرد که مکان).36(باشد است، مرتبط 
) و 14کنند (توانند حس تعهد و مسئولیت را تقویتمی

رفتارشناسان محیطی معتقدند که شناخت مکان، احتمال 
دهـد. هـدف   رفتارهاي حمـایتی مکـان را افـزایش مـی    

دادن چگونگی اثرگذاري یک محیط بر تصور فـرد  نشان
رات بـر  و چگونگی اثرگـذاري ایـن تصـو   از آن محیط

الگوهاي رفتاري و احساس فـرد در ارتبـاط بـا محـیط     
باشد.می

شناسی شناختیفرایند شناخت در روان
شـناختی از سـه مرحلـه    شناسی فرایند شناخت در روان

بازیــابی ســازي و دریافــت اطالعــات محیطــی، ذخیــره
). فرآینـدهاي شـناختی در   2نمـودار شـود ( مـی تشکیل

نـوعی تمرکـز   1توجـه درجه اول مستلزم توجه هستند.
تالش ذهنی بر رویـدادهاي حسـی یـا ذهنـی پیرامـون      
است. در واقع، انسـان همـواره بـا سـیلی از اطالعـات      

هـا را انتخـاب   تـرین آن روبروست که تعـدادي از مهـم  
دلیل محدودیت ظرفیت ذهـن بـراي   کند. این امر به می

؛ ســازي اطالعــات اســتدریافــت، پــردازش و ذخیــره
بنــابراین توجــه نتیجــه وجــود یــک سیســتم پــردازش  

در نتیجه توجـه  ).38است (اطالعات با ظرفیت محدود 
هـاي  کننـده شده توسط ثبتبرخی از اطالعات دریافت 

شوند. نگهداري منتقل می2مدت-حسی به حافظه کوتاه
مانند هـر یـک از مراحـل شـناخت     حافظهعات در اطال

نوعی ساختار یک فرایند ذهنی است. حافظه سرگذشتی 
بیـاد مانـده از   اپیزودهـاي ز ترکیـب  است که اايحافظه

کلی در مـورد وقـایع و جهـان    دانشتجربیات فردي و 
). حافظـه شـامل مراحـل    39است (اطراف تشکیل شده 

ــذاري ــره3رمزگ ــازي، ذخی ــابی4س ــی5و بازی ــد. م باش
شـناختی  هـاي نقشهسازي، تصویرسازي ذهنی ومفهوم

ــذاري و    ــت رمزگ ــن در جه ــاي ذه ــه کارکرده ازجمل

هاي قابل سنجششناختی براساس مؤلفهشناسی فرایند شناخت در روان-2نمودار 

1. Attention
2. Short-Term Memory
3. Encoding
4. Storage
5. Retrieval
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در ایـن راسـتا ذهـن از    .باشدسازي اطالعات میذخیره
کند تا بتواند اطالعـات را  میها و قواعدي استفاده قالب

بنـدي ها را طبقـه داري آنساده، خالصه و به طرز معنی
ــل ــرده و در فای ــایی و  ک ــن جانم ــاي موجــود در ذه ه

بنـدي، تعیـین   . منظـور از طبقـه  )38(کنـد  سازي ذخیره
جایگاه و موقعیتی است که یک پدیـده در میـان دیگـر    

هاي جهان دارد. در واقـع ذهـن انسـان در طـول     پدیده
هـایی را در خـود ایجـاد نمـوده     زمان و به تدریج فایـل 

است که هـر پدیـده را پـس از شناسـایی و کـدگزاري      
در فـایلی  هـاي دیگـر   اش با پدیـده اولیه، براساس رابطه

بنـدي نـه تنهـا    ). از طریق دسـته 3دهد (میخاص قرار
بنـدي و  اطالعات ارسالی از محیط توسط قواعدي طبقه

شـوند، بلکـه نـام یـا کـدي      هایی گنجانده مـی در قالب
سـازي  گیرند. فرایند ذهنی سادهخود میمشخص نیز به

نامند و کدي می1سازيمفهومو ساماندهی اطالعات را 
و یا در مجموع یک مقوله براي رت یک واژهکه به صو

شـود را  مـی ها و یا خود پدیده استفادهاي از پدیدهدسته
).5(ندیگومی2مفهوم
ها نـه براسـاس واقعیـت محـیط، بلکـه براسـاس       انسان

کننـد. ذهنیـات انسـان در مـورد     ذهنیات خود رفتار می
ها، به طور عمده براساس دو عامل تصویر ذهنی و مکان

تصـویري  ،3ذهنیتصویرگیرد.نقشه شناختی شکل می
سازد. این تصویر است که فرد از یک پدیده در ذهن می

ها و تجارب فرد از مکان شکل تأثیر افکار، ارزشتحت 
) و در هــدایت رفتارهــاي فــرد در جهــت 5(ردیــگمــی

). 39باشـد ( دستیابی به اهداف شخصـی نیـز مـؤثر مـی    
ذهنـی  است شامل بازنمـایی  تصویرسازي ذهنی ممکن

در قالب هر یک از وجوه حسی مانند شـنوایی، بویـایی   
، بخشی از تصـویر  4نقشه شناختی. )1باشد (یا چشایی 

ذهنی است که به طور خاص بر روابط فضـایی تمرکـز   
شــناختی بازنمودهــایی درونــی ارائــه هــاي دارد. نقشــه

اص محـیط خـارجی   دهند که خصوصیات فضایی خمی
و الگـویی انتزاعـی و   )40کنـد ( سـازي مـی  شـبیه ما را 

کند تا براسـاس  میشده از محیط براي ما فراهم خالصه
.)38(میکنآن عمل 

ــس از رمزگــذاري در حافظــه      ــات دریــافتی پ اطالع
شوند. بازیابی فرآیندي است که از ذخیره می5مدتدراز

طریق آن اطالعات به هنگام نیاز از حافظـه فراخوانـده،   
6تـداعی . در فراینـد  )3شـوند ( تداعی و رمزگشایی می

وقتی دو رویداد به طور مکرر همراه با هم یا بـا فاصـله   
شـناختی  هاي عصبزمانی کوتاه تکرار شوند در گذرگاه

شود که هنگام ها پیوندهایی ایجاد میما براي بازیابی آن
(دیـدن، شـنیدن، ...) یکـی از آن رویـدادها،     شدنفعال

. تـداعی بـه دو شـیوه    )38شـود ( مـی دیگري نیز فعـال  
یـادآوري هنگـامی   شود.انجام میو بازشناسی یادآوري

دهد که اطالعات به صورت مسـتقیم از حافظـه   میرخ
افتد که یـک  شوند. بازشناسی زمانی اتفاق میبازیابی می

به صورتی که در گذشته تجربه شـده، شناسـایی   رویداد
ممکن است به طور مستقل و خود بـه  تداعی گردد. می

هاي بازیابی، تسهیل نشانهخودي رخ دهد و یا به وسیله
جملـه کارکردهـاي ذهـن در    از 7معنایـابی ).41شود (
تداعی یک پدیده اسـت کـه در فراینـد بازیـابی     جریان

سـازي یـک فراینـد همگـرا در     رود. اگر مفهومبکار می
سـازي اسـت،   هـا، تعمـیم و خالصـه   جهت یافتن تشابه

یـاد آوردن  معنایابی یک فراینـد واگـرا و در جهـت بـه    
ها و گسـترش یـک مفهـوم در    ها، تفاوت بین آنویژگی

تمامی آن چیزهایی 8معنابود. در واقع ذهن فرد خواهد 
است که در جریان بازیابی یک مفهوم بـراي مـا تـداعی    

ــی ــود (م ــه   42ش ــده از حافظ ــابی ش ــات بازی ). اطالع
شده و نهایتـاً در  مدت منتقل-مدت به حافظه کوتاهدراز

شوند.(احساس و رفتار) ظاهر میدادسخ برونقالب پا

شناختیشناسی هاي تحقیق در روانروش
شــناختی درصــدد درك چیــزي بیشــتر از شناســان روان

محتواي شناخت هستند، آنها در پـی درك چگـونگی و   
هـاي  یعنـی پژوهشـگران راه  ؛ چرایی تفکـر نیـز هسـتند   

توضـیح شــناخت و همچنــین توصــیف آن را جســتجو  
هاي متمایز پژوهشـی  . بدین منظور از روش)1کنند (می

ــد. روشمــیبهــره ــق در روانگیرن شناســی هــاي تحقی
، در 9تحقیقمحوريتوان بر اساس منطق شناختی را می

بینـی  بخشی و پیشچهار گروه استناد علّی، تفسیر، زمینه
طور مستقیم بابهتحقیقمحوري بندي نمود. منطقدسته
در کـه در سـؤال تحقیـق مسـتتر اسـت،     تحقیـق  هدف

تـرین منطـق   بدین منظور بایـد مناسـب  .باشدارتباط می
تحقیق براي تبیین و تحلیـل سـؤاالت انتخـاب    محوري 

گردد.
علّیـت محتمـل   ، 10علّـی در تحقیقات مبتنی بـر اسـتناد   

1. Conceptualization 6. Association
2. Concept 7. Meaning-finding
3. Mental Imagery 8. Meaning
4. Cognitive Map 9. Core logic
5. Long-Term Memory 10. Causal Attribution
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(برخـورد) بـر   درباره تأثیرات متغیر یا متغیرهاي مستقل
گردد. اینگونه تحقیقات استنتاج می(نتایج)متغیر وابسته

دهـی و تحلیـل   معموالً به صورت کمی و براساس نمره
منــد و هــاي نظـام رویـه شـوند و بــه مــیآمـاري انجـام  

اي نیاز دارند تـا بـه فرآینـدهی اثبـات کمـک     شدهکنترل
ها بـه عنـوان موجـودي    انسان6تفسیري. در تحقیق کنند

هـا و نیازهـاي   تاجتماعی، خودمختار و پویا به خواسـ 
طیمحـ شـوند کـه همـواره بـا     مـی خاص در نظر گرفته

فیزیکی و اجتماعی) اطراف خود در تعامـل هسـتند و   (
مفاهیم متمایزي در یک زمینه معین در ذهنشـان ایجـاد   

هـایی در مـورد   اسـتنباط هادر این نوع پژوهششود. می
گردد. باشند، مطرح میفرآیندهاي که اساس پژوهش می

منـابع و  ، از 7بخشـی زمینـه تحقیقات مبتنی بر منطـق در 
اش، در زمینه واقعیمطالعه پدیده شواهد چندگانه براي 

بخشـی بـه   در پـی زمینـه  این تحقیقاتشود. میاستفاده

بـه طـور   8بینـی منطـق پـیش  باشند.موردي میمطالعات
سـازي، جهـت   معمول در تحقیقات مدلسازي و یا شبیه

شـود  میو تغییرات آتی بکار گرفته بینی عملکردهاپیش
)43.(

شده به تنهایی امتیازها و هریک از انواع تحقیقات عنوان
دارد. بــه ایــن دلیــل، همــراههــاي مختلفــی بــه کاســتی

هـاي  شناختی، شـناخت را از طریـق روش  شناسان روان
هـاي متنـوعی کـه در    کنند. روشمیمتنوع علمی مطالعه 

باشند. آنگاه انواع شواهد همگرا را پی درك مشترکی می
دهند. میبراي حمایت از فرضیه خود مورد استفاده قرار

بیشـتر باشـد، بیشـتر    رچههمسانی نتایج فنون مختلف ه

شناختیشناسیهاي تحقیق در روانروش-2جدول
شناختیابزار روشتحقیقمنطق محوريتحقیقتوصیف روشتحقیقزیرگونه روشتحقیقروش 

تجربه آزمایشگاهی 
1شدهکنترل

با دستکاري برخی از عناصر گرمشاهده-
محیط نوع و چگونگی واکنش رفتاري 

افراد را در مقابل تغییرات مورد کاوش قرار 
گر می تواند این روش مشاهدهدردهد. می

ابعاد بیشتري از موقعیت آزمایش را 
کند. آنگاه متغیرهاي مستقل را کنترل

دستکاري و اثر متغیرهاي غیر مرتبط را 
پس به مشاهده تأثیر کند و سمیکنترل

پردازد.آنها بر متغیرهاي وابسته (نتایج) می

مشاهده ابزاري-1استناد علّی
مشاهده مستقیم-2

-زیست-تحقیقات روان
2شناختی

-با اجراي تحقیقات روانپژوهشگر-
عملکردبینشناختی، رابطهزیست

رامغزيساختارهايورویدادهاوشناختی
.کنندمیمطالعه

افزاريابزار پیشرفته نرماستناد علّی

هاي کاربران از شناخت جاري گزارشهاي متنی و رواییتحلیل3روایی–مطالعات متنی 
خودشان  در مورد محیط  و یا خاطرات 

شود.آنها تحلیل می

شنگرابزارهاي پیمایش-1تفسیر
هاي مصاحبهروش-2

ايهاي محاورهتحلیل

نگاريتاریخبیوگرافی؛

پژوهشگر رفتار افراد را در محیط مشاهده -4مشاهدات طبیعی
هایی را در وي سپس استنباطکند.می

که اساس آن رفتار فرآیندهايمورد 
ها این استنباطکند.مطرح میهستند،

-شدهگاهی اوقات با طرح آزمایشی کنترل
شوند.تر، آزموده می

مشاهده ابزاري-1تفسیر
مشاهده مستقیم-2

هاي تطبیقی نمونهمطالعات5مطالعات موردي
موردي

مورد افراد و با اجراي مطالعه فشرده در
هاي گیريهاي موردي، نتیجهمحیط

شود.عمومی در مورد رفتار  حاصل می

شنگرابزارهاي پیمایش-1بخشیزمینه
هاي مصاحبهروش-2
مشاهده ابزاري-3
مشاهده مستقیم-4

(متناسب با سؤال تحقیق ابزار 
رود.)مناسب بکار می

یک یا چند نمونه مطالعات
موردي

1. Controlled Laboratory 5. Case Studies
Experiments 6. Interpretation
2. Psychobiological Research    7. Contextualisation
3. Texual and Narrative Studies 8. Prediction
4. Naturalistic Observations
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2شـماره  در جـدول .)1کـرد ( تـوان بـه آن اعتمـاد    می
ــه ــه توصــیف روش ب ــق در طــور مختصــر ب هــاي تحقی

شود.میشناختی پرداخته شناسی روان

هایافته
نظریه دلبستگی به مکان حاکی از ایـن اسـت کـه افـراد     
دلبستگی خود را با مکان براسـاس انتظـارات خـود کـه     

هاي مشابه و فرآینـد  آنها از مکانمبتنی بر تجارب قبلی 
مندي آنها دهند که رضایتهاست توسعه میشناختی آن

دارد. شـناخت، روشـی   از مکان به این شناخت بستگی
سـازي، سـاماندهی و بـازخوانی    براي اکتسـاب، ذخیـره  

اطالعــات ادراك شــده محــیط و احســاس، بخشــی از  
باشـد  العمل فطري انسـان نسـبت بـه محـیط مـی     عکس

هــاي شــناختی بــا بکــارگیري روششناســی روان).27(
ــه روان  ــه مطالع ــوع ب ــق متن ــدهايتحقی ــانه فرآین شناس

تـوان  این فرآیندها را می.پردازدانسان میذهنشناختی
هاي خاص تا مرحله به خاطر از ابتداي توجه به محرك

سپردن و تشکیل تصویر ذهنـی دنبـال نمـود. همچنـین     
تی به عنوان رویکـردي نـو   شناخشناسی بکارگیري روان

توانـد منجـر بـه    در مطالعه فرایند دلبستگی به مکان می
ــوزه    ــان در دو حـ ــی از انسـ ــق و علمـ ــی عمیـ فهمـ

محیطی شود.شناسی مطالعات شناسی و روششناخت

شناسی شناختی در چـارچوب نظـري   کاربرد روان-
دلبستگی به مکان

ــه مکــان در فضــاهاي موجــود و   ــابی دلبســتگی ب ارزی
شناخت عوامـل انسـانی و مکـانی دخیـل در آن بـدون      
توجه و ارزیابی فرآیند دلبستگی میسر نخواهد بـود. در  
واقع مدل تحلیل دلبستگی بـه مکـان هنگـامی جـامع و     

نگــر خواهــد بــود کــه عناصــر کلیــدي آن، فرآینــد کــل
گیـري و نتیجـه و دسـتاورد آن هـر سـه در کنـار       شکل

بی در مطالعــات یکـدیگر در قالــب عوامــل قابـل ارزیــا  
تا در تحقیقات آتی بتوانند منجر به شوندمحیطی مطرح

تر در ارزیابی دلبستگی به مکان هاي دقیقسازيشاخص
از یک سو و ارائه راهکارهاي طراحانه با هـدف ارتقـاء   

شناسـی رواندلبستگی به مکـان از دیگـر سـو گردنـد.     
بـراي  مغـز سـازوکارهاي بـر کـه تسـلطی بـا شـناختی 
ذهـن  گیريشکلوبازنگريتفکر،یادسپاري،یادگیري،

بـر تأثیرگـذاري بـراي ییراهکارهاتوانددارد، میافراد
کنـد  پیشـنهاد آنتقویتیااصالحتغییر،وذهن دیگران

. این رویکرد بـا تعریـف فراینـد شـناخت در     )44، 41(
هـاي  دلبستگی به مکان و یافتن و تقویت نمودن مؤلفـه 

هاي فرایند شناخت در چارچوب دلبستگی به مکانبررسی عوامل مؤثر بر مؤلفه-3جدول
مکانشخصفرایند

هایی از عوامل قابل مثالعوامل مؤثر
شهريارزیابی در فضاي 

هایی از عوامل قابل مثالعوامل مؤثر
شهريارزیابی در فضاي 

شناخت

توجه
a1

کنترل بر موقعیت-
تجربیات و اهداف-

مدت سکونت-
وسیله جابجایی-
مشخصات فردي-

a2-سیماي ظاهري شهر-هاي محركویژگی
فضاهاي جمعی شهر-
فضاهاي عملکردي-

نام و تعریف -b1سازيمفهوم
مفهوم

تجربیات-
ها و عقایدنگرش-

هاي اجتماعی و زمینهپس-
فرهنگی

مشخصات فردي-

b2-نام و تعریف مفهوم
ها و مصداق-

هاغیرمصداق
عوامل مربوط و -

نامربوط

اسامی فضاهاي شهري-
ویژگیهاي کالبدي فضاها-

ویژگیهاي عملکردي -
فضاها

ویژگیهاي اجتماعی فضاها-
-تشکیل نقشه 

شناختی
c1-نیازها و توقعات

کنترل بر موقعیت-
و توقعات شهروندان نیازها -

از فضاي شهري
مدت سکونت-
وسیله جابجایی-
مشخصات فردي-

c2-دانش عالئم مشخصه -هاي محركویژگی
1زمین

2جاده-دانش مسیر-

3دانش پیمایشی-

تداعی و معنایابی
d1

تجربیات-
نیازها و توقعات-
ها و عقایدنگرش-

نیازها و توقعات شهروندان -
فضاي شهرياز 

هاي اجتماعی و زمینهپس-
فرهنگی

مشخصات فردي-

d2-4هاي شمایلینشانه-نشانه هاي محیطی

5هاي نمادیننشانه-

6ايهاي نمایهنشانه-

1. Landmark knowledge 4. Iconic
2. Route-road knowledge 5. Symbolic
3. Survey knowledge 6. Index
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هاي ارتقاء زمینهکالبدي، معنایی و اجتماعی مؤثر بر آن،
کند. این امر با توجـه بـه   میدلبستگی به مکان را فراهم

شـهري، بـیش از پـیش بـه     اهمیت اجتمـاعی فضـاهاي  
ه به دلبستگی به مکان و شـناخت عوامـل   ضرورت توج

افزاید.تقویت کننده آن در این فضاها می
بــه بررسـی عوامــل شخصــی و  ) 3شــماره (جـدول  در 

هاي فرایند شـناخت در چـارچوب   مکانی مؤثر بر مؤلفه
محیطی و ارائه عوامل قابل ارزیابی در فضـاي  مطالعات 

است.شده شهري پرداخته 

شناسی شـناختی در  تحقیق روانهاي کاربرد روش-
فرایند دلبستگی به مکان

شـناختی بـر حسـب    شناسـی  هاي تحقیق در روانروش
و به واسطه ماهیـت  آوري و تحلیل اطالعاتابزار جمع

ها و اهداف پـژوهش، قابـل اسـتفاده در فراینـد     پرسش
هـاي  باشـند. بکـارگیري روش  دلبستگی بـه مکـان مـی   

مراحل فراینـد دلبسـتگی   مناسب شناختی در هر یک از 
تري درباره پدیده مورد مطالعه در مکانی اطالعات جامع
دهد.اختیار محقق قرار می

هاي تحقیق مبتنی بـر اسـتناد   آمده از روشنتایج بدست 
ــگاهی    ــارب آزمایش ــه تج ــی از جمل ــات عل و تحقیق

شناختی درباره افراد، با بررسی روابط علـت  زیستروان
هاي معتبـري را جهـت ارزیـابی عوامـل     و معلولی، داده

دهد. این ذهنی بدست میمؤثر بر توجه و تصویرسازي 
ــراي تحلیــل  داده ــه عنــوان مــالك و معیارهــایی ب هــا ب

هـاي تحقیـق مبتنـی بـر     کننـد. روش اطالعات عمل می
ناخت در مورد افـراد  هاي شبخشی با مطالعه مؤلفهزمینه

شـناختی  مـوردي، اطالعـات بـوم   هـاي  و تطبیق نمونـه 
دهـد. مطالعـات   باارزشی را در اختیار محققان قرار مـی 

روایی و مشـاهدات طبیعـی از جملـه تحقیقـات     -متنی
باشـند. مطالعـات   شناسی شـناختی مـی  تفسیري در روان

روایی از طریق ابزار ارتبـاط مسـتقیم بـه مطالعـه     -متنی
ــده ــن   ک ــیط در ذه ــک مح ــود از ی ــاي موج ا و رمزه

کننـدگان از فضـا شـامل تصـاویر ذهنـی، نقشـه       استفاده
هـایی در  استنباطپردازد وشناختی، مفاهیم و معناها، می

کنـد. مطالعـه و بررسـی    میفرایند شناخت مطرحمورد 
گیـري تصـویر ذهنـی و    خصوصیات فضـایی در شـکل  

ازمند حضور نیهاي مختلف اجتماعی،جلب توجه گروه
محقق در فضاست. روش مشـاهده طبیعـی بـا مشـاهده     

ــیط،   ــراد در مح ــار اف ــتنباطرفت ــورد  اس ــایی را در م ه
کنـد. مـی مطـرح که اساس آن رفتار هستند،فرآیندهاي

بینــی بــا بکــارگیري ابــزار هــاي مبتنــی بــر پــیشروش
سـازي  مصـنوعی بـه شـبیه   اي و هوش سازي رایانهشبیه

آمده از عملکرد شناختی افراد براساس اطالعات بدست 
پردازد. بررسی عوامل مؤثر بر توجه تحقیقات پیشین می

بینـــی عملکـــرد و تشـــکیل تصـــاویر ذهنـــی، پـــیش
هـاي مدلسـازي شـده را    کنندگان آتـی در طـرح  استفاده
سازد.میپذیر امکان

هـاي مناسـب شـناختی در    ) روش4(شـماره  در جدول 
هاي فرایند شـناخت بـر اسـاس    ه هر یک از مؤلفهمطالع

است.منطق محوري تحقیق مورد بررسی قرار گرفته 

شـناختی در چـارچوب نظـري    شناسی جایگاه روان
دلبستگی به مکان

بـر نقـش   شناختی با بررسی فرآیندهاي ذهنـی رویکرد 
عنوان ضرورت ایجاد معنـاي  شناخت انسان از محیط به

کند. این رویکرد با تعریـف  تأکید میدلبستگی به مکان 
شناختی، دریچه متفاوتی شناسی فرایند شناخت در روان

را در مطالعه فراینـد شـناخت دلبسـتگی بـه مکـان، در      
دهد تا خـأل موجـود در مطالعـه    اختیار محققین قرار می

ــود.      ــر ش ــان پ ــه مک ــتگی ب ــناخت در دلبس ــه ش مؤلف
اخت بــه شــناختی در مطالعــه فراینــد شــنشناســی روان

هاي تحقیق شناختی در فرایند دلبستگی به مکانروش-4جدول 
شناخت فرایند شناخت

محوري تحقیقمنطق
تداعی و معنایابی شناختیتصویرسازي ذهنی و نقشه  سازيمفهوم توجه

- شدهتجربه آزمایشگاهی کنترل-
شناختیزیست-تحقیقات روان-

- شدهتجربه آزمایشگاهی کنترل-
شناختیزیست-تحقیقات روان-

استناد علی

مطالعات موردي مطالعات موردي- مطالعات موردي- مطالعات موردي- بخشیزمینه
روایی-مطالعات متنی روایی-مطالعات متنی-

طبیعیمشاهدات -
روایی-مطالعات متنی- روایی-مطالعات متنی-

مشاهدات طبیعی-
تفسیر

- -اي و هوشسازي رایانهشبیه-
مصنوعی

- اي و سازي رایانهشبیه-
مصنوعیهوش

بینیپیش
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سـازي، تصویرسـازي   هـاي توجـه، مفهـوم   معرفی مؤلفه
پردازد. این شناختی، تداعی و معنایابی میذهنی و نقشه 

ها با شناسایی عوامل شخصی و مکـانی مـؤثر بـر    مؤلفه
محیطی ازجملـه فضـاهاي  ها در چارچوب مطالعاتآن

). 3شـماره  جـدول  باشـند ( مـی شهري، قابـل ارزیـابی   
هــاي تحقیــق  ا معرفــی روشرویکــرد شــناختی بــ  

ها و ابزارهاي متنوع علمـی  شناختی، روششناسی روان
هـاي آن در اختیـار   براي مطالعه فرایند شناخت و مؤلفه

هـاي  ). روش4(جـدول شـماره   دهـد مـی محققان قرار
توانند بـر اسـاس منطـق و ماهیـت     شده میتحقیق ارائه 

مـورد  تحقیق در مطالعه مراحل مختلف فرایند شـناخت  
استفاده قرار گیرند و در پاسخگویی به مسائل شـناختی  

)، مـدل مفهـومی   3شماره (نموداردر گردند. مؤثر واقع
ارتباط بـین چـارچوب نظـري دلبسـتگی بـه مکـان در       

شناختی از دیـد  محیطی و رویکرد روانشناسیمطالعات
ــت ــی و روشمعرف ــین شناس ــی تبی ــده شناس ــت. ش اس

عنوان رویکـردي علمـی از دیـد    شناختی بهروانشناسی 
شناسـی در مطالعـه فراینـد شـناخت بـر اسـاس       معرفت

شناختی و معنـا، بـا بعـد    هاي توجه، مفهوم، نقشه مؤلفه

کند و از دیـد  فرایند دلبستگی به مکان ارتباط برقرار می
شناسی بـا ارزیـابی عوامـل مـؤثر بـر هـر یـک از        روش
مکان بررسی هاي تحقیق مناسب خود، اها با روشمؤلفه

فرایند شناخت دلبستگی به مکان با رویکرد شـناختی را  
کند.میفراهم 

گیرينتیجهبحث و 
دلبستگی به مکان یکی از عوامل مهم در ارزیابی ارتباط 

هـاي انسـانی بـا کیفیـت     محیط و ایجاد محـیط -انسان
باشد. ایـن سـطح از معنـاي محیطـی بیـانگر نـوعی       می

ارتباط عمیق فرد با محـیط بـوده و در ایـن سـطح فـرد      
ــین خــود و مکــان احســاس  ذاتنــوعی هــم پنــداري ب

ــده مــی ــوان پدی ــه عن ــه مکــان ب ــد. دلبســتگی ب اي نمای
باشـد  تحلیل میروانشناسی با رویکردهاي مختلفی قابل 

حدودي بهاین رویکردها اعمال آدمی را تاهریک از و 
محققان سهمی در تصویر وکنندمیتبیین متفاوتیگونه

کند.میشناخت از موضوع ایفااز تمامیت 
اي مسـتقیم یـا   هایی که به گونهآشنایی طراحان به دانش

کنند، ایـن امکـان   میغیرمستقیم به حرفه طراحی کمک

شناسی شناختی در مطالعه چارچوب نظري فرایند دلبستگی به مکانجایگاه روان-3نمودار
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شده بیش از پیش با ي ارائه هاآورد تا طرحرا بوجود می
هـاي  کنندگان سازگار بوده و لذا محـیط نیازهاي استفاده

هـا شـرایط الزم را بـراي یـک     شده بوسـیله آن طراحی
تنیـده  به دلیل ماهیت درهم آورد.زندگی انسانی فراهم 

مند و پیچیده مسائل انسانی براي پژوهشگرانی که عالقه
هستند، لزوم آشنایی بـا  محیطی به پژوهش در مطالعات 

شـناختی  علوم جدید که در این نوشتار تأکید بـر علـوم  
باشـد.  مـی است، ضـروري شناختی) بوده شناسی (روان

ریزي و طراحی به دو بعد طراحان شهري باید در برنامه
محـوري در ایجـاد کیفیـت در    فرایندمحوري و محصول

الوه هاي شهري توجه نموده و تالش نمایند تا عـ محیط
هـاي  محصـول)، جنبـه  مطلـوب ( بر طراحی یک مکـان  

فراینـد) را  خـود ( شده در روند کیفیت مورد نظـر  طرح
نیز مدنظر قرار دهند. دلبستگی بـه مکـان نیـز از جملـه     

هاي فضـاي شـهري اسـت و در عـین حـال کـه       کیفیت
باشـد، نیازمنـد   محور مـی داراي نوعی خروجی محصول

لبستگی بـه مکـان نیـز    توجه جدي به مراحل و فرایند د
است.

فرآیند دلبستگی به مکـان در مطالعـات محیطـی از سـه     
شــود. عنصـر احسـاس، شـناخت و رفتـار تشـکیل مـی      

شناسی شناختی نیز با آشنایی بر سازوکارهاي ذهن روان
انسان بـه تعریـف مراحـل و فراینـد شـناخت در ذهـن       

پردازد و بـا معرفـی عوامـل مـؤثر بـر آنهـا و       انسان می
هــاي تحقیــق متنــوع شــناختی، امکــان  ن روشهمچنــی

ارزیابی فرایند دلبستگی به مکان در مطالعات شـهري را  
بنابراین توجه بـه فراینـد دلبسـتگی بـه     ؛ آوردفراهم می

گیـري  هاي شناختی، موجب شکلمکان با تکیه بر مؤلفه
هاي طراحی تر دلبستگی به مکان در محیطسطوح ژرف

هــر یــک از گــردد.شــده توســط طراحــان شــهري مــی
سازي، تصویرسـازي و  هاي شناختی توجه، مفهوممؤلفه

نقشه شناختی، تداعی و معنایابی، به نحـوي در مطالعـه   
عنوان مثـال میـزان   بهباشند. فرایند شناخت تأثیرگذار می

شهروندان به عوامل کالبـدي و اجتمـاعی فضـاي    توجه
شهري با در نظر گرفتن تجربیات و اهـداف کـاربران از  
فضاي شهري، اطالعات ارزشـمندي را بـراي شـناخت    
وضع موجود در عرصه مـداخالتی در اختیـار طراحـان    

ذهنـی کـاربران در   مفاهیمدهد. بررسـی  شهري قرار می

هـاي کالبـدي، عملکـردي و    ارتباط بـا اهمیـت ویژگـی   
اجتماعی فضاي شهري امکان آشنایی با تعاریف مفاهیم 

در ذهـن کـاربران   و توقعات موجود از فضاهاي شهري 
هـاي  سازد و نمایانگر نظریـات و خواسـت  را فراهم می

باشد و شهروندان در ارتباط با فضاي شهري مطلوب می
-با مطالعه عوامـل مـؤثر در شـکل   نقشه شناختیمؤلفه 

گیري الگوهاي انتزاعی از محیط در ذهن افراد، تفـاوت  
میان وضعیت موجود تصویر ذهنی شهروندان از فضـاي  

مندي طرح را شکل وضعیت مطلوب که غایتشهري و
موجود در معانیسازد. دستیابی به دهد را آشکار میمی

کننـده خـاطرات   هـاي محیطـی تـداعی   محیط و نشـانه 
جمعی، به عنوان فرصتی در جهت انطباق ایـن تصـویر   
با نیازها و توقعات ساکنین در رابطه بـا فضـاي شـهري    

قیق شناختی نیز بـا  هاي تحباشد. در این راستا روشمی
ــق ــوري منط ــاي مح ــوع (ه ــیر،  متن ــی، تفس ــتناد عل اس
جانبــه بینــی) امکـان ارزیــابی همــه بخشــی، پــیشزمینـه 
هاي شـناختی مـذکور را در فراینـد دلبسـتگی بـه      مؤلفه

آورند.مکان با بکارگیري ابزارهاي شناختی را فراهم می
ــرد ــتفاده از رویک ــی رواناس ــام شناس ــناختی در انج ش

شـهري در جهـت   هاي محیطی ازجمله طراحیپژوهش
هـاي  تـر از پدیـده  تر و درکی عمیقارائه تصویري کامل

هـاي  مورد مطالعه، جنبشـی نـوین در عرصـه پـژوهش    
شــود کــه پژوهشــگران محیطــی مــیعلمــی محســوب

هـا  توانند رویکردها، راهبردها، استراتژيبراساس آن می
هش محیطـی  شده در یک پـژو و ابزارهاي به کار گرفته 
اعمال رویکرد شـناختی  دهند.واحد را در کنار هم قرار

مند از جانبه و نظامهمهشهري، امکان دركدر مطالعات
فرآیندهاي ذهنی انسان در ارتباط بـا فضـاي شـهري را    

و در سطحی برتر به ایجاد فضـاهاي  نمودهبیشتر فراهم 
شــهري کارآمــد منطبــق بــا نیازهــاي شــهروندان، منــتج 
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