ارتقای دلبستگی مکانی در فرآیند بازآفرینـی
بافتهای شهری کهن

  دکتر محمدرضا پورجعفر
     سمانه خبیری
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واژگان کلیدی  :دلبستگی مکانی ،بازآفرینی بافتهای شهری کهن ،تداوم ،تمایز.
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چکیده
دلبس��تگی مکانی به عنوان یکی از مفاهیم مطرح ش��ده در حوزه روانشناسی محیطی اشاره به روابط
و پیوندهای احساس��ی میان مردم و مکانها دارد .شناسایی نقش این پیوندهای احساسی در موفقیت و
شکست پروژههای بازآفرینی شهری ،در سالهای اخیر توجه صاحب نظران این حوزه را در جهان ،بویژه
در انگلس��تان و هلند ،به موضوع دلبستگی مکانی برانگیخته است .گسست روابط مردم -مکان به عنوان
یکی از دالیل اصلی ترک بافتهای شهری کهن زمینه ساز توجه بیشتر این دسته از محققان به منظور
شناسایی و اتخاذ راهبردهایی بوده است که بتوانند با مدیریت تغییرات در مکان ،ضمن ارتقای پیوندهای
احساسی به ضمانت باالتری از موفقیت اجرایی پروژههای بازآفرینی شهری دست یابند.
هدف از این مقاله بازشناسی تاثیر گذاری رویکردهای متاخر بازآفرینی بافتهای کهن شهر بر ارتقای
دلبس��تگی مکانی به عنوان یکی از س��طوح پیوندهای مردم-مکان ،اس��ت .ایدهای که میتواند با بس��ط
مطالعات ،حمایت اجتماعی از طرحهای بهس��ازی و نوس��ازی بافتهای ش��هری که��ن را افزایش داده و
ضمانت باالتری از موفقیت ناش��ی از همراهی افراد آن جامعه در این پروژهها را فراهمآورد .شناس��ایی
تاثیر رویکردهای بازآفرینی ش��هری بر دلبستگی مکانی ،بر اس��اس بازشناسی اصول و معیارهای اصلی
دلبس��تگی مکانی و چگونگی تاثیر پذیری آنها در طرحهای بازآفرینی ش��هری از طریق مطالعات منابع و
متون موضوع و با اتخاذ رویکرد تفسیری در روش تحلیل توصیفی استخراج شدهاند.
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مقدمه
مفه��وم دلبس��تگی مکانی در ده��ه  80و پس از طرح ایدههای اولیه مربوط به حس مکان مطرح ش��د.
دلبس��تگی به مکان به عنوان یکی از س��طوح حس مکان اشاره به پیوندی عاطفی میان مردم و مکانهایی
دارد که در فرایند تعامل با آن ،بدان معنای ویژهای بخش��یدهاند .گسست پیوندهای عاطفی در بافتهای
ش��هری کهن که مرکزیت وحدت بخش پیکره ش��هرها به ش��مار رفته و نقش مهمی را در ش��کلگیری و
تقویت هویت ش��هر ایفا میکنند ،یکی از مش��کالتی است که طراحان و برنامهریزان شهری در این بافتها
با آن مواجهاند.
تغییرالگ��وی زندگ��ی و به تبع آن تغییر در نیازهای انس��ان م��درن ،تغییرات ش��تاب زده و ادامه روند
اجتماعی این بافتها ،درکنار الینحل ماندن رفع نیازهای ساکنان ،منجر به تضعیف
فرس��ودگی کالبدی و
ِ
و گسس��ت دلبس��تگی مکانی در آنها ش��ده اس��ت که در قالب رفتارهایی چون ترک این بافتها توسط
س��اکنان قدیمی و عدم تعهد اجتماعی به آینده بافت در س��اکنان جدید و قدیم باقی مانده قابل مشاهده
اس��ت .ساختارهای جدید ایجاد شده نیز در مقایسه با س��اختارهای پیشین در تقویت حس مکان و خلق
حس دلبس��تگی مکانی جدید ناتوان مانده و به تدریج محلههای بافتهای کهن از هویت ویژه اش��ان تهی
گردیدهان��د .اتخاذ رویکردهای بازآفرینی ش��هری بدون توجه به پیونده��ای مردم-مکان نیز منجر به عدم
موفقیت این پروژهها در احیاء و ارتقای دلبس��تگی مکانی س��اکنان شده است .بازشناسی راهبردهایی که
بتوان��د در طول فرایند بازآفرینی ای��ن بافتها ،پیوندهای مردم– مکان را نیز مخاطب قرار داده و متضمن
احیاء و تقویت آنها باش��د امری ضروری به نظر میرس��د .بدین منظور و برای ش��ناخت تاثیر رویکردها
و راهبردهای بازآفرینی ش��هری ،مفهوم دلبس��تگی مکانی ،اصول و معیارهای آن شناسایی شده و سپس
چگونگی تاثیرپذیری این مولفهها در فرایندهای بازآفرینی ش��هری بر اساس تحلیل منابع و متون موضوع
مورد بررسی تفصیلی قرار میگیرد.
-1دلبستگی مکانی
ایده دلبستگی مکانی در سالهای اخیر با اقبال گسترده صاحبنظران حوزههای مختلف مطالعاتی مواجه
شده است .بخشی از این توجه روز افزون ناشی از سست شدن روابط مردم -مکان به دلیل گسترش پدیده
جهانی شدن ،افزایش امکان جا به جایی و مشکالت روزافزون زیست محیطی است که موجودیت مکانهای
شاخص و مهم برای مردم و ارتباط میان آنها را تهدید میکنند.)Scannel& Gifford,2010:1( .
در ادبیات موضوع عمدت ٌا از دلبس��تگی مکانی به عنوان پیوندی احساسی میان مردم و مکانهای خاص

یاد شده است .هیلداگو و هرناندز )2001( 1به منظور تدقیق مفهوم دلبستگی مکانی و تمایزش با مفاهیم
نزدیک به آن چون "رضایتمندی سکونتی " 2با ارجاع به تعریف نظریه دلبستگی و شاخصه اصلی آن یعنی
تمایل به حفظ نزدیکی به موضوع دلبس��تگی ،گرایش افراد به حفظ نزدیکی به مکان را به تعریف رایج از
مفهوم دلبستگی مکانی افزودند.
بر این اساس و با بسط تعریف بدست آمده و بررسی مطالعات محققان 3در این حوزه ،می توان دلبستگی

.)& Kearns,2008:12

گ��راف 11به منظور درک چگونگی ش��کلگیری هویت مکانی ،به پژوهش آنتونی کوهن ، 12که پیش��رو
انسانشناس��ی است ،اش��اره میکند .کوهن در تحقیقاتش ایده "محرکهای هویت "13را پایهگذاری کرد و
گس��ترش داد .او بر تغییرات مداوم هویت در تعامالت روزمره تاکید داش��ت .به اعتقاد او الحاق معانی به
فعالیتها هیچگاه متوقف نمیش��ود ،بلکه فرآیندی اس��ت که خود را دائماً باز تعریف و باز سازی میکند.
از دی��د کوه��ن ،هویت قدرت مولدي اس��ت که میتواند مکان��ی را تقویت یا نابود کند .به عنوان بخش��ی
از س��اختهای هوی��ت ،م��کان فرصتهایی را که مکانه��ای دیگر ارائه نمیکنند بدس��ت میآورد و در
فرایند غنی ش��دن یک مکان با معنا ،گروه های مش��خصی میتوانند با آن اح��راز هویت کرده و تعامالت
و فعالیتهای ویژهای را در آن مکان تش��ویق کنن��د ( .)Graaf,40:2009پس از طرح ایده هویت مکانی
توس��ط پروشانس��کی ،بریک ِول 14وتوآیگر-راس و او ِزل 15به بررس��ی رابطه میان دلبستگی مکانی و هویت
پرداختند .آنها عالوه بر خودبس��ندگی 16که بیانگر بعد احساسی و عملکردی دلبستگی مکانی است ،سه
اصل هویت یعنی تمایز ، 17تداوم 18و عزت نفس 19را که میتوانند در فرایند ادراکی و احساسی دلبستگی
ب��ه مکان ایجاد ش��وند ،شناس��ایی کردهاند .این معیارها بر اس��اس امکان تاثیرگذاری بر ه��ر یک از ابعاد
عملکردی ،احساسی و یا ادراکی دلبستگی مکانی و چگونگی شکلگیری ،در نمودار  1و در کنار مولفههای
بیرونی موثر بر دلبستگی مکانی تبیین شدهاند.
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مکانی را به عنوان یکی از س��طوح روابط مردم و مکانها به معنای پیوندی ادراکی ،احساس��ی و عملکردی
میان افراد و محیط هایی که در فرایند تعامل با آن بدان معنای ویژهای بخشیدهاند ،تعریف کرد .این پیوند
در چارچ��وب رفتاره��ای تمایل به حفظ نزدیکی به مکان ،حزن و اندوه ناش��ی از جدایی و دوری از مکان،
حمایت اجتماعی مکان و انتخاب مکانهای مشابه قابل بازشناسی است.
عمدتاً در مطالعات دلبس��تگی مکانی از دو س��طح "هویت مکانی "4به عنوان دلبس��تگی احساس��ی که
ریشه در فرایندی احساسی و ادراکی دارد و "وابستگی مکانی " 5که فرایندی احساسی و عملکردی است،
صحبت شده است.
مفهوم "وابستگی مکانی" یا "دلبستگی مکانی عملکردی " 6توسط استکلس و شوماخر )1981( 7مطرح
ش��د .این مفهوم به عنوان گونهای از دلبس��تگی مکانی ،به معنای پتانس��یل یک م��کان در ارضای نیازها
و اهداف یک فرد میباش��د و ارزیابی اینکه چگونه یک مکان در مقایس��ه با س��ایر مکانهای در دس��ترس
میتواند مجموعهای از نیازها را ارضا کند.
ایده اولیه "هویت مکانی" نیز توس��ط پروشانس��کی 8در  1978مطرح ش��د .بر اس��اس این ایده ،هویت
مکانی همانند سایر گونههای هویت ،به این سوال که "من کیستم ؟" از طریق تاکید بر "من کجا هستم؟"
یا "من به کجا تعلق دارم ؟"پاس��خ میدهد (" .)Graaf, 2008:39دلبس��تگی مکانی احساسی" یا هویت
مکانی به معنای احساس��ات و عواطفی اس��ت ک��ه مردم درباره یک مکان خاص پی��دا میکنند .به اعتقاد
جیولیانی 9این احس��اس و عاطفه میتواند هم نس��بت به مکان و هم نس��بت به اجتماعی که از طریق آن
مکان تعریف ش��ده اس��ت ،شکل بگیرد .به اعتقاد رلف 10دلبس��تگی به یک مکان یک نیاز اساسی و مهم
بش��ری است زیرا که هویت مکانی بخشی از هویت فردی انسان را شکل میدهد (Livingston ,Bailey

بنابه اعتقاد توایگرراس و اوزل()1996حس خود بس��ندگی حفظ خواهد ش��د ،اگر محیط سبک زندگی
روزان��ه افراد را تس��هیل کن��د و یا حداقل ممانعتی ب��رای آن ایجاد نکند .عمدتاً از تامی��ن نیازها ،توقعات
موضوعی و موضعی و رضایتمندی افراد در محیطها به عنوان عوامل موثر در تقویت و تسهیل خودبسنگی
یاد ش��ده اس��ت .این نیازها و توقعات میتوانند معطوف به بعد کالبدی و عملکردی مکان که دربرگیرنده
تعامالت و شبکههای اجتماعی موجود در مکان است ،باشند.
عزت نفس به معنای "حس ارزش��مند بودن" ،در رابطه با مکانها به صورت احس��اس غرور از تعلق به
یک مکان ،رابطه با مکان یا س��کونت در یک محله تعریف میش��ود .این حس غرور در ساکنان یک محله
میتواند برخاسته از شرایط اقتصادی -اجتماعی ،میراث فرهنگی -تاریخی و آشنایی ساکنان با ارزشهای
موج��ود و یا برآم��ده از کیفیات محیطی و کالبدی محله باش��د .همچنین مطالعات درباره مش��ارکت در
طرحهای توسعه محلی نشان داده که مشارکت ساکنان در فرایند طراحی ،اجرا و ارزیابی برنامهها به دلیل
بودن خواس��تها و نظرات آنها در آینده مکان ،منجر به ارتقای عزت نفس ساکنان
القای حس ارزش��مند
ِ
میشود(.)http://pps.org/learning-from knight- soul- of- community
نمودار  :1معیارها و مولفه های دلبستگی مکانی
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ماخذ  :نگارندگان

تداوم بر فرایند ایجاد دلبس��تگی مکانی در دو شکل "تداوم تجانس مکانی " 20و "تداوم مرتبط با مکان"21
تاثیر گذار است .تداوم تجانس مکانی اشاره به سازگار بودن محیط با باورها و ارزشهای فرد دارد .در این
گونه از تداوم فرد به منظور حفظ تداوم خود ،به دنبال مکانهایی میگردد که متجانس با هویت محیطی-
مکانی او بوده و بازتابی از ارزشها و تجارب فردی و جمعیاش باش��د .فِلدمن معتقد اس��ت که عدم وجود
ت��داوم تجانس مکانی میتوان��د منجر به نارضایتی عمومی در فرد و میل به ت��رک مکان به منظور یافتن
مکانی که در تجانس با "خود" باشد ،شود .بنابراین نقش طراح و برنامهریز شهری در تقویت تداوم تجانس
مکانی در محله ها ،شناسایی و تقویت ارزشهای موثر در انتخاب مکان توسط ساکنان است.
"تداوم مرتبط با مکان" به معنای تمایل فرد به حفظ رابطه با یک مکان به دلیل نقش آن مکان به عنوان
مرجعی از گذشتهی خود ،فعالیتها و تجاربش است .دراین نوع از تداوم ،محیط کالبدی به عنوان منبعی
جهت یادآوری فعالیتها و تجارب گذش��ته افراد به ش��مار میرود .تداوم تجربه خویش ،از طریق کمک به

یادآوری مفاهیم و تجارب در محیط ،نیز میتواند حفظ ش��ود .مکان و یا ش��یء در مکان میتواندگذش��ته
ی��ک ف��رد را یادآوری کرده و زمینهای مس��تحکم را برای فرد فراهم آورد ت��ا بتواند آنچه که در زمانهای
مختلف بوده را با یکدیگر مقایس��ه کند .این فرایند برای فرد پیوس��تگی و تداوم را در"مفهوم خود" ایجاد

میکند(Korpela,1989؛ به نقل از.)Twigger-Ross & Uzzell,1996:207.

در س��طح س��وم اجزای درونی یک محله باید حد متعادلی از تمایز و یکنواختی را جهت ایجاد مجموعه

فضایی خوانا برای س��اکنان ،محله فراهم آورند .به اعتقاد قاس��می( ،)1383پیامهای مربوط به تمایز یک
محله از س��ایر محلههای ش��هر میتوانند توسط طیف متنوعی از عوامل کالبدی(تراکم ساخت و ساز ،خط
آس��مان ،دانه بندی ،کیفیت ورودی ،وضعیت گذرها وگرهها ،دیدهای خاص) ،محیطی(موقعیت استقرار و
وضعیت همجواری محله ،چشم اندازهای ویژه ،عوارض طبیعی ،عناصر طبیعی) ،فرهنگی -اجتماعی(قشر
اجتماعی) ،عملکردی(فعالیتهای اقتصادی ویژه ،فعالیتها و آداب ویژه ،کاربریهای خاص) و معنایی(نامها
و اسامی فضاهای محله ،عناصر خاطرهانگیز) انتقال یابد.

همانگونه که در نمودار  1مش��اهده میش��ود ،مدت زمان س��کونت و تعامل با مکان و مش��ارکت افراد و
گروهها در طرحهای توس��عه به عنوان دو عامل بیرونی با تاثیر بر بعد احساس��ی فرایند دلبس��تگی مکانی
تاثیری مثبت بر ارتقای دلبس��تگی مکانی خواهند داش��ت .مش��ارکت افراد و گروهها در طرحهای توسعه
مربوط به مکان نیز به دلیل تاثیر بر ارتقای حس عزت نفس در افراد و گروهها تاثیر مثبت غیر مس��تقیم

بر ارتقای دلبستگی مکانی خواهد داشت.

 -2حفظ و ارتقای پیوندهای احساسی مردم و مکانها در تجارب بازآفرینی شهری
مفهوم دلبستگی مکانی عمدتاً در مقیاس محلههای شهری و در پروژههای بازآفرینی شهری محلههای
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تمایز در مقیاس محله در سه سطح مختلف قابل بازشناسی است .در سطح اول ناظر بیرونی باید محله
را به عنوان محلهای متعلق به ش��هر بازشناس��ی کند .در سطح دوم که تنها برای ساکنان محله معنا دارد،
آنها باید قادر باشند که تمایز موجود بین محله خود را در قیاس با سایر محالت شهر بازشناسی نمایند.
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رو ب��ه افول مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت .از اولین مطالعات کاس��اردا و جانوییت��ز )1974( 23درباره
دلبس��تگی اجتماع و یا مطالعات پیش��ین فری ِد 24در س��ال  1963در بخش غربی بوستن ،محله مقیاس
فضایی بوده که عمدتاً توس��ط محققان انتخاب ش��ده اس��ت (.)Hidalgo &Hernandez,2001:274
بخش��ی از این مطالعات به شناس��ایی و سنجش شاخصهای موثر بر دلبس��تگی مکانی و بخش دیگر به
بررس��ی نقش و تاثیر مثبت دلبستگی مکانی در فرایندهای برنامهریزی شهری در محلهها اختصاص داده
شده است.
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گراف ( )2008در پژوهش��ی جامع دلبس��تگی مکانی و نقش آن در موفقیت و عدم موفقیت پروژههای
اعیانس��ازی 25و نوسازی ش��هری در اروپا را مورد بررسی قرار داده است .مطالعات وی نشان میدهد که
نه تنها س��اکنان محدوده بافتهای نابس��امان و رو به افول ش��هری ،احس��اس کمتری نسبت به مکان و
افرادی که در آن مکانها زندگی میکنند ،دارند بلکه عدم توجه به پیوندهای اجتماعی– احساسی مردم
و مکاندر پروژههای نوس��ازی این بافتها ،در نهایت منجر به کاهش دلبس��تگی مکانی کالبدی به محله
در س��اکنان ،به علت جابهجاییهای اجباری ناش��ی از این پروژههای نوسازی شهری شده است .از سویی
دیگر مردم با مکانهای جدید ش��کل گرفته احس��اس بیگانگی کرده و تا حد زیادی تمایل به مش��ارکت
در فرایندهای بازآفرینی و حل مس��ائل فرس��ودگی بافت و محرومیتهای موجود در محدوده را از دست
میدهند.
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ب��ه اعتقاد گراف ،توجه بیش از حد به پیوس��تگیهای اجتماع��ی و جابهجایی جمعیتی منجر به غفلت
از اهمیت پیوندهای مردم-مکان در پروژههای بازآفرینی ش��هری شده است .وی معتقد است که این سه
هدف از طریق عامل"مشارکت اجتماعی" در رابطهای تنگاتنگ با یکدیگر قرار گرفتهاند که تفکیک آنها
را از یکدیگر دش��وار میکند ،لذا در نهایت پیشنهاد میکند که "ارتقای روابط احساسی– اجتماعی مردم
مکانه��ا" در کنار دو ه��دف اجتماعی دیگر یعنی"کاهش وکنترل جابهجاییه��ای جمعیتی" و "افزایش
پیوس��تگیهای اجتماعی" به طور همزمان در نظر گرفته ش��ود .ارتقای روابط احساسی– اجتماعی مردم
و مکان میتواند از طریق فراهم کردن مراجع نمادین در نوس��ازی کالبدی محله و فراهم کردن تعامالت
اجتماعی که در آن امکان تبادل معانی فرهنگی فراهم میشود ،پیگیری شود (.)Graff,2008:269
به منظور بازشناس��ی و تدقیق چگونگی ام��کان تاثیرگذاری راهبردها و اقدامات بازآفرینی ش��هری بر
دلبس��تگی مکانی ساکنان س��ه رویکرد متاخر بازآفرینی ش��هری ،بازآفرینی مبتنی برفرهنگ ،بازآفرینی
مبتنی بر گروههای اجتماعی و بازآفرینی مبتنی بر حفاظت بر اساس تعاریف ارائه شده در منابع و متون
و تاثیرگذاری آنها بر پارامترها و اصول و معیارهای شناسایی شده مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 1-2نقش رویکردهای متاخر بازآفرینی شهری در ارتقای دلبستگی مکانی
 1-1-2باز آفرینی مبتنی بر فرهنگ

26

بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ ،از دهه  1980آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد .این رویکرد که همچون موج
عظیمی است پروژههای بازآفرینی شهری را در سراسر اروپا تحت تاثیر قرار داده است به معنای" استفاده از

پروژههای فرهنگی به منظور باززندهس��ازی شهرها و مناطقی که از لحاظ اقتصادی با افول مواجه شده اند"
میباش��د .این فرایند از طریق ترویج جاذبهها و رویدادهای فرهنگی همراه با ترغیب توسعه مسکن و خرده
فروش��ی با کیفیت باال و جذب کسبوکارهای حرفهای به محدوده دنبال میشود(Middleton&Freesto
 .)ne,2008: 3ب��ه عب��ارت دیگر میتوان گفت که "از نیمه دوم دهه 1980به بعد مداخالت فرهنگی بیش
از آنکه محصول ثانوی رشد اقتصادی باشند نیروی محرکه آن بودند"(صحی زاده و ایزدی.)19 :1383 ،
پروژه های بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ به منظور ارتقاء و بهبود سیمای جدید یک شهر یا یک منطقه
اجرا میشوند ( Doucet, 2007؛ به نقل از .)Middleton and Freestone,2008: 3
در ب��ازار ش��لوغ جهانی ،اعطای تصویر یا برند به یک ش��هر میتوان��د آن را متمایز کرده و به طور غیر
مستقیم توانایی رقابت اقتصادی شهر را با ارتقای جایگاهش در شاخصهای کیفیت زندگی در ردهبندی
س��رمایهگذاری بین المللی ،ارتقاء بخشد و حتی تاثیری روانشناختی در شهر گذاشته و اعتماد به نفس و
غرور شهری را در بین جمعیت ساکن و حتی مثبتگرایی را در میان سرمایهگذاران تقویت کند
(De Frantz, 2004؛ به نقل از .)Middleton and Freestone,2008:p 3

نمودار :2تاثیر بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ در ارتقاء دلبستگی مکانی
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ
ﺷﻬﺮﻱ

ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻴﻤﺎﻱ
ﺷﻬﺮ

ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻴﻤﺎﻱ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ
ﺯﻧﺪﮔﻲ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﻱ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﻭ ﻏﺮﻭﺭ

ﺷﻬﺮ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ،
ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ
 ،ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ

ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ

ﺧﻮﺩﺑﺴﻨﺪﮔﻲ

ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﻣﻜﺎﻧﻲ

ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ،
ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻱﻣﻜﺎﻧﻲ

ماخذ :نگارندگان
پروژه نیوکاس��ل و گیتزهید 27در انگلس��تان به عنوان نمونههایی موفق از بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ
که تاثیری مثبت بر دلبس��تگی مکانی نیز داش��ته اند ،شناخته میش��وند .در این پروژهها از هنر عمومی
به عنوان ابزار مش��ارکت در پروژههای بازآفرینی بهره گرفته ش��ده است تا با اعطای معنی جدید به بافت
فرسوده و تاکید بر میراث فرهنگی مکانها و استفاده از آنها در توسعه مجدد محدوده ،آشنایی ساکنان با
محدوده و حس غرور شهروندی ارتقاء یابد .استفاده از هنر عمومی در این پروژهها به عنوان ابزار ارزشمند
مشارکت نه تنها منجر به ارتقای پیوندهای احساسی ساکنان با محدوده شده بلکه منجر به جذب سرمایه
گذاران خارجی و گردش��گران شهری نیز شده است( .)Bailey,Miles &stark,2006نتایج بررسیهای
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ب��ر این اس��اس میتوان گفت ک��ه اتخاذ رویکردهای مبتن��ی بر فرهنگ در فرایند بازآفرینی ش��هری
بافتهای کهن و فرسوده ،از طریق ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی و غرور شهروندی با تاثیرگذاری بر
معیارهای خودبسندگی و عزت نفس میتواند نقش مهمی در ارتقای دلبستگی مکانی ایفا کند( نمودار.)2

پیتر ون در گرف )2010( 28درباره تاثیر پروژههای بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ در نیوکاس��ل و گیتزهید
بر دلبس��تگی مکانی ساکنان ،نشان میدهد که فعالیتهای انجام شده دراین دو محدوده منجر به ارتقای
نقش هنر در زندگی س��اکنان ش��ده و حس غرور را در آنها (در بین س��الهای  1998تا  )2003تقویت
کرده است.
 2-1-2بازآفرینی مبتنی بر گروههای اجتماعی

29

از اواخر دهه  1950به دنبال شکست برنامههای اقتصادی ،مفهوم مشارکت و توسعه مشارکتی به منزله
مفهومی مهم در مباحث اقتصادی مطرح گردید .در آن زمان دو مش��کل اساس��ی در طرحهای توس��عه،
برنامهریزان را به ارزیابی مجدد و بازنگری این قبیل برنامهها وا داشت .شکست این برنامه در دستیابی به
اهداف خود این تصور را تقویت کرد که فقدان مش��ارکتهای مردمی در طراحی ،اجرا و ارزیابی برنامهها،
زمینه ناکامی آنها را فراهم کرده اس��ت .از س��وی دیگر ،طرحهای توس��عه بیش از آنکه در خدمت فقرا و
محرومان باشند ،به تشدید نابرابری و فقر دامن زده بودند( فدایی نژاد.)67 :1390 ،
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بازآفرینی مبتنی بر گروههای اجتماعی به معنای اتخاذ رویکردهای بازآفرینی بر پایه نیازها ،تجربیات و
موضوعات مطرح برای اعضای اجتماع است .دراین رویکرد ،اجتماع ،هدایت فرایندهای شناسایی و اجرای
راه حلهای محلی را به دس��ت میگیرد" .در این رویکرد فرض بر این اس��ت که مردم محلی بر اس��اس
تجربههای عینی و ملموس خود از محیط زندگیش��ان ،موثقترین مرجع برای تعیین مس��ائلی هستند که
نیازمن��د توجهاند .بنابراین وقتی چنین اجتماعی راهحلها را از آن خود بدانند نتایج حاصله نیز به مراتب
نسبت به آنچه از خارج برای آنان تعیین میشود ،پایدارتر خواهند بود"(صحی زاده و ایزدی.)19 :1383 ،
س��ه رویک��رد اصل��ی در بازآفرینی مبتنی ب��ر اجتماع عبارت اس��ت از :مداخله دادن ،30مش��ارکت 31و
توانمندسازی اجتماع .32مشارکت اجتماع کلیه فعالیتهایی که افراد ،گروهها ،تشکلهای محلی[معتمدین
محل ،جوانان ،زنان ،اصناف ،کسبه و  ]...را درگیر فرآیند تصمیمسازی کرده و درطی آن کیفیت زندگی و
ارتقا هویت محلی تحت تاثیر قرار میگیرد ،به عنوان مشارکت محلی شناخته میشود .مشارکت اجتماعی
در واقع جلب مشارکت موثر افراد،گروهها ،سازمانها ،اصناف ،کسبه و  ...در پشتیبانی از فرآیندتصمیمسازی
اس��ت که در این فرآیند با ش��ناخت نیازها ،الویتها و مشکالت موجود و با استفاده از نظرات ،دانش ،توان
و مهارتهای مردم ،ذینفعان و دست اندرکاران کلیدی ،تجدیدحیات محله ،بهبود و ارتقاء کیفیت کار و
زندگی بتواند به طور پایداری شکل گیرد.
در حالیکه مش��ارکت و مداخله اجتماعی در رویکرد مشارکتی بازآفرینی ،به معنای دخیل کردن مردم
و کاربران خدمات اجتماع اس��ت توانمندس��ازی معنایی ورای مشارکت مردم مییابد و به معنای انتقال و
تمرکز زدایی قدرت به افراد و گروههای اجتماع در فرایندهای تصمیمس��ازی اس��ت ( Bailey,2010؛به
نقل از .)Campbell,2011:p13
مش��ارکت در یک اجتماع محلی از حس��اس ش��دن آغاز میشود که نخس��تین پله مشارکت است .پله

بعدی آگاه ش��دن و دانس��تن اس��ت .مردم در یک جامعه محلی حق دارند که از اتفاقاتی که در اجتماع
آنها میافتد با خبر باشند .پله بعدی ،مشاوره و ارائه نظر از سوی مردم است .افراد در یک جامعه محلی
در جلس��ات گروهی ش��رکت میکنند و نظرات خود را مطرح میکنند .آنها در این مرحله نیازهای خود
را در اجتماع محلی فهرس��ت میکنند و درباره اولویتها س��خن میگویند .گاه در این مرحله کمیتهها یا
س��اختارهایی شکل میگیرد .گام بعدی ،نقش پذیری و مشارکت در فعالیتهای اجرایی است .بعد از آن
وارد مرحلهای میش��ود که میتوان آن را "درگیر ش��دن فرد در جری��ان کار" نامید ،به گونهای که دیگر
جزیی از فرآیند محس��وب میش��ود و نمیتوان او را از این فرآیند جدا کرد .وارد شدن در این فرآیند ،به
معنای توانمند ش��دن مردم در جامعه محلی است ( .)Jope,2005از مهمترین ابزارهای جلب مشارکت
مردمی در فرایند بازآفرینی بافتهای شهری میتوان به اعتمادسازی ،آگاهسازی ،چشماندازسازی ،ترغیب
و عالقهمندسازی مردم و ظرفیتسازی اشاره کرد.

نمودار :3تعامل میان دلبستگی مکانی ،سرمایه اجتماعی و فعالیت و مشارکت مدنی
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ

ماخذPayton,2003: 47 :

بهطور کلی میتوان گفت که میان مشارکت اعضای اجتماع محلی در فرایندهای توسعه مربوط به مکان
و دلبس��تگی مکانی رابطه دوس��ویهای وجود دارد .همانگونه که در تعاریف دلبس��تگی مکانی به آن اشاره
ش��د ،دلبستگی مکانی به عنوان فرایندی رفتاری دربرگیرنده الگوهای رفتاری چون افزایش عالقمندی و
مس��ئولیت پذیری جامعه محلی نسبت به مکان و افزایش مش��ارکت آنها در برنامههای مربوط به مکان
اس��ت .از س��ویی دیگر نیز انتظار میرود که سهیم کردن مردم از طریق رویکردهای مبتنی بر اجتماع در
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مطالعات و بررس��یهای پیتون نش��ان میدهد که س��رمایه اجتماعی بر رابطه میان دلبس��تگی مکانی
احساس��ی و فعالیتهای مدنی ساکنان تاثیرگذار اس��ت .از آنجایی که سرمایه اجتماعی نقشی اساسی را
در ترغی��ب فعالیتهای مدن��ی اعضای اجتماع ایفا میکند ،اتخاذ رویکردهایی در جهت ارتقای س��رمایه
اجتماعی]مانن��د برق��راری امکان تعامل اعضای جامع��ه محلی از طریق برنامه ری��زی رخدادها  ،افزایش
فعالیت های داوطلبانه در جامعه[ با تاثیر بر دلبس��تگی مکانی احساس��ی ،مشارکتهای اجتماع محلی را
نیز افزایش خواهد داد.

فرایندهای بازآفرینی ش��هری ،حس ارزش��مند بودن[عزت نفس] را به عن��وان یکی از مولفههای موثر بر
دلبستگی مکانی احساسی ،در افراد بواسطه رابطه با مکان افزایش دهد.
همچنین به نظر میرس��د که بررسی و تحلیل وضعیت دلبس��تگی مکانی در میان ساکنان یک محله،
میتوان��د نقش مهمی در موفقیت پروژههای بازآفرینی مبتن��ی بر اجتماع ایفا کند" .در جوامع با تضادها
و مناقش��ات ریش��هدار و یا جوامع با واکنشهای منفی نس��بت به تغییر ،درک دلبستگی مکانی و معانی
مکان میتواند آموزههای خوبی را درباره اموری که مردم را پویاتر میکند و اینکه کدام احساسات درباره
مکان ریش��ه اصلی واکنشهای مردم است ،داشته باشد و در نهایت منجر به حرکت جامعه به سمت حل
مناقشات یا حتی اجماع و توافق عمومی شود"(.)Manzo and Perkins,2006: 347
 3-1-2بازآفرینی مبتنی بر حفاظت[33میراث تاریخی ]
بازآفرینی مبتنی بر حفاظت ،بر بهرهمندی اقتصادی از بناها و محیطهای تاریخی اش��اره دارد .در این
فرایند سرمایهگذاری بر بناها و محدودههای تاریخی منجر به جذب بازرگانیها ،گردشگران و مردم به این
مکانها شده و تمایل به کسب و کار محلی نیز در ساکنان تقویت میشود.
104
شماره45-46

بن��ا به اعتقاد اصلیترین ارگان متولی حفاظت در انگلس��تان [ ]English Heritageدرک چگونگی
تغییر مکانها ،عوامل موثر در ایجاد تمایز و تشخص آنها و سوابق تاریخی آنها عوامل کلیدی و مهم در
این گونه از بازآفرینی بافتهای شهری هستند .محلهها و محدودههای تاریخی به دالیل زیر نقش مهمی
را در موفقیت این دسته از پروژههای بازآفرینی ایفا میکنند:
س��رمایهگذاری :مکانهای تاریخی زمینهای جذاب برای استقرار شرکتها ،زندگی و سکونت مردم،
س��رمایهگذاری بازرگانیها و مقصد گردش��گران میباشند و ارزش بازار در مکانهای تاریخی بیشتر از هر
جای دیگری است.
حس مکان :مردم از زندگی در مکانهای تاریخی لذت میبرند و در این مکانها عموماً پیوس��تگی
اجتماعی بیشتری دیده میشود.
پایداری :اس��تفاده مجدد از ساختمانهای تاریخی ،استثمار[کاربردهای نادرست] منابع را به حداقل
میرساند و یافتهها نیز بر هزینه کمتر نگهداری خانههای تاریخی داللت دارد.
کیفیت زندگی :محلهها و محدودههای تاریخی منجر به ارتقای کیفیت زندگی و غنی ش��دن درک
مردم از تنوع و ماهیت در حال تغییر اجتماع میشود.
بر اساس گزارش  ،)2008(Heritage Worksدر میان تمامی اقدامات پیشنهادی در فرایند بازآفرینی
مبتنی بر حفاظت ،س��ه راهبرد )1شناسایی میراث تاریخی در خطر؛ )2اختصاص کاربری اقتصادی مانا و

زیست پذیر برای آن؛ و )3پرداخت هزینه متناسب و معقول به آن میراث تاریخی ،اصلیترین راهبردهای
جامع در این حوزه میباشند.
رابطه دلبس��تگی مکانی و بازآفرینی مبتنی بر حفاظت از طریق سیاس��تهای این رویکرد که متمرکز
بر س��اختارهای تاریخی به عنوان کاتالیزوری در احیای اقتصادی بافتهای کهن رو به افول ،قابل تبیین
اس��ت .سیاستهای بهرهمندی اقتصادی از ابنیه تاریخی و نقش این ابنیه در ارتقای گردشگری شهری از
طریق تاثیر بر مولفههای تمایز ،تداوم و عزت نفس بر ارتقای دلبس��تگی مکانی س��اکنان این بافتها موثر
خواهد بود .اتخاذ رویکرد مش��ارکتی در فرایند بازآفرینی نیز از طریق تاثیرگذاری بر ارتقای عزتنفس در
ساکنان ،تاثیری مثبت بر دلبستگی مکانی آنها خواهد داشت .و در نهایت اشتغالزایی در طول اقدامات
حفاظت نیز با توجه به ارتقای چهره اقتصادی محدوده و ارتقای وضعیت اقتصادی ساکنان تاثیری مثبت
در عزت نفس و دلبستگی مکانی آنها خواهد گذاشت.
 -3نتیجهگیری

ب��ه منظور ارتقای ویژگی تداوم در طول فرایندهای بازآفرینی بافتهای کهن ش��هری ،ش��ناخت نظام
باوره��ا و ارزشهای مرتبط با مکان ،در س��اکنان و ویژگیهای کالب��دی ،معنایی و عملکردی مکانها که
تاثی��ری مس��تقیم بر ویژگی تداوم مرتبط با مکان در افراد دارند از طری��ق انجام گفتگو و مباحثات میان
اعضای اجتماع ضروری به نظر میرسد.
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بافتهای ش��هری کهن و نابس��امان با توجه به عدم توانایی در پاس��خگویی به نیازهای در حال تغییر
س��اکنان یکی از اصلیترین عرصههای شهری هستند که با مشکالت ناشی از خالی شدن از سکنه اصیل
و افول کیفیت زندگی و گسست پیوندهای مردم –مکان رو برو شده اند .بررسی اسناد مربوط به تجارب
بازآفرینی ش��هری ،حاکی از آن است که رویکرد غالب در این پروژهها تغییر سیمای موجود در بافتهای
نابس��امان و روبه زوال و تعریف سیمایی نوین ،س��عی در جهت پیشبرد اهداف بازآفرینی از طریق توسعه
مش��ارکت اجتماعی و جلوگیری از روند روزافزون جابهجایی جمعی��ت اصیل این بافتها از طریق تاکید
بیش��تر بر ارتقای مولفههای خودبس��ندگی ،عزت نفس و تمایز بوده است .به نظر میرسد که راهبردهای
متاخر بازآفرینی شهری از میان چهار دسته از اصول و معیارهای دلبستگی مکانی تاثیر کمتری بر عامل
تداوم دارند.
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جدول  -1تاثیرگذاری رویکردهای متاخر بازآفرینی شهری بر معیارهای دلبستگی مکانی
رویکرد متاخردر مداخله در بافت های شهری فرسوده و کهن

معیارهای موثر بر دلبستگی مکانی

بازآفرینی شهری

خودبسندگی عزت تداوم تمایز
نفس

متکی بر فرهنگ

نقش فرهنگ
در بازآفرینی
اجتماعی

تغيير نگرش و ادراک ساکنين از محل سکونت خويش

*

تقويت اعتماد به نفس و اشتياق در افراد

*

افزايش فعاليتهاي داوطلبانه

*

بهبود و افزايش سرماية اجتماعي معيارها و شبکههايي که
عملکرد جمعي را امکان پذير ميسازند

*

*

مشارکت بخشهاي خصوصي -عمومي و گروههاي
داوطلبانه
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نقش فرهنگ
در بازآفرینی
اقتصادی

اشتغالزايي مستقيم و غير مستقيم/ايجاد درآمد؛

*

تنوع مشاغل و نيروي کار)سطح مهارتها(؛

*

محرکي در توسعة مناطق کسب و کار ،مراکز خرده
فروشي و تفريحي

*

مشارکت روزافزون بخش خصوصي و عمومي و گروه
ها و انجمنهاي داوطلبانه؛

نقش فرهنگ
در بازآفرینی
کالبدی

*

*

*

افزايش قيمت امالک و مستغالت)مسکوني و اداري(؛

*

*

ارتقاء کيفيت محيط زيست

*

*

افزايش امنيت

*
*

احساس غرور در يک مکان
توسعة يک فضاي کار  /زندگي و با کاربري مختلط
) توسعه  /زندگي پايدار ،شهر فشرده ،تراکم باال ،اثرات
زيست محيطي اندک مث ً
ال در ترافيک و حمل ونقل(

*

ادامه جدول شماره 1
مبتنی برگروه های اجتماعی

اعتمادسازی

*

آگاهسازی

*

مشارکت  ،مداخله
و توانمندسازی
گروه های
ظرفیتسازی
اجتماعی

*

نهادسازي

*
*

تأمین خدمات و حق مالکیت

*

ایفاي نقش تسهیلکنندگی و حمایتی بخش دولتی و عمومی

*

استفاده اقتصادی از بناهای تاریخی

*

مبتنی بر محافظت

محدودهها و
محلههای تاریخی
به عنوان منبعی توجه به حفاظت به عنوان ایجاد کننده اشتغال در دراز مدت و
به صورت پایدار در مقایسه با ساخت ابنیه جدید
مهم(بویژه
در
اقتصادی)
توسعه کارگزاریها و شرکتهای مشارکتی
فرایند بازآفرینی
توجه به توریسم به عنوان یک سازماندهنده موثر در امر
بازآفرینی

*

*

*
*
*

تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بازآفرینی
محیطهای تاریخی

*

ماخذ  :نگارندگان
همچنین بر اس��اس مطالعات انجام شده در حوزه نظری مربوط به مفهوم دلبستگی مکانی و معیارهای
مس��تخرج از آن و ب��ا توجه به نتایج بدس��ت آمده از چگونگ��ی امکان تاثیر پذیری دلبس��تگی مکانی در
فرایندهای بازآفرینی ش��هری ،سه هدف اصلی کاهش و کنترل جابهجاییهای جمعیتی ،ارتقای پیوندهای
احساس��ی مردم-مکان ،و ارتقای پیوس��تگی اجتماعی به عنوان س��ه ضلع اصلی س��ازنده رویکرد ارتقای
دلبس��تگی مکانی در فرایندهای بازآفرینی بافتهای ش��هری کهن پیشنهاد میش��وند .راهبردهای کالن
پیش��نهادی موث��ر بر این س��ه هدف در ه��م تنیده و چگونگی تاثی��ر آنها بر دلبس��تگی مکانی از طریق
مولفههای آن در قالب جدول  3پیشنهاد میشوند .راهبردهای خرد هر یک از راهبردهای کالن پیشنهادی
نیازمند بازشناس��ی دقیق هر یک از معیارهای دلبس��تگی مکانی در زمینه و در قالب مطالعات مربوط به
پروژههای بازآفرینی بافتهای شهری کهن در هر بوم-محله خواهد بود.
همانگونه که در نمودار  3نش��ان داده شده است ،بازشناسی ارزشها ،نمادها و خاطرات جمعی مشترک
که عاملی اساسی در ساخت معانی و انضمام آنها به مکانها به شمار میروند ،میتواند خطوط راهبردی
مناس��بی را جهت اتخاذ رویکردهای بازآفرینی در اختیار طراحان و برنامهریزان قرار دهد .راهبردهایی که
با مدیریت دلبس��تگی مکانی موجود در گذشته بافت از طریق پاسخگویی به توقعات و نیازهای احساسی،
ادراکی و عملکردی میتوانند منجر به امتداد این حس در آینده و حتی ایجاد پیوندهای جدید مردم-مکان
در میان نس��لهای آتی و س��اکنان جدید در بافتهای کهن شده و از سویی دیگر احتمال مقاومت و عدم
همکاری ساکنان را در برابر تغییرات پیشنهادی در فرایندهای بازآفرینی این بافتها به حداقل برسانند.
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دخیل نمودن مردم در فرایند مشارکت

*

*

 ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ:ﻣﺎﺧﺬ

 ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻬﻦ: 4 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ

 الگوی پیشنهادی به منظور ارتقای دلبستگی مکانی در فرایندهای بازآفرینی بافت های کهن: 4 نمودار
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻋﺎﻡ ﻭ ﺭﺍﻳﺞ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ

ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ

ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ

ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ

ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺩﺭ
ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﺍﻓﻮﻝ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺩﺭ

ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎﻱ

ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖ

ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻭ ﮔﺴﺴﺖ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ

ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ

ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺯﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ

ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻜﺎﻥ

ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺩﺭ
ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ

ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭ

ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻥ
ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﻲ

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ

ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ
ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻜﺎﻥ

ﻣﻌﻨﻲ

ﻛﺎﻟﺒﺪ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

 نگارندگان:ماخذ

3.Brown, B. B and Perkins, D. D (1992), “Disruptions in place attachment”. In I. Altman,

& S. Low (Eds.), Place attachment. New York: Plenum
4.Brown, Barbara B., Douglas Perkins, and Graham Brown( 2003), “Place attachment in a
revitalizing neighborhood: Individual and block levels of analysis”, Journal of Environmental Psychology 23
5.Hidalgo, M. C., &Herna´ ndez, B. (2001). “Place attachment: conceptual and empiricalquestions”. Journal of Environmental Psychology,vol.21,p273-281
6.Inalhan ,Göksenin and Edward Finch, (2004) "Place attachment and sense of belonging",
Facilities, Vol. 22 Iss: 5/6
7.Lewicka, Maria(2005), “Ways to make people active: The role of place
attachment”,Journal of Environmental PsychologyوVolume 25, Issue 4, December 2005
8.Livingston, Mark ؛Bailey ,Nick and Kearns,Ade (2008) ,”People’s Attachment to Place
–the Influence of Neighbourhood Deprivation”, Joseph Rowntree Foundation, Glasgow
University

9.Manzo, L.C. and Perkins, D.D (2006), “Finding common ground: The importance of
place attachment to community participation and planning”, Journal of Planning
Literature, 20 (4)
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