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سخن نخست

بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی او را می سازد مکانی است که در آن زندگی کرده و خود 
را با آن می شناسد و به دیگران می شناساند، هنگامی که راجع به خود فکر می کند خود را متصل به آن مکان می داند 
و آن مکان را بخشی از خود می شمارد. در واقع میان شخص و آن مکان رابطه عمیقی وجود دارد، این رابطه بازتابی 

از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکان است.

کالنشهر تهران بیش از ده میلیون نفر جمعیت و بیش از 350 محله را در خود جای داده است. انتقال و سکونت 
این جمعیت در این محالت به صورت جریانی سریع و ناگهانی رخ داده است و قشرهای گوناگون اجتماعی، قومیتی، 
درآمدی و طبقاتی در بستر شهر در هم تنیده اند و ساکن شده اند، به طوری که بیش تر افراد ساکن در محالت کنونی 
تهران، مهاجرانی هستند که در طول سالیان گذشته به این شهر مهاجرت کرده اند و با وجود سکونت در تهران، 
پایگاه و اصالت خود را در شهر محل تولد می بینند. این امر سبب بروز مشکالتی از جمله کم اقبالی ساکنین برخی 
محالت به حضور و مشارکت در توسعه محلی، طراحی های از باال به پایین و مقتدرانه، عدم انسجام محلی و کاهش 
تا ضمن  دارد  این پژوهش سعی  به مکان،  تعلق  اهمیت حس  به  توجه  با  رو  این  از  اجتماعی شده است.  امنیت 
ترسیم وضعیت فعلی و تبیین چرایی و چگونگی این وضعیت، تبعات و پیامدهای عدم تعلق را معرفی کرده و در 
نهایت راهبردهای افزایش حس تعلق و ارتباط آن با دیگر مقوالت اجتماعی را ارائه دهد. بی تردید با طرح و بررسی 
موضوعاتی از این دست، ضمن آشنایی مدیران و مسئوالن امور شهر با مفاهیم و مبانی نظری موضوع، یافته ها و 
نتایج آن نیز به مدیریت شهری کمک می کند تا با اتخاذ یک راهبرد و سیاست مناسب، مواجهه مناسبی با مسائل 

هویتی داشته باشد. 

بابک نگاهد   اری
رئيس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکيده

مکان سکونت انسان فراتر از عوامل کالبدی و فیزیکی صرفی است که دیده می شود و ترکیبی است از عوامل 
مختلف فرمی، فعالیتی و معنایی که در ذهن انسان در امتزاج با هم قرار می گیرند و تصویری از خود را در آن ایجاد 
می نمایند. فرد با حضور در یک مکان بر اساس پیش زمینه های ذهنی خود و همچنین پیام های دریافتی از محیط 
دست به قضاوت از محیط می زند و آن را ادراک می کند. این ادراک زمینه ساز بسیاری از تصمیم گیری های فرد 
در مورد حضور یا ترک مکان می شود. اگر این احساس در فرد صورت پذیرد که با محیط الفت، نزدیکی، همبستگی 
و دلبستگی دارد، حسی در او بوجود می آید که آن را در اصطالح »حس تعلق« می نامند. احساس تعلق مجموعه ای 
از پیوندهاست که میان شخص و مکان ایجاد می شود و باعث می شود که او مکان را مستعد »ماندن« بداند. این 
احساس در سطوح و مقیاس های مختلفی قابل بررسی است که از سطح یک کشور شروع می شود و تا مانوس ترین 
آن یعنی خانه ادامه پیدا می کند. محله که یکی از این مقیاس هاست به دلیل مشکالت شهری امروزه مورد توجه 

بسیاری قرار گرفته و سعی شده که افراد را به محله خود پایبند نمایند.

مطالعه حاضر با مرور ادبیات نظری مرتبط با رابطه انسان و مکان وارد مقوله خاص احساس تعلق می شود و 
جنبه های مختلف آن را باز  شناسی می کند. با جستاری در منابع مختلف مرتبط با راهبردهای افزایش حس تعلق 
ساکنین به محله دو منبع داخلی و خارجی که از جامعیت نسبی برخوردار هستند را بررسی می نماید. سپس حس 
تعلق را در محالت تهران با استفاده از مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است بررسی می نماید و روابط آن 
را با مقوله های دیگری مانند مشارکت و بهسازی و نوسازی بافت فرسوده می سنجد و راهبردهای پیشنهاد شده 
را گردآوری می نماید. در نهایت با امتزاج دو مدل کلی و نتایج و راهبردهای مطالعات موردی تهران سعی در ایجاد 
مدلی جامع و کامل دارد که در محالت شهری تهران قابل اجرا و پیاده سازی باشد. این مدل که از دو مقیاس فردی 
و جمعی تشکیل شده است هشت عامل کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، خاطرات و تجارب، زمان، عوامل فعالیتی و 
تعاملی، مشارکت در طراحی مکان و رضایتمندی از مکان را در بر دارد و در هر حوزه به تفکیک راهبردهای مناسب 

را در جهت افزایش حس تعلق ساکنین به محله ارائه می نماید.

کليدواژه: احساس تعلق دلبستگی محله تعلق مکانی
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1. مقدمه و اهميت موضوع
از موضوعات اساسی که به آن  انسان و مکان در دهه هفتاد میالدی یکی  با رابطه  با آغاز مطالعات مرتبط 
پرداخته شد، تعلق مکانی بوده است. تعلق یک شخص به مکان موضوعی است که از دل مشکل روز شهرهای 
بزرگ دنیا مبنی بر جا به جایی جمعیت و عدم تعلق افراد به مکان و محیطی خاص سرچشمه می گیرد. عدم ارتباط 
حسی و عاطفی فرد و مکان امروزه به صورتی است که افراد از همسایه های نزدیک خود بی اطالع هستند و در 
چنین  فقدان  نتیجه  تغییر می دهند.  را  اقتصادی خود محل سکونت خود  و  مالی  بهبود وضعیت  با  فرصت  اولین 
و  پایین  به  باال  از  نظارتی  تنها  که  باعث شکل گیری محالتی می شود  و جوامع محلی  افراد  میان  در  احساسی 
مقتدرانه برای رفع امور آنها نیاز است و در عین حال افراد نیز از سکونت در محله موجود خود رضایت ندارند. این 
موضوع در حالی است که در مطالعات مختلف ثابت شده است در صورت بروز حس تعلق به مکان و پیوند با مکان 
می توان ضمن داشتن محالتی سرزنده و امن، هزینه کم تری را صرف نگهداری و روزآمد کردن آنها داشت. از این 
رو مطالعات فراوانی در زمینه راهبردهای افزایش حس تعلق در محالت انجام شده است تا پیوندهای مثبت میان 

مردم و محالت ایجاد و یا احیا شود.

2. واژه  شناسی
حس در ترکیب حس تعلق بر مبنای معنی مشترک آن در فرهنگ ها به معنای »دریافتن، آگاه شدن و درک« 
است. این واژه در دو حالت به کار رفت است؛ یکی دریافت به واسطه حواس خامسه و دیگری شعور و آگاهی 
یافتن نسبت به چیزی است. برای واژه تعلق در فرهنگ دهخدا این معانی درنظر گرفته شده است: »چنگ در زدن، 
درآویختن. درآویختن به چیزی و دوست داشتن. پیوستگی و دوستی و محبت، دلبستگی و اتصال و ارتباط.« در 
فرهنگ معین دو معنی »دلبستگی داشتن و آویخته شدن« برای تعلق آورده شده است. در فرهنگ عمید نیز به 
همین صورت معانی »آویخته شدن؛ درآویختن به چیزی دلبستگی داشتن به کسی یا چیزی؛ عالقه و پیوستگی 

داشتن« ذکر شده است.

 Sense of Attachment پرکاربردترین معادل التین این واژه در حرفه های برنامه ریزی شهری و طراحی شهری
است.1 واژه Sense در فرهنگ النگمن2 به معنای »احساس در مورد چیزی، توانایی در مورد قضاوت و یا فهمیدن 
چیزی، یکی از پنج حس انسان« به کار رفته است. در فرهنگ آکسفورد3 این کلمه به معنای »احساس وجود چیزی، 
درک، دلیل منطقی و معنا« است. واژه Attachment نیز به این معانی در دو فرهنگ آکسفورد و النگمن آورده شده 
است: »چیزی اضافی که بر یک وسیله یا مدرک اضافه می شود یا برچسب می شود، دلبستگی نسبت به چیزی یا کسی 
و همچنین احساس دوستی و نزدیکی و عالقه نسبت به چیزی یا کسی« بر این مبنا ترکیب حس تعلق به معنای وجود 

1. برخی معادل این واژه را در التین Sense of Belonging و یا Affiliation دانسته اند. گرچه ترجمه لغوی این عبارات صحیح می باشد اما کاربرد 
این واژه ها بیش تر از اینکه در حرفه برنامه ریزی شهری و طراحی شهری رایج باشد در علوم روان شناسی و علوم رفتاری باب است. گواه این مطلب 

نگاهی به نتیجه جستجوی این واژه ها در مقاالت التین است.
2. Longman

3. Oxford
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آگاهی و درک در شخصی نسبت به دلبستگی و ارتباط با چیزی یا کسی است. این درک و آگاهی می تواند به صورت 
خودآگاه و یا ناخود آگاه در شخص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر شخص در صورت از دست دادن چیزی یا کسی 

که به آن حس تعلق دارد، نا خود آگاه یا خودآگاه احساس فقدان و کمبود خواهدکرد.

3. اصطالحات و مفاهيم
در زمینه رابطه انسان و مکان در طی چندین دهه گذشته از سوی پدیدارشناسان، جفرافی دانان انسانی، روان شناسان 
محیطی و اخیراً طراحان شهری مطالعات فراوانی صورت گرفته است. با اینکه هسته اصلی این مطالعات رابطه انسان 
و محیط است اما مفاهیم و مدل های متفاوتی به این منظور ساخته و پرداخته شده است تا جنبه های مختلف این 
 (Altman and Low 1992) ارتباط به بهترین صورت شناخته شود. پرکاربرد ترین مفاهیم در این رابطه تعلق مکانی
 Pretty, Chipuer, and Bramston 2003; Proshansky, Fabian, and Kaminoff 1983;) و هویت مکان
Vitek and Jack�) است. عالوه بر این ریشه داشتن (Korpela 1989; Twigger-Ross and Uzzell 1996

 son 1996) و ارزش مکان های اجتماعی(Cobb 1996; Hummon1992) نیز به صورت عمیق بررسی شده اند

(Lynne, 2006, p337). این تنوع از مفاهیم باعث شده که در برخی از مطالعات جابه جایی صورت پذیرد و این مفاهیم 

به جای یکدیگر به کار برده شوند. از این رو پیش از ورود به بحث، الزم است تا این مفاهیم از یکدیگر باز شناسی شوند 
و مرز آنها از یکدیگر مشخص شود.

3-1. هویت مکانی
پروشانسکی نخستین بار به طرح مسئله رابطه شهر و شخصیت پرداخت و سپس با نظربه هویت مکانی را طرح 
کرد که طبق این نظریه فضاهای تجربه شده بخشی از هویت مکانی را به دست می دهند)رضازاده، 1380، 6(. به 
عبارت دیگر هویت مکانی بخشی از زیرساخت های هویت فردی انسان و حاصل شناخت های عمومی او درباره 
جهان فیزیکی است که در آن زندگی می کند. انسان طی زمان برای خود هویتی مکانی قایل می شود که این هویت 
مکانی خود تصویری مستقل در ذهن فرد می شود)بهزادفر، 1387، ص65(. هویت مکانی بر این اساس بخشی از 

.(Proshansky, 1983, p59)هویت فردی انسان را تشکیل می دهد و جدای از ذهن انسان قابل تصور نیست

ادوارد رلف در کتاب مکان و بی مکان سه بعد اصلی برای "هویت مکانی" قایل است. وی عنوان نموده است:

به  تقسیم بندی  این  دهند.  می  را شکل  مکانی  اصلی هویت  اجزای  معنی،  و  ها  فعالیت  کالبدی،  مشخصات 
روشنی قابل درک است. برایمثال، شهر را می توان به صورت مجموعه ای از ساختمان ها و اجزایکالبدی درون آن 
همان گونه که با یک تصویر هوایی به دیده می آید، دید. بیننده ای که در این شهر حضور عینی داشته باشد می 
تواند از نزدیک فعالیت ها را در این زمینه فیزیکی مشاهده کند ولی شخصی که این ساختمان ها و فعالیت ها را 
تجربه می کند، چیزی بیش از این می بیند، که به صورت زشت-زیبا، کارامد-بی فایده، خانه، کارخانه. لذت بخش، 

بیگانه-آشنا و به طور کلی واجد معنی درک می شوند.

او به هویت مکانی اشاره می کند که تحت تأثیر حس مکان است و از سوی دیگر، نگرش پدیدارشناسی او 
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بسیار کل نگر است. ویژگی های کالبدی، عینی ترین وجه تقسیم بندی اوست، در صورتی که ویژگی های دیگری 
چون ژشتی، زیبایی، کارآمدی و غیره بسیار ذهنی هستند. در شناخت عمیق از مکان، رلف بر هویت انسانی در 
مکان تأکید دارد. منظور وی از هویت مکان"تطابق ماندگار و یگانگی ای است که کمک می کند هر مکان از سایر 

مکان ها متمایز گردد".

برای "توان" مکان دربرگیرنده ارتباطی متداوم است. فضایی که در ابتدا بدون تمایز به نظر می رسد وقتی آن 
را بشناسیم و برای آن ارزشی قائل شویم، به مکان تبدیل می شود در خلق مکان های با معنا، نقش حافظه طراح از 
محیط های واجد معنا را نیز باید در نظر گرفت. دونینگ، با توجه به این مطلب بیان می کند: اگر چه هر تصویر خاصی 
از مکان منحصر به فرد است، الگوهای به وجود آورنده قلمروها نیز برگرفته از این تصاویر ذهنی است: مکان مقدس، 
مکان محلی، مکان اجدادی، مکان مشترک، مکان تنهایی، مکان صمیمی، مکان گروهی، مکان هایی که در امتداد 
افق امتداد می یابند و مکان هایی که محصوریت و حفاظت ایجاد می کنند. قلمروها نمادهایی از کیفیت های زندگی 
هستند: ارتباط، رفتار، مشارکت، هویت، شکوه، زیبایی، تطهیر، ترس، صمیمیت، رشد، گسترش پذیری، مشارکت و 

زیان)تابان، 1391، 86(.

3-2. هویت مکان 

بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی او را می سازد مکانی است که خود را با آن می شناسد 
و به دیگران می شناساند، هنگامی که راجع به خود فکر می کند خود را متصل به آن مکان می داند و آن مکان را 
بخشی از خود می شمارد. میان شخص و آن مکان رابطه عمیقی وجود دارد. رابطه ای عمیق تر از صرف بودن و یا 
تجربه کردن آن مکان، این رابطه را می توان به خود همانی با فضا تعبیر کرد)پاکزاد، 1375، ص104(. هویت مکان 
در اثر تجربه مستقیم محیط فیزیکی رشد می یابد. بنابراین بازتابی از وجوه اجتماعی و فرهنگی مکان است. در عین 

حال در غنای شخصیت فردی نقش محوری دارد)قاسمی، 1383، ص72(.

باید میان هویت مکانی و هویت مکان تفاوت قائل شد. هویت مکانی به عنوان بخشی از هویت فرد مطرح 
است اما هویت مکان به ویژگی های قابل تشخیص مکان بیرونی اشاره دارد. باید در نظر داشت که هویت مکان بر 

کیفیت هویت مکانی مؤثر است اما مفهومی منحصر بفرد و جدای از هویت مکانی است)بهزادفر، 1387، ص67(.

بسیاری تجربه مکان را از نحوه ارتباط بین شخص و محیط نشأت گرفته می دانند. پس شناخت یک مکان در 
لحظه حضور در آن صورت می گیرد که ساختار کالبدی با ویژگی هایش، تجارب ما از مکان، خاطرات و احساسات 
وابسته به مکان را زنده می کند و شناخت از مکان را ممکن می سازد. ویژگی های مکان که ما را به سوی درک 
یگانه  و  رویداد، خاطره، جهت گیری  نظم-فضایی،  و چشم انداز،  به صورت سیما  رهنمون می سازد،  مکان  هویت 
پنداری قابل تفکیک است. اگر هریک از این وجوه در مکان حضور نداشته باشد، وضوح و روشنی مکان برای شهود 

ناظر ازمیان خواهد رفت و معنایی از پس این مکان متبادر نخواهد شد)تابان، 1391، ص86(.
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3-3. حس مکان
مفهوم حس مکان را پدیدار شناسان مطرح کرده اند و به معنای مرتبط شدن مکان به واسطه درک نمادها و 
فعالیت های روزمره است. این حس می تواند در مکان زندگی فرد به وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یاید. 
ارزش هاي فردي و جمعي بر چگونگي حس مکـان تأثیر مي گذارد و حس مکان نیز بر ارزش ها، نگـرش هـا و بـه 
ویـژه رفتـار فـردي و اجتمـاعي افـراد در مکـان تـأثیر مـي گـذارد و افـراد معمـواًل در فعالیت هاي اجتماعي با توجه 
به چگونگي حس مکانشان شرکت مي کننـد)فالحت، 1385، ص58(. حس مکان دارای 7 مرتبه است که کاربرد را 
نشان می دهند. این سطوح عبارتند از: بی تفاوتی نسبت به مکان، آگاهی از قرارگیری در یک مکان، تعلق به مکان، 

دلبستگی به مکان، یکی شدن با اهداف مکان، حضور در مکان و فداکاری برای مکان)فالحت، 1385، ص60(.

3-4. احساس جمعی
گردید.  آغاز  "ساراسون"  نظرات  با  و  در سال های 1974  "احساس جمعی"  با  رابطه  در  آکادمیک  مطالعات 
مطالعات در این بخش از حوزه های مختلفی مانند جامعه  شناسی، روان شناسی، علوم سیاسی، مطالعات علوم رفتاری 
و طراحی منظور نظر واقع گردید. )کامل نیا، 1385، ص135( احساس جمعی در بیش تر منابع به معنای احساس 
و  ارتباط عاطفی، گذشته مشترک و همچنین عالیق  به یک گروه است که شامل یک  وابستگی  یا  و  عضویت 
نگرانی های مشترک می شود. (Lynne, 2006, p339) در تعاریف مربوط به عوامل "احساس جمعی" منظور از 
جمع، افرادی هستند که در یک مکان مشترک )مانند یک همسایگی( حضور داشته و عالوه بر آن ارتباطات جمعی 

)نظیر ارتباطات معنوی( میان آنها حاکم است)کامل نیا، 1385، ص136(.

اهداف  ابتدایی ترین  و  مهم ترین  از  یکی  است  معتقد  بحث(  این  گذران  پایه  از  یکی  عنوان  )به  “ساراسون" 
یکی  عنوان  به  “احساس جمعی"  باشد.  شهروندان  اجتماعی  احساس  باالبردن  می بایست  اجتماعی  روان شناسی 
از مهمترین عوامل طراحی جمعی به ویژه در نمونه های موردی کشورهای درحال توسعه می باشد. در بسیاری از 
طرح های صورت گرفته، این شاخصه به عنوان مبنای شکل گیری گروه اجتماعی مشارکت کننده در طرح مورد 
توجه است. تشریح شاخصه های احساس جمعی، یکی از چالش های اساسی درحوزه روان شناسی جمعی )اجتماعی( 
است. نظریه پردازان مختلفی سعی در تعریف و تعیین شاخصه های احساس جمعی نموده اند. در سال های 1970، با 
وجود مطالعاتی که در این حوزه وجود داشت همچنان شاخصه های ارزیابی احساس جمعی نامفهوم به نظر می رسید 
تا اینکه تحقیقات "مک میالن" در سال های 1980 موضوع احساس جمعی را به صورت یک مفهوم دارای عوامل 
"احساس جمعی" در سال 1986 در مجله “روان شناسی جمعی" توسط  قابل سنجش مطرح نمود. مدل نظری 
"مک میالن و چاوز" تشریح گردید. پس از انتشار این مدل، در سال های بعد نیز دیگر نظریه پردازان به تشریح آن 
با استفاده از دیگر فاکتورها پرداختند اما با این وجود، مدل نظری و عوامل ارائه شده توسط "مک میالن و چاوز” 
همچنان مدل اصلی نظری این حوزه به شمار می رود. "چاوز" در سال 1990 با ارائه مقاله ای با عنوان"احساس 
جمعی در محیط شهری: تسریع کننده مشارکت و توسعه جمعی" به تاثیر احساس جمعی به عنوان یک کاتالیزور 
برای تشویق مشارکت همسایه ها در بلوک های همسایگی پرداخت. او در این تحقیق به این نتیجه رسید که میزان 
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مشارکت افراد وابسته به شاخصه های احساس جمعی آنها است. "چاوز و پرتی" در سال 1999 نیز در یک تحقیق 
به این نتیجه رسیدند که عوامل احساس جمعی از ویژگی های جغرافیایی برای مشارکت دادن افراد مهم تر هستند.

برای تعریف کردن واژه اجتماع محلی، "مک میالن و چاوز" بر مبنای نظر "گوسفیلد" مفهوم "جمعی" را، 
هم به منزله گروهی که در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دارند و هم به منزله وجود برخی پیوندهای مشترک 
با یکدیگر قلمداد می کنند. به عبارتی دیگر در تعاریف مربوط به عوامل "احساس جمعی" منظور از جمع، افرادی 
هستند که در یک مکان مشترک )مانند یک همسایگی( حضور داشته و عالوه بر آن ارتباطات جمعی )نظیر ارتباطات 

معنوی( میان آنها حاکم است.

بر این اساس "مک میالن و چاوز" به چهار عنصر اصلی برای تعریف نظریه خود اشاره می کنند. اولین عنصر 
"عضویت" به معنی ارتباط داشتن با گروه اجتماعی است. دومین عنصر “تاثیر گذاری" است که به میزان اهمیت 
داشتن در گروه جمعی ارتباط دارد. "یکپارچگی و برآوردن نیازها" عامل سومی است که به افراد امکان استفاده از 
دیگران را با حضور در جمع می دهد و چهارمین عنصر"ارتباطات حسی مشترک" است. عقاید، باورها و موضوعاتی 

نظیر این می تواند به وجود آورنده ارتباطات حسی مشترک میان اعضاء باشد.

هر یک از شاخصه های فوق دارای تعاریف و مصداق های ویژه ای است که می توان از آنها برای سنجش در یک 
موقعیت خاص استفاده نمود. از آنجا که عوامل چهارگانه فوق، عوامل کیفی هستند، برای آزمون آنها در یک زمینه 
خاص نیازمند تبدیل کردن آنها به مولفه های قابل سنجشی هستیم تا بتوان آنها را ارزیابی کرد. در یک جمع بندی 

می توان برای تعیین شاخصه های احساس جمعی به جدول 1 اشاره داشت)کامل نیا، 1385، ص137(.
جدول 1؛ شاخصه های احساس جمعی بر اساس نظریات چاوز و مک میالن. )منبع: کامل نیا، 1387(

)Sense of Community( احساس جمعي
پيوند حس مشتركیکپارچگي و برآوردن نيازهاتأثيرگذاريعضویتشاخصه

عوامل ارزیابي

محدوده مشترک
ایمني و آسایش

احساس تعلق و هویت
حساب دهي فردي

سیستم نشانه اي مشترک

تأثیرگذاري و تأثیرپذیري
داخل جمع بودن
رقابت در گروه

ارزش هاي مشترک

ارتباط با اعضاء
حساب گیري

افتخار به عضویت
روح مشترک

4. پيشينه نظری
چندین دهه است که جغرافیدانان انسانی و روانشناسان محیطی رابطه احساسی مردم و محیط را مطالعه کرده اند. 
یکی از ابتدایی ترین و کالسیک ترین آن ها را یی فو توآن1 )1974-1977( انجام داده است که در آن به مطالعه 
روش هایی که مردم معنا را به مکان نسبت می دهند پرداخته است. او اعتقاد دارد که آن چیزی که فضای غیر قابل 
تمایز را به مکان تبدیل می نماید، شناخت بهتر ما از مکان ها و ارزش نهادن بر آنهاست. بنابراین مکان ها معنای 
عمیق تری را از طریق تجربه و رشد پیوسته احساسات کسب می کنند. توآن و پدیدار شناسان عالقه مند به مکان 

1. Yi Fu Tuan
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(Seamon 1982-1984, Relph 1985, Bahcelard 1969) بازگشت به دنیای روزانه و تجربه زندگی روزمره را 

.(Lynne, 2006, p337)واجب می دانند و معتقدند که باید از نگرش شی نگرانه1 به مکان و معانی آن دوری گزید

از این مطالعات ابتدایی مفاهیم و مدل های گوناگونی در روان شناسی اجتماع و محیط ایجاد شدند تا شناسایی 
احساسات مردم در ارتباط با مکان را به سطح باالتری برسانند(Lynne, 2006, p337). مفاهیمی که علی رغم 
اینکه هرکدام جنبه ای از این موضوع کلی را در بر می گیرند اما با یکدیگر کاماًل متفاوت هستند و باید مرز آنها را به 
درستی شناسایی نمود. از این رو پیش از ورود به مبحث تعلق مکانی به اختصار چند مفهوم مرتبط و نزدیک تعریف 

شده است تا این مرز به درستی روشن شود.

4-1. نظریه تعلق )دلبستگی(
مطالعات در زمینه تعلق برای اولین بار در ارتباط بین کادر درمان و کودک و اینکه چگونه کودکان در فرایند 
درمان، اعتماد خود را به کادر درمان توسعه می دهند، مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی تعلق)دلبستگی( به یک 
موضوع که فرد در زندگی خود با آن روبروست؛ مبتنی بر تجارب قبلی زندگی، ساختارهای رفتاری، شناختی، حسی 
و اجتماعی فرد می باشد. چرا که افراد بر این اساس طرح رفتاری، شناختی، حسی و اجتماعی از خود ساخته و تمام 
تجارب و رویایی های تازه خود با آن موضوع را بر پایه این طرح ادراک، ساماندهی و طبقه بندی نموده و به خاطر 
می سپارند. بنابراین این طرح از خود محرک انگیزه های رفتاری فرد نیز است. لذا در همان هنگام که خود ساخته 
می شود، نیازها و توقعات فرد نیز بنا شده و هنگامی که شی یا موضوعی این نیازها را برآورده می کند، فرد احساس 
آسایش و امنیت نموده و به برآوردن نیازهایش به صورت عینی و ذهنی ادامه می دهد. به این ترتیب فرد به ان شی 
یا موضوع جذب شده و بر این اساس با بیان عواطف خود، از این جذبه، توجه و مراقبت می کند)دانشپور، 1388، 

ص38(. )تصویر 1(

 تجارب قبلي 

 
 ترکیب

 

اجتماعي 
حسي 

شناختي 
 رفتاري

 تفکر خود

- نیازها 
 - توقعات

 تجارب فعلي

 سایر

 رضایتمندي

 بقاء و پایداري دلبستگي

 توسعه

 

 
عالقه 

  
توسعه 

مراقبت 
توجه 

حمایت 
حسي 

شناختي 
 رفتاري

امنیت 
 راحتي

تصویر 1؛ نظریه تعلق )دلبستگی(. )منبع: دانشپور 1388(

1. Objective
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4-2. تعلق مکانی
ابتدایی به این موضوع اشاره شده است که حس تعلق، گونه ای از حس در »خانه« بودن  در برخی از منابع 
 Kasarda & Janowitz –Barton 1975 – Rodgers 1975 – Fried &)است. بر این اساس مطالعات بسیاری
Glecher 1961) صورت گرفته است که پرسش اساسی این مطالعات از مردم این است که آیا آن ها زمانی که در 

محله هستند احساس در خانه بودن می کنند؟ با این وجود دلیل خاصی وجود ندارد که بتوان در خانه بودن و احساس 
 .(Oktay 2009, 7)تعلق را یکی دانست اما حس در خانه بودن احتمااًل همان مفهوم حس تعلق را بیان می کند
در ابتدایی ترین مفهوم می توان حس تعلق را عامل پیوند مردم و مکان دانست. در تعاریف دیگری که محققان ارائه 
کرده اند بیان داشته اند که حس تعلق پیوند مؤثر و مثبتی میان فرد و مکان است که حاوی بار عاطفی برای شخص 
است(Oktay, 2009, p8). آلتمن و الو1 تعلق به مکان را پیوندی میان مردم و مکان می دانند که شامل عوامل 
مؤثر متفاوت، ارتباطات اجتماعی و مکان ها با مقیاس های مختلف است. (Altman & Low, 1992, p5) تاثیر 
حسی، عاطفی و درونی مکان بر انسان، مرکز تفکر تعلق به مکان می باشد، چرا که انسان ها می توانند به یک شی، 
خانه، ساختمان، محله و یا یک قرارگاه طبیعی، جدب شوند. در واقع دلبستگی به مکان، ارتباط نمادین با مکان است 
که با دادن معانی عاطفی و حسی مشترک فرهنگی، توسط افراد به مکان خاص یا یک سرزمین شکل می گیرد و 

مبنای ادراک گروه با فرد از مکان و نحوه ارتباط وی با آن می باشد)دانشپور، 1388، ص39(.

را  آن  ها  است که %70  واحد همسایگی  مقیاس  به  مربوط  تعلق  در حس  گرفته  مطالعات صورت  بیش ترین 
شامل می شود. حس تعلق مکان درورجه نخست به معنای خالص و متمایز بودن، ثابت و پایدار ماندن و به جمع 
تعلق داشتن است. مکان و فضا مهم ترین عواملی هستند که نیازهای هویتی را تأمین می کنند. به عبارت روشن تر، 
مرزپذیری و قابل تحدید بودن این امکان را فراهم می کند که انسان ها با احساس متمایز بودن، ثبات داشتن، به 
جمع تعلق داشتن، امنیت آرامش الزم را برای زندگی کسب کنند. احساس متمایز بودن نیازمند مرزهای پایدا و کم 
و بیش نفوذناپذیر است. هر اندازه این مرزها و تفاوت های مبتنی بر آنها شفاف تر و دقیق تر باشد، نیاز به متمایز بودن 
از دیگران به خوبی تأمین می شود. از آنجا که ترسیم چنین مرزها و تفاوت هایی روی قلمرو مکانی و باز تولید و 
حفظ آن ها آسان تر است، مکان و سرزمین به صورت بستری بسیار مناسب برای هویت سازی و تداوم بخشیدن به 

هویت و احساس تعلق داشتن به مکان در می آید. 

ویژگی دیگر مکان، تأمین انسجام اجتماعی که احساس تعلق داشتن به جمع را ممکن کند، است. مکان به 
واسطه محدود کردن روابط اجتماعی در قلمرویی نسبتا کوچک و بسته، احساس تعلق به گروه را پدید آورده و تقویت 
می کند و بدین ترتیب بر تراکم روابط بی واسطه و جهره به چهره می افزاید. بنابراین مکان به عنوان مؤثرترین عامل 

در هویت یابی به شمار می آید)سرمست، 1389، ص136-134(.

تعلق به مکان، سطح باالتری از حس مکان است که به منظور بهره مندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش 
تعیین کننده ای می یابد. تعلق به مکان که بر پایه حس مکان به وجود می ید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان 
است. این حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزئی از مکان می داند و براساس تجربه های 

1. Altman & Low
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خود از نشانه ها، معانی، عملکردها و شخصیت نقشی برای مکان در ذهن خود متصور می سازد و مکان برای او قابل 
احترام می شود)سرمست، 1389، ص138(.

لویکا)2011( با مطالعه پژوهش های پیشین در 40 سال گذشته تاثیر فضای محصور به فضای باز را که موجب 
به وجود آمدن حس درون و بیرون می شود، در حس تعلق به مکان مؤثر می داند. او همچنین از عواملی نظیر اندازه، 
محصوریت، تنوع، مقیاس، بومی گرایی، استفاده از یک عنصر شاخص، دسترسی واجدها به طبیعت، دسترسی به 
خدمات و مانند آن، یاد می کند. مطالعات باتل و بارتینسون حاکی از رابطه معکوس اندازه اجتماع و میزان تعلق به 
مکان ساکنین آن بوده و نشان می دهد که این حس در ساکنین روستاها و شهرهای کوچک بیش تر از شهرهای 
بزرگ بوجود می آید. مور در بررسی تعلق به مکان از خانه به عنوان نماد شناخت، امنیت، آسایش، ریشه داری و 
دلبستگی یاد می کند و معتقد است مقیاس خانه می تواند از یک واحد آپارتمانی تا یک واحد همسایگی و یا فراتر 

متفاوت باشد)صدریان، 1393، ص40(.

تعلق مکانی به این معناست که مردم خود را به واسطه مکانی که در آن به دنیا آمده اند و رشد کرده اند، تعریف 
می کنند. در روان شناسی، تعلق مکانی به رابطه شناختی فرد با محیط یا فضای خاص اطالق می شود و از لحاظ هویتی 
فرد به محیط اجتماعی است که درآن زندگی می کند. در واقع دلبستگی به مکان رابطه نمادین ایجاد شده توسط افراد 
به مکان است که معانی احساسی، تجربه عاطفی و شناختی بوده و عقاید فرهنگی مرتبط کننده افراد به مکان را نیز 
شامل می شود. فرهنگی بودن تعلق به مکان به معنای این است که در اکثر افراد تجزیه و تحلیل فضا به صورت نماد 
مشترک فرهنگی قابل تجربه است. در واقع افراد مکان ها را به خصوصیات فرهنگی ربط می دهند، به گونه ای که یک 

فضا می تواند محرک تجربه انسان و یادآور مفاهیم و معانی فرهنگی باشد)سرمست، 1389، ص138(.

4-3. اجزای حس تعلق
تعلق مکانی که پیوند میان مردم و مکان است از دو بخش تشکیل شده است؛ یکی تعلق عملکردی و دیگری 
تعلق عاطفی. مردم با یک مکان احساس تعلق عمیق تری برقرار خواهند کرد اگر، مکان نیازهای روانی و فیزیکی 
آنها را برطرف نماید و همچنین با اهداف و سبک زندگی ما سازگار باشد. ما با مکان ها به صورت عاطفی پیوند 
می خوریم اگر آنها از هویت فردی ما حمایت کنند: مکان هایی می توانند این عمل را انجام دهند که از دیگر مکان ها 
متمایز باشند. همچنین اگر آنها در طول زمان تجریه پیوسته ای را برای مردم داشته باشند. نهایتًا اگر آنها باعث شوند 

که افراد از خودشان قضاوت مثبتی داشته باشند که در نتیجه موجب عزت نفس در افراد بشوند.

تحقیقات نشان می دهد که بیش ترین تاثیر بر تعلق مکانی افراد را مدت سکونت آنها در یک منطقه می گذارد. به 
این معنی که هر چه افراد مدت بیش تری را در یک مکان سکونت کنند بیش تر با آن مکان و جامعه احساس نزدیکی 

و همبستگی می نمایند. همچنین صاحب خانه بودن و دارا بودن تحصیالت نیز بر افزایش حس تعلق مؤثر است.

عالوه بر این، زمینه جامعه نیز بسیار مؤثر است؛ در جامعه ای که همه افراد خود را به یک مکان متعلق می دانند، 
افراد جدید و قدیمی نیز احساس تعلق عمیق تری می نمایند. همچنین جوامعی که فرد در آنها دوستان و آشنایان 
بسیار دارد، ساکنان قدیمی هستند، مشارکت بسیار باالیی در شوراهای محلی وجود دارد. در مناطق محروم که 
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ترس از جرم باالیی وجود دارد، جرایم سنگین بیش تر رخ می دهند و کودک آزاری بیش تری صورت می گیرد، میزان 
تعلق مکانی به شدت کاهش می یابد.

تعلق مکانی عموماً به این صورت دیده شده است که اثر مثبتی بر افراد دارد، باعث می شود که به زندگی مردم معنا، 
.(Livingston, 2008, p9)ارزش و اهمیت ببخشد. از این رو منجر به افزایش سالمت روانی افراد و تندرستی می شود

کاماًل  موضوع  دو  مکان  در یک  و سکونت  مکان  به یک  داشتن  تعلق  بدانیم،  که  دارد  اهمیت  موضوع  این 
متفاوت هستند؛ چرا که افراد زمانی به مکان حس تعلق دارند که پیوندهای قوی میان آن ها و مکان ایجاد می شود 

و همچنین آنها عالوه بر مکان با افراد ساکن قدیمی و جدید نیز ارتباط برقرار می کنند.

برای برخی از صاحب نظران تعلق مکانی یک موضوع اساسی است)مانند Relph, 1976( در حالی که برخی 
 Appadurai, 1996; Hannerz, 1996; Rojek and Urry, دیگر آن را نیازی هستی شناسانه نمی دانند)مانند

1997( و تعداد بیش تری آن را موضوعی می دانند که بین افراد و گروه های مختلف متفاوت است.

همانطور که ذکر شد تعلق مکانی می تواند مانند پیوندی میان افراد و مکان در نظر گرفته شود اما این پیوند 
گوناگونی مطرح شده  به صور  تقسیم بندی  این  باشد.  داشته  احساسی وجود  و  دو صورت عملکردی  به  می تواند 
است؛ تفاوت میان رفتار و پیوند یا به عنوان دو بعد شناخته شده است که یکی وابستگی به مکان و دیگری هویت 
مکانی است. میان این وجوه معمواًل رابطه ای در نظر گرفته شده است. بنابراین می توان گفت تعلق به یک مکان 
مجموعه ای از احساسات است در رابطه با یک مکان جغرافیایی که به صورت عاطفی یک شخص را به مکان به 

عنوان عملکردی از نقش آن و به عنوان محیطی برای تجربه، گره می زند.

تعلق فعالیتی- 

باز  ما  فعالیت های مطلوب  و  اهداف  برطرف سازی  برای  توانایی مکان  به  فعالیتی،  تعلق  یا  و  مکانی  وابستگی 
می گردد(Livingston, 2008, p10). اگر ما یک رابطه مستمر با یک مکان داشته باشیم )با افزایش مدت سکونت 
یا دید و بازدیدهای مداوم( و اگر این موضوع اهداف ارزشمند و فعالیت های با اهمیت ما را حمایت نماید، سپس ما 
 (Williams and Vaske, 2003) یک حس تعلق به مکان را احساس خواهیم کرد. اگرچه برخی از نظریه پردازان
این موضوع را بیش تر به خصوصیات کالبدی نسبت می دهند، دیگران (Shumaker and Taylor, 1983) صحبت 
از تجانس و هم نهشتی میان نیازهای مختلف )فیزیکی و روانشناسانه( و منابع مختلف فیزیکی و اجتماعی محیط 
دارند(Giuliani, 2003, p149). باید در نظر داشت که استحکام این پیوند به مقایسه آن با دیگر مکان ها بستگی دارد. 

به این معنی که شخص مکانی که در آن حضور دارد را با مکان های که دیگر که می تواند باشد را مقایسه می نماید.

وابستگی به مکان و هویت مکانی از طریق عزت نفس با هم مرتبط می شوند؛ در جایی که مردم از محیط 
بیرونی برای رفع نیازهای خود بهره می برند. افراد به دنبال این هستند که نیازهای روزانه خود را از طریق محیط 
برطرف نمایند و این محیط نباید مانع از این امر شود. از این رو باید مکان ها به گونه ای باشند که افراد حق داشته 
باشند که نسبت به کمبودهای خود اعتراض کنند و درخواست رفع آنها را بدهند. آلتمن و الو بر این اساس بیان 

می دارند که یکی از جنبه های اساسی تعلق مکانی داشتن حس امنیت و کنترل است.
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تعلق عاطفی- 

تعلق عاطفی به احساسات، خلقیات و عواطفی برمی گردد که مردم در مورد برخی مکان های خاص دارند؛ مانند 
آنچه جیولیانی1 )2003( بیان می دارد که هم می تواند خود و جامعه را با آن تعریف نماید و هم اینکه مکان را تعریف 
کند. بر اساس مطالعات اخیر مردم خود را به وسیله جوامعی که در آن زندگی می کنند تعریف می کنند و خود این 

جوامع با مکانی متشکل از ویژگی های خاص، که در آن قرار گرفته اند تعریف می شود.

گفته شده هویت مکانی که سرمایه ای روانی است که در یک مکان به مرور زمان رشد می یابد و قسمتی از آن 
در محله ای که به شکل گیری حس دلبستگی کمک می نماید ایجاد می شود(Livingston, 2008, p11). بنابراین 
تعلق نشان دهنده تعهد به یک مکان است که محصول پیوندهای سازمانی، فعالیت اجتماعی و تعامل، حضور محلی 

دوستان و آشنایان و رضایت از سکونت است.

سه قاعده هویت در تعلق مکانی می توان مشاهده نمود. نخست تمایز است که مردم به وسیله آن مشخصه های 
مکان برای تفاوت دادن به خود از دیگران استفاده می نمایند. دومین قائده تداوم است که در آن تصور یک نفر از 
خود به دو صورت در طول زمان محافظت می شود. تداوم »مرجعیت محل« به این موضوع برمی گردد که تمایل یک 
شخص برای داشتن یک ارتباط با مکانی که مانند مرجعی برای خودها، فعالیت ها و تجارب گذشته و نقطه اتکایی 
برای مقایسه خود است، وجود دارد یا خیر. تداوم »تجانس مکان« نشان دهنده تمایل یک شخص برای تداوم در 
مشخصه های مکان آنها در میان دیگر سایت هاست، و بنابراین همواره به دنبال مکان هایی است که مشخصاتی 
شبیه به مکان خود دارد. این بحث از تداوم بیان می کند که ماهیت و قدرت تعلق مکانی یک شخص به مرحله 
زندگی او و همچنین اینکه اگر مردم بتوانند به چندین مکان در یک زمان دلبسته شوند که این چندین مکان برای 
هویت آنها و تجربه زندگی آنها متناسب باشد، ارتباط دارد. بحث سوم از هویت مکانی عزت نفس است که بر اساس 
آن مردم در تالش هستند که یک قضاوت مثبت از خود را با استفاده از کیفیت های مکانی که به آن همراه است 
حفظ کنند و یا کسب کنند. تعلق مکانی از این رو باعث می شود که مردم احساس خوبی از آنچه در محیط اطرافشان 

.(Livingston, 2008, p12)دارند و با آن شناخته می شوند داشته باشند

5. راهبردهای ارتقای حس تعلق محلی
بتواند جامعیت ضمنی  تا  از منظر دو محقق داخلی و خارجی بررسی شده اند  تعلق  افزایش حس  راهبردهای 
برای این موضوع داشته باشد. سپس به ارائه راهبرد برای شهر تهران پرداخته شده است. الزم به ذکر است که این 

راهبردها به صورت کلی بیان شده اند و در هر محله نیاز به تدقیق و مطالعه دارند.

5-1. نظریه ليوینگستون2
تحقیقات عوامل ارتقای تعلق بر روی تأثیرات آشنا از خصوصیات مکان، صفات شخصی، مشارکت جامعه و 

1. Giuliani

2. Livingston
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مدت سکونت متمرکز شده است. بنابراین این مسئله بیش تر به این موضوع برمی گردد که شما کجا هستید، شما 
کی هستید و یا اینکه شما چکار می کنید.

در یک تحقیق ابتدایی و پایه بر روی تعلق مکانی در جامعه فشرده که برای بریتانیای کبیر انجام شده، کاساردا1 
از  تراکم  و  افزایش جمعیت شهری  آن  در  که  کرده اند  مقایسه  را  جامعه  از  مدل خطی  )1974( یک  جانویتز2  و 
ارزش های جامعه کم می کند در صورتی که در یک جامعه متراکم، وجود یک سیستم دوستی، الفت و پیوند ضروری 
است. آنها مدل سیستماتیکی را در عواطف جامعه محلی پیدا کردند )شامل حس دلبستگی، تمایل به مسائل محلی 
و به ماندن یا پیشمانی از رفتن( که به صورت مثبت از میزان جمعیت بیش تر از هر عامل دیگری تاثیر می پذیرفت.

تاثیرات بر حس تعلق از طریق ساختار شهر که با اندازه و تراکم جامعه اندازه گرفته می شد، بسیار ضعیف و 
معمواًل قلیل بودند، هرچند در تراکم بیش تر، تاسف در مورد ترک کم تر بود. اگرچه شرایط اجتماعی بهتر معمواًل 
عالقه بیش تری را برای دخالت در امور محلی به همراه داشت اما این موضوع لزومًا نشان دهنده تعلق و دلبستگی 
نبود. پیوندهای اجتماعی محلی که با حضور دوستان در محله تعریف می شد تاثیر بیش تری بر احساس دلبستگی به 
مکان داشت. این موضوع در مورد حضور آشنایان نیز صادق بود. جیوالنی در سال 2003 بیان کرد که مدت سکونت 

و شدت حس تعلق رابطه مثبتی دارند.

وولور3 در سال 1992 دو مفهوم جامعه را به نام »جامعه با مسئولیت محدود« که در آن همسایه ها بیش تر حالت 
محافظه گرانانه دارند و »جامعه طبیعی« که مردم در آن سطح باالیی از رابطه احساسی را باهم برقرار می کنند و 

یا احساس تعلق زیادی می نمایند.

منزل،  تملک  از  بودند  عبارت  ها  مهم ترین خصوصیت  تعلق،  انفرادی  راهبردهای  در  اشاره شد  که  همانطور 
تراکم و سطح تحصیالت  از خصوصیات محلی  بودند(.  سطح تحصیالت، سن، مدت سکونت )که همگی مثبت 
از مهم ترین ها بودند: تراکم بیش تر سطح تعامالت اجتماعی را کاهش می داد و احساس تعلق کم می شد؛ سطح 
تحصیالت بیش تر با سطوح باالتر احساس تعلق همراه بود. تفاوت در درآمدها و تفاوت های نژادی عواملی مهمی 

در حس تعلق نبودند.

این خصوصیات محلی بیش تر در ارتباط با تعامل اجتماعی بررسی شدند و کم تر در مورد حس تعلق به آنها 
پرداخته شد. اما دید و بازدید میان همسایگان )غیر رسمی( و شرکت در مجامع محلی )رسمی( عامل مهمی در 
احساس تعلق محسوب می شود که در آن روابط غیر رسمی مهم تر هستند. وولور نتیجه می گیرد که نتایج او محله ای 
به عنوان جامعه طبیعی با حس تعلق باال حمایت می کند که در آن خصوصیات قوی مشارکت اجتماعی، سپس 

ویژگی های انفرادی و نهایتًا جنبه هایی از محله که مربط به زمینه است می باشد.

تعلق عاطفی از تعلق کالبدی در تمام سطوح وسیع تر است به صورت مثال اشخاص به مردمی که در یک مکان 
زندگی می کنند بیش تر از خود مکان وابسته هستند. با عنایت به خصوصیات شخصی، مطالعات دریافتند که افزایش 
1. Kasarda

2. Janowitz

3. Woolwer
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سن تاثیر مثبتی بر احساس تعلق دارند، کالس اجتماعی ارتباطی با تعلق ندارد و برای زنان از مردان قوی تر است. 
البته در مورد سن گزارش شده است که معمواًل افراد جوان به شهر وابسته اند، میانسال ها به خانه و افراد پیر تقریبًا 

.(Livingston, 2008, p12-26)به تمامی مقیاس ها وابسته هستند

)Livingston 2008 :تصویر2؛ سیاست های افزایش حس تعلق. )منبع

5-2. نظریه دانشپور1
عوامل مؤثر در ایجاد و یا افزایش حس تعلق را در گروه های زیر می توان دسته بندی کرد. این عوامل از مطالعه 

متون مختلف استخراج شده اند.
1- عوامل کالبدی:

در بسیاری از مطالعات به نقش کالبد در افزایش حس تعلق اشاره شده است. این مطالعات به دنبال پاسخگویی 
به این سوالند که کدام مکان ها برای مردم اهمیت دارند و دلیل این احساس چیست. زمینه و بستر، وجود خدمات و 
تسهیالت، موقعیت قرار گیری مکان در زمینه شهری و نحوه ارتباط با پیرامون و بسیاری مشخصات دیگر از مواردی 

هستند که برای افزایش حس تعلق به آنها اشاره شده است.
2- عوامل اجتماعی:

ارتباط مثبت میان فرد و مکان کالبدی و احساس رضایت روحی او، با ارتباطات اجتماعی موجود در مکان در 
رابطه است. اهمیت این ارتباطات نباید مورد غفلت قرار گیرد چرا که برخی از محقیقن دلبستگی به مکان را مبتنی بر 

1. محقق در پژوهش خود به جای واژه تعلق از دلبستگی استفاده نموده است.
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مشارکت مردم در مکان، میزان اشتغال به شبکه های اجتماعی و تعامالت فرهنگی، دانسته اند که نقشی مساوی و یا 
حتی مهم تر از کالبد مکان دارند. دلبستگی به مکان با رشد تعامل مثبت افراد و تطابق اجتماعی آنها در مکان، توسعه 
می یابد و قدرت دلبستگی به مکان با میزان و قدرت این ارتباطات، رابطه مستقیم دارد. بر این اساس دلبستگی به 

مکان با سه عامل بیان می شود:

ویژگی های گروهی و فردی کاربران مکان؛- 

میزان تماس و صمیمیت افراد در مکان؛- 

میزان مشارکت در فعالیت های گروهی و مراسم جمعی؛- 

در یافت فضای اجتماعی مطلوب باعث می شود که افراد به ارتباطات غیر رسمی و مشارکت تشویق شوند که 
خود مسبب افزایش حس تعلق است. تا جایی که با دارا بودن میزان مثبتی از عوامل اجتماعی می توان کمبود عوامل 

مثبت کالبدی را جبران نمود.
3- عوامل فرهنگی:

گروه ها، خانواده ها و آشنایان دارای سالیق مشترکی در انتخاب نوع مکانی هستند که به آن دلبسته می شوند. 
همچنین دلبستگی به مکان وابسته به فعالیت های فرهنگی است که افراد در قالب مقتضیات فرهنگی انجام می دهد. 
در چارچوب عوامل فرهنگی می توان ابزارهای زیر را مطرح کرد که موجب شکل گیری دلبستگی به مکان می شود:

دودمان: که فرد را با مکان در چارچوب هویت های تاریخی آن با خانواده وی ارتباط می دهد؛- 

از دست دادن: که موجد و یا تقویت کننده دلبستگی به مکان است؛- 

مالکیت؛- 

نگاه به نظام عالم وجود و فلسفه هستی  شناسی: که ناشی از دیدگاه های مذهبی و اسطوره  شناسی یک - 
فرهنگ بوده و بر فرد و دلبستگی او با مکان مؤثر است؛

زیارت و آیین ها: که در رابطه با مکان هایی است که معنای خاصی برای افراد و گروه ها دارند مثل اماکن - 
مذهبی؛

روایت: که با توصیف ها و روایت ها پیرامون مکانی خاص در زندگی افراد در رابطه است.- 
4- عوامل فردی:

افراد بر اساس ترجیحات آگاهانه ای که ناشی از خصوصیات و ویژگی های فردی آنها می باشد، مکان ها را انتخاب 
می کنند و به آنها دلبسته می شوند. در تبیین ویژگی های فردی و نقش آن در نحوه تعامل با مکان به عوامل مختلفی 
چون: سن، جنس، درآمد، وضعیت تاهل، تحصیالت، طبقه اجتماعی و شغل اشاره گردیده است. ویژگی های فردی 
دیگری نظیر تمایزات فردی، نیازها، اشتغاالت زندگی، تعریف فرد از زندگی، نحوه اندیشه، ادراک، تصورات و مقاصد 
فردی شخص در رابطه با مکان، پیش زمینه ها، باورها و ارزش های فردی نیز در این زمینه نقش دارند. سطح در آمد 
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نیز به عنوان یکی از شاخصه های فردی می توان در نظر گرفت. افراد با درآمد پایین تر تمایل بیش تری برای تشکیل 
اجتماعات محلی دارند. سن، طول مدت سکونت و شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز تاثیرگذار هستند. همچنین فرد 

احساس نزدیکی بیش تری با محل تولد خود دارد.
5- خاطرات و تجارب:

دلبستگی به یک مکان معمواًل با گذشت زمان اتفاق می افتد و این فرآیند نیازمند گذر زمان است. ریشه داری 
در مکان که به معنای ممزوج شدن و یکی شدن با مکان است همین معنا را می دهد. افراد تجاربی که در مکان 
به دست می آورند با خاطرات خود در هم می آمیزند و بر اساس آن تصویری ذهنی از مکان را در ذهن خود ایجاد 
می نمایند که آن را زمینه قضاوت های آتی خود درباره مکان در آینده قرار می دهند. بنابراین هر چه مکان تصویر 
ذهنی مناسب تری را در ذهن افراد ایجاد نماید، فرد با آن احساس این همانی بیش تری و در نتیجه حس تعلق 

باالتری را در خود احساس می کند.
6- رضایتمندی از مکان:

رابطه عاطفی فرد و مکان به رضایت وی از مکان نیز بستگی دارد. این رضایت بستگی به کیفیت و امنیت 
)امنیت اقتصادی، اجتماعی و فیزیکی( مکان دارد. این مکان باید نیازهای فرد را نیز برطرف سازد و باعث افزایش 
رضایتمندی او از مکان شود. رضایتمندی بر اساس عواملی مانند: تسهیالتت، تناسب مکان با عملکرد و زمینه، 
پایداری، مشخصات بصری، مدیریت، ارزش اقتصادی مکان، تجسم ساکنین از واحدهای مشابه و بافت اجتماعی 

مکان و مشخصات زمینه ای بستگی دارد.
7- عوامل فعالیتی و تعاملی:

یکی از مؤثرترین ویژگی های مکان که سبب ارتقای دلبستگی می شود، فعالیت ها و تعامالت بین انسان –مکان 
و انسان-انسان در آن مکان است. به این ترتیب که نوع فعالیت های مکان سبب کسب معنا از مکان می گردد و 
کسب معنا خود زمینه ساز دلبستگی به مکان می گردد. به عنوان مثال دلبستگی به مکان در فضاهای شهری پر 
این رابطه، رابطه ای دوسویه است؛ وجود  ایجاد می نماید.  از رویداد و مراسم ها دلبستگی عمیق تری را برای فرد 
فعالیت ها باعث می شود که فرد احساس دلبستگی به مکان کند و این احساس دلبستگی که باعث مشارکت می شود 

به رونق این فعالیت ها می گردد. 
8- عامل زمان:

طول مدت سکونت و عامل زمان سبب ایجاد آشنایی عمیق بین فرد و مکان می شود که این موضوع سبب 
ایجاد احساس عمیق بین فرد و مکان می شود.

9- مشارکت در طراحی مکان:
حضور افراد در فرآیند خلق مکان سبب می شود تا آنها احساس بیش تر و بهتری نسبت به آن مکان داشته باشند. 
این امر دلبستگی به مکان، توسعه ارتباطات اجتماعی، حفظ ریشه های تاریخی، احساس آرامش و امنیت را در مکان 
پی دارد. فراهم ساختن زمینه های مشارکت در عین حال که انعکاس دهنده انتظارات و نیازهای افراد نسبت به مکان 
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است، تعیین کننده نحوه زندگی آن ها در آینده نیز است.

بر اساس روند شکل گیری مذکور دلبستگی به مکان از دو عنصر اصلی انسان و مکان که توسط عامل سوم 
فرآیند  وارد طی یک  و عاطفی  لحاظ شناختی، عملکردی  به  مرتبط می شوند،  یکدیگر  به  و مکان  انسان  تعامل 
می گردند که در این فرآیند عامل چهارم یا زمان مطرح می شود. از منظر یک طراح این فرآیند عامل پنجمی که 
مشارکت باشد را نیز در بر دارد که به این مجموعه افزوده می شود. بنابراین حرکت طراحان به سمت ایجاد تعلق 

مکانی مستلزم حضور این پنج عامل است که در تصویر 2 آورده شده است)دانشپور، 1388، ص45تا42(.
مشارکت در فرآیند طراحي   زمان 

خصوصیات  

-  فرهنگي 

-  اجتماعي 

-  فردي 

 تجارب گذشته

 تفکرات 

 ترجیحات

 نیازها
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فعالیت 

معنا 

کالبد 

 
مکان 

مکان 

تعامل شناختي 

تعامل عاطفي 

تعامل عملکردي 
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تصویر3؛ مدل تبیین شده از دلبستگی به مکان. )منبع: دانشپور 1388(

6. بررسی حس تعلق در شهر تهران
کالن شهر تهران بیش از 12 میلیون نفر جمعیت دارد و 374 محله را در خود جای داده است. انتقال و سکونت 
این جمعیت در این محالت به صورتی جریانی سریع و ناگهانی )نسبت به آنچه برای رشد جمعیت یک شهر متصور 
است( رخ داده است و قشرهای گوناگون اجتماعی، قومیتی، درآمدی و نژادی در بستر شهر در هم تنیده اند و ساکن 
شده اند. بیش تر افراد ساکن در محالت کنونی تهران، مهاجرانی هستند که در طول سالیان گذشته به این شهر 
مهاجرت کرده اند و با وجود سکونت در تهران، پایگاه و اصالت خود را در شهر محل تولد می بینند. عالوه بر این 
عواملی مانند منزلت اجتماعی، قیمت زمین، خدمات محله و فاصله از محل کار باعث شده اند که شهروندان محالت 
را نه بر اساس افراد ساکن )هم محله ای ها( و دلبستگی خود نسبت به آن مکان، که بر اساس عواملی نظیر آنچه 
ذکر شد انتخاب نمایند. این رویکرد سبب بروز مشکالتی شده است که از آن جمله می توان به کم اقبالی ساکنین 
برخی محالت به حضور و مشارکت در توسعه محلی، طراحی های از باال به پایین و مقتدرانه، عدم انسجام محلی و 
کاهش امنیت اجتماعی شده است )البته شایان ذکر است که موارد فوق بر کل شهر تهران عمومیت ندارد و شناسایی 
دقیق آن نیازمند مطالعات تفصیلی است(. از این رو و با توجه به اهمیت حس تعلق، مطالعاتی صورت گرفته است 
تا رابطه آن را با دیگر مصادیق شناسایی و راهبردهای افزایش حس تعلق ساکنین به محالت بررسی گردد. این 
مطالعات به صورت خالصه در ذیل بررسی شده اند تا راهبردهای افزایش حس تعلق و ارتباط آن با دیگر مقوالت 

اجتماعی شناسایی شود.
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6-1. بررسی و تحليل نقش مقياس شهر در ميزان حس تعلق ساکنين به محالت در تهران1
اگرچه محالت موضوع اصلی بررسی حس تعلق در بیش تر مطالعات بودند اما مکان ها در مقیاس های مختلف 
نیز میتوانند موضوع بررسی حس تعلق باشند. از این رو سرمست در مقاله ای با عنوان »بررسی و تحلیل نقش مقیاس 
شهر در میزان حس تعلق ساکنین به محله )نمونه موردی شهر تهران(« به بررسی میزان حس تعلق ساکنین شهر 
تهران پرداخته است تا این موضوع را دریابد که ساکنین محالت مختلف نسبت به چه مقیاسی از مکان احساس 
دلبستگی بیش تری دارند. در این پژوهش شهر تهران به 3 بخش شمال، مرکز و جنوب تقسیم بندی شده است و 
از هر بخش 4 محله )در مجموع 12 محله و 360 نفر جامعه آماری( با ویژگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، 
کالبدی و فرهنگی انتخاب شده تا تنوع کافی در انتخاب گونه ها رعایت شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد 
که شهروندان ساکن مناطق شمالی شهر تهران گروهی که در محالت پرآوزاه سکنی داشته اند محله و منطقه خود 
را در اولویت اول و دوم حس تعلق می دانند و حس تعلق به شهر تهران را در اولویت سوم می دانند. اما گروه دیگر 
که در محالتی با شهرت کم تر زندگی می کرده اند، حس تعلق به سکونت در مناطق شمالی تهران در درجه نخست و 
پس از آن محله قرار داده شده است. این موضوع برای مناطق مرکزی به این صورت است که اولویت اول به محله، 
اولویت دوم به شهر و اولویت آخر به منطقه محل سکونت داده شده است. در نهایت، ساکنین محالت جنوبی به 
دو گروه تقسیم شده اند. گروه اول که در محالت نامی و مشهور زندگی می کرده اند )نظیر منیریه و نازی آباد( بازهم 
از حضور در این محالت را نخستین اولویت حس تعلق خود دانسته اند. سپس آنها به ساکن منطقه جنوب بودن و 
در نهایت تهرانی بودن، احساس دلبستگی داشته اند. اما در محالتی از تهران که در جنوب شهر قرار داشته اند اما از 
شهرت و نامی مانند محالت قبلی برخوردار نبوده اند، اولویت اول حس تعلق به حضور در شهر تهران داده شده است. 

سپس در مرحله دوم به حضور در جنوب تهران و در نهایت به محله خود ارزش نهاده شده است.
جدول2؛ اولویت حس تعلق ساکنین محالت شمال تهران. )ماخذ: سرمست 1389(

جدول3؛ اولویت حس تعلق ساکنین محالت مرکزی تهران. )ماخذ: سرمست 1389(

1. برگرفته از سرمست 1389
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جدول4؛ اولویت حس تعلق ساکنین محالت جنوب تهران. )ماخذ: سرمست 1389(

در نهایت محقق جمع بندی می کند که عواملی مانند تلقی و برداشت دیگران از مکان، داشتن تجارب و خاطره 
های مشترک، میزان فعالیت های جمعی و اجتماعی، میزان احساس امنیت در فضاهای عمومی در احساس تعلق 

ساکنین مؤثر است. )سرمست، 1389، ص146-133(

6-2. رابطه ميان حس تعلق اجتماعی با کيفيات خدمات شهری و تعهدات شهروندی در تهران1
پیمایشی  به صورت  و  است  کرده  استفاده  پرسشنامه  از  اطالعات،  گردآوري  براي  تحقیق  این  در  پژوهشگر 
تحقیق را انجام داده است. جامعة آماري آن ساکنان با سن بیش تر 18 سال منطقة 10 شهرداري تهران بوده اند 
که 150 نفر از آ نها به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و سپس، با استفاده از نمونه گیري طبقه اي براي هر محله، 
15 نفر انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد عملکرد شهرداري و تعهدات شهروندي رابطة مثبت و معني داري با تعلق 
اجتماعي دارد که کنترل اجتماعي غیررسمي محله هاي شهري را افزایش و انحرافات محلي را کاهش مي دهد. 
حس تعلق اجتماعي تحت تأثیر عواملي مانند تهعدات شهروندي و کیفیت خدمات شهري قرار دارد و مي توان با 
برنامه ریزي براي افزایش کیفیت خدمات شهري و تعهدات شهروندي، این حس را ارتقا و درنتیجه، انحرافات محلي 

را کاهش داد.

6-3. بررسی رابطه ميان حس تعلق محله ای و مشارکت شهروندی در محله نعمت آباد2
در این پژوهش رابطه بین حس تعلق محله اي و آمادگي براي مشارکت، با روش پیمایشي مورد مطالعه قرار 
گرفته است. با توجه به نوع موضوع و مسأله پژوهش، تعداد 504 نفر از شهروندان باالي 51 سال ساکن در محله 
نعمت آباد، به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از تعیین حجم نمونه و تکمیل پرسشنامه، داده ها مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفتند. متغیر حس تعلق محله اي به همراه متغیرهاي جنسیت و سال هاي سکونت به عنوان متغیرهاي مستقل 
در نظر گرفته شده و اثرات آن بر روي متغیر وابسته یعني آمادگي براي مشارکت مورد سنجش قرار گرفت. نتایج 
حاصله از یافته هاي پژوهش نشان مي دهد، بین متغیر جنسیت و آمادگي براي مشارکت رابطه معناداري وجود ندارد، 
اما بین سال هاي سکونت در محله و حس تعلق محله اي و آمادگي براي مشارکت در محله رابطه مثبت و معناداري 
وجود دارد و نشان مي دهد که مشارکت اجتماعي در محله تابعي از احساس تعلق به محله است. به بیان دیگر حس 
تعلق محله اي بر مشارکت اعضاي محله در فعالیت هاي داوطلبانه و عضویت در نهادهاي محلي تأثیر مستقیم دارد 

1. برگرفته از مبارکی 1391
2. برگرفته از نادری 1393



مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران 26

و فرایند مشارکت را در محله تسهیل مي نماید. در حالت کلي نتایج این پژوهش نشان مي دهد که افزایش شناخت 
افراد ساکن در یک محله از منطقه سکونتشان، قابلیت ها و محدودیت هایي که دارد، موجب مي شود احساس تعلق 
و عالقه بیش تري به محله خود داشته باشند و براي رفع مسائل و مشکالت موجود بیش تر تالش کرده و باهم 

همکاري و مشارکت کنند. )نادری، 1393، ص18(

6-4. حس تعلق و بهسازی و نوسازی محالت فرسوده شهری1

صدریان در مقاله ای با عنوان »ارتقاء حس تعلق به مکان ازطریق نوسازي بافت فرسوده با توجه به فضاي واسط 
)نمونه موردي: محله باغ شاطر تهران(« به بررسی ابعادی از نوسازی بافت فرسوده می پردازد که موجب افزایش 
حس تعلق می شود. فرضیه اصلی در این مقاله ارتباط میان افزایش حس تعلق در محله و نوسازی بافت فرسوده 
است که بر طبق آن با نوسازی بافت فرسوده می توان حس تعلق ساکنین این گونه بافت ها را افزایش داد و ساکنین 
را به حضور فعال در بافت تشویق نمود. بر این اساس با استفاده از روش میدانی و پرسش نامه ای بر روی 60 نفر از 

ساکنین تحقق شده است و نتایج آن به شرح زیر است:

از دید ساکنان، کیفیت کنوني مصالح به کار رفته در کف و جداره هاي فضاهاي عمومي واسط، متوسط - 
واسط،  فضاهاي  جداره هاي  و  کف سازي  در  بومي  و  سنتي  مصالح  کارگیري  به  است.  ضعیف  به  رو 
ارزیابي  متوسط  در حد  واسط،  و جداره هاي فضاهاي  در کفسازي  کارگیري مصالح مدرن  به  و  خوب 

شده است.

از دید ساکنان وضعیت کنوني دسترسي سواره در محله، در سطح بد و دسترسي پیاده، در حد متوسط است.- 

اکثر کاربران با نسبت عرض به ارتفاع 1 به 1 براي محصوریت معابر عمومي و فضاي واسط بلوک هاي - 
مسکوني موافق بودند و نیز سرپوشیده کردن بخشي از فضاي عمومي واسط بلوک ها در حد متوسط ارزیابي 

شده است.

از دید کاربران استفاده از نماد به عنوان عنصر هویت بخش در هر واحد همسایگي خوب ارزیابي شده است.- 

عمده ساکنین محدوده انتخاب شده، میدان باغ شاطر را به عنوان اولین عنصر شاخص و هویت بخش محله - 
معرفي کرده اند. مسجد محله و مجموعه ورزشي باغ شاطر در اولویت هاي بعدي قرار مي گیرند.

در حوزه حضور عوامل طبیعي، بیش از 90 درصد ساکنان حضور فضاي سبز و آب را در فضاهاي واسط براي - 
افزایش کیفیت فضا خیلي خوب ارزیابي کردند.

از دید آنها وضعیت کنوني فرم کالبدي فضاهاي واسط بلوک هاي مسکوني در سطح محله بد است که - 
متمرکز  فرم  از  استفاده  و  متوسط  فرم خطي  با  واسط  نظر ساکنان محله، طراحي فضاهاي  به  توجه  با 

1. بر گرفته از مقاله صدریان 1393
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خوب است.

میزان تاثیر دید و منظر بر کیفیت فضاهاي عمومي در حد خیلي زیاد ارزیابي شده است. در حال حاضر - 
وضعیت ارتباط بصري با طبیعت در فضاهاي عمومي واسط، در سطح بد و ایجاد گشودگي هایي به سمت 

طبیعت و چشم انداز شهري در فضاهاي واسط خوب ارزیابي شده است.

از آن طریق  تا  نموده است  باغ شاطر  نوسازی محله  برای  پیشنهاداتی  ارائه  به  اقدام  اساس محقق  این  بر 
بتواند موجب افزایش حس تعلق ساکنین به محله گردد و پایبندی آنها را به محله افزایش دهد. این راهبردها 

عبارتند از:

و -  کف  بهسازي  در  مدرن  مصالح  جاي  به  و...(  سنگفرش  )کاهگل،  بومي  و  سنتي  مصالح  کارگیري  به 
جداره هاي فضاهاي عمومي مابین بلوک ها

هماهنگي مصالح به کار گرفته شده در فضاهاي واسط با مصالح موجود بلوک هاي مسکوني اطراف- 

توجه به اقلیم منطقه و فرهنگ ساکنین در انتخاب نوع مصالح- 

تامین دسترسي سواره براي همه واحدها در عین حفظ محوریت پیاده در فضاهاي واسط- 

در نظر گرفتن محدوده هایي جهت پارک خودرو در جوار فضاهاي واسط واحدهاي همسایگي، به گونه اي - 
که سیماي کلي فضا را خدشه دار نکند.

رعایت نسبت عرض به ارتفاع یک به یک براي معابر پیاده- 

سرپوشیده کردن بخشي از فضاهاي عمومي و فضاهاي واسط- 

واحد -  هر  بخش  هویت  شاخصه  عنوان  به  واسط  فضاهاي  در  مصنوعي  یا  طبیعي  نمادهاي  از  استفاده 
همسایگي که این نماد مي تواند توسط ساکنین هر واحد همسایگي به صورت مشارکتي اجرا شود.

استفاده از عوامل طبیعي )فضاي سبز، آب و ...( در فضاهاي واسط در راستاي ارتقاء کیفیت فضا- 

استفاده از ویژگي هاي بالقوه سایت مانند شیب در راستاي جریان یافتن آب در فضاهاي مابین بلوک هاي - 
مسکوني، ایجاد باغچه هاي طبقاتي و ...

ایجاد فضاهاي تجمع مابین بلوک هاي مسکوني در راستاي تعامل بیش تر ساکنین با یکدیگر و با طبیعت- 

ارجحیت فرم متمرکز نسبت به فرم خطي در فضاهاي واسط براي ایجاد کیفیت فضایي که مي تواند فضاي - 
مکث یا تجمع را در اختیار کاربران قرار دهد.

برخورداري فضاي واسط بلوک ها از چشم اندازهاي طبیعي و دید و منظر مطلوب.- 
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7. نتيجه گيری

7-1. شناسایي عوامل مؤثر بر ميزان حس تعلق ساکنين محالت شهر تهران
باید به  ابعاد و جنبه هاي مختلف را شامل مي شوند که  از  عوامل تعیین کننده حس تعلق سیستم پیچیده اي 
صورت یک ماتریس چندبعدي و چندسطحي دیده شوند. این عوامل که در یکدیگر ممزوج شده اند و قابل به سادگي 
تفکیک نیستند با اثر گذاشتن بر یکدیگر حس تعلق ساکنین به محالت را مي سازند. شناسایي عواملي از این ابعاد که 
بیش ترین تاثیر را دارد و یا مي تواند به تنهایي زمینه ساز افزایش حس تعلق در میان ساکنین شود نیازمند مطالعه اي 
است که هر یک از محالت تهران را به تفکیک بررسي نماید. هم چنین این عوامل در گروه هاي مختلف قومیتي 
انجام مطالعات کلي مؤثر بر میزان حس تعلق ساکنین،  بر  این تفاوت ها باعث مي شود که عالوه  متفاوت است. 

مطالعاتي نیز به صورت جزئي و دقیق نیز بر عوامل خاص در محدوده هاي خاص انجام شود.

بر این اساس عواملي که به نظر مي رسید در حس تعلق ساکنین شهر تهران مؤثر هستند و در افزایش یا کاهش 
آن تعیین کننده هستند به صورت یک ماتریس در جدول 6 بررسي شده اند. این جدول که حاصل مطالعات مباني 
نظري و جمع بندي آن است، در ستون هاي خود دو حوزه  مختلف اجتماعي فردي و محله اي را در بر مي گیرد و در 
ردیف هاي جدول ابعاد مختلف مؤثر بر عوامل تعیین کننده حس تعلق شهروندان ساکن محالت تهران قرار داده 
شده اند. این ابعاد که شامل ابعاد نه گانه کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، خاطرات و تجارب، زمان، عوامل فعالیتی و 
تعاملی، مشارکت در طراحی مکان، رضایتمندی از مکان و عوامل اقتصادی تقسیم شده اند. در یک تقسیم بندي کلي 
تر مي توان این ابعاد را دو گروه عملکردي و عاطفي که اجزاي تشکیل دهنده ي حس تعلق است قرار داد. در نهایت 
عوامل تعیین کننده میزان حس تعلق از مطالعات قبلي و تجارب موضوع مستخرج شده و در این جدول قرار دارد.
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جدول 6؛ عوامل مؤثر بر میزان حس تعلق ساکنین محالت شهر تهران

 حوزه   اجتماعي
ابعاد ومولفه هاي مؤثر

فرديمحله اي

عملکردي

کالبدي

- میزان و نحوه ي دسترسي به خدمات و تسهیالت محلي
- میزان ارتباط و نفوذپذیري در محله و هم چنین با سایر 

نقاط شهري
- تمایز و تشخص محله در نشانه ها

- وجود خدمات گوناگون جهت رفع نیازهاي ساکنین با 
سالیق مختلف

- امکان زدن رنگ تعلق به محیط )میزان ظرفیت محیط 
براي اعمال تغییرات بر آن متناسب با سالیق ساکنین(

فعاليتي و تعاملي

- وجود طیف متنوعي از فعالیت هاي رسمي و غیر رسمي 
در محله

برگزاري  براي  محلي  فضاي  باالي  انعطاف پذیري   -
مراسم هاي مختلف

- همه شمول بودن فعالیت هاي محلي )وجود فعالیت هاي 
متناسب با سالیق گوناگون(

- شرایط متعادل میان اقتصاد شخصي و انتظارات از محله- اشتغال در مراکز اقتصادي موجود در محلهاقتصادي

عاطفي

مشارکت در 
طراحي مکان

- وجود ساز و کارهاي مشارکت دهي افراد در طراحي محله
- وجود تعامل سازنده میان ساکنین، شورایاري و نهادهاي 

مسئول
- وجود حس دل مشغولي میان ساکنین نسبت به آینده 

محله

- وجود احساس مهم و مؤثر بودن افراد در محله

اجتماعي

- برگزاري مراسم ها و فعالیت هاي محلي توسط ساکنین
- شورایاري هاي محلي که اعضاي آن منتخبي از ساکنین 
فعال محله هستند و بوسیله ساکنین انتخاب مي شوند.

- تعامالت اجتماعي میان ساکنین
طبقاتي،  مختلف  گرایش هاي  با  قومیت ها  وجود   -

فرهنگي و مذهبي

- میزان ارتباط با دیگر افراد ساکن در محله
- وجود پاتوق هاي اجتماعي

- امکان رفت و آمد بیش تر میان ساکنین محله به صورت 
خانوادگي

فرهنگي

- وجود طیف متنوعي از فرهنگ ها و میزان حضور آن ها 
در فعالیت هاي مشارکت جویانه

نظیر  دهنده  پیوند  هویتي  شاخص  مکان هاي  وجود   -
مکان هاي زیارتي

- وجود دوستان، آشنایان و اقوام در محله
- همسازي و همنوازي فرهنگ فرد و محله

خاطرات و 
تجارب

ذهن  در  محله  به  نسبت  مثبت  ذهني  تصویر  وجود   -
ساکنین محله و دیگر شهروندان شهر

با  یکي شدن  و  نزدیکي  و  مکان  هویت  وجود حس   -
آن در فرد

- وجود اتفاقات خاطره انگیز در ذهن افراد

رضایتمندي از 
مکان

- میزان امنیت محله
- وجود منظر خاطره انگیز و مطلوب محله

- پاسخگو بودن محله به نیازها و خواسته هاي ساکنین

- ریشه دار بودن و زمینه دار بودن محلهزمان
- سن افراد

- طول مدت سکونت در محله
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7-2. راهبردهاي افزایش حس تعلق ساکنين نسبت به محالت شهر تهران
شناسایي این عوامل مي تواند زمینه اي را جهت شناسایي راهبردهاي افزایش حس تعلق در محالت شهر تهران 
ایجاد مي نماید. البته راهبردهای افزایش حس تعلق ساکنین به محالت از شهری به شهر دیگر و از محله ای به 
محله دیگر کاماًل متفاوت می تواند باشد. در محله ای که ساکنین متمول آن ارتباطات اجتماعی اندکی با یکدیگر 
برقرار می نمایند راهبردهایی نیاز است که جنس آن با محله ای فرسوده در مرکز تاریخی شهر که جمعیت بومی 
آن را خالی کرده است و مهاجران غیر بومی در آن سکونت گرفته اند، متفاوت است. این تنوع در راهبردها زایده 
تمام پدیده های انسانی و اجتماعی است که در آنها نمی توان اصول ثابت و قابل تعمیم صددرصدی به همه را پیدا 
کرد. در نتیجه چنین موقعیتی نیاز به وجود یک مدل که عوامل مختلف را در خود جای دهد و جنبه های مختلفی 

را شامل شود وجود دارد.

از این رو در این مطالعه به امتزاج راهبردهای ذکر شده در باال و همچنین مطالعاتی که پیشتر در این ارتباط 
صورت گرفت، سعی شد که راهبردهایی به صورت جامع برای شهر تهران شود که بتواند مردم را به محالت آنها 
پیوند دهد. این راهبردها جامعیت دارند و برای هر محله باید این موارد به صورت جداگانه بررسی شوند تا عواملی 
که باید به صورت ویژه بر آنها تاکید شود و یا احتمااًل مواردی اضافه بر این موارد استخراج گردد. راهبردها در دو 
مقیاس محلی و فردی تقسیم بندی شده اند. چرا که همانطور که در مطالعات پیشین به آنها اشاره شد، هردوی این 
عوامل با هم بر ایجاد حس تعلق به مکان تاثیر می گذارند. همچنین این راهبردها چون در بخش های مختلفی 
هستند به نه بخش کالبدی، اجتماعی، فرهنگی، خاطرات و تجارب، زمان، عوامل فعالیتی و تعاملی، مشارکت در 

طراحی مکان، رضایتمندی از مکان و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده اند. )جدول 8(
جدول 7؛ مدل پیشنهادی برای ارائه راهبرد افزایش حس تعلق در محالت

عوامل نه گانه مؤثر در حس تعلق

نه 
وگا

ح د
طو

س
دی

 فر
ی و

حل
م

راهبردهای افزایش
حس تعلق محلی

ذکر این نکته ضروری است که در بررسی رابطه حس تعلق با دیگر مقوالتی مانند مشارکت اجتماعی، نوسازی 
و بهسازی شهری و مانند آن نیز باید در نظر داشت که رابطه حس تعلق با این موارد رابطه ای خطی و یکسویه 
نیست که نتیجه افزایش دادن حس تعلق و یا نوسازی و بهسازی کردن بافت فرسوده دیگری را نتیجه دهد. این 
ارتباط به صورت کاماًل رفت و برگشتی برقرار می شود. به این معنی که با افزایش حس تعلق ساکنین شهر تهران 
به محالت، تمایل آنها برای مشارکت و حضور بیش تر می گردد و همچنین با افزایش مشارکت شهروندان تهران، 

به مرور زمان حس تعلق آنها افزوده می گردد و تجارب و خاطره ها در مکان شکل می گیرند.
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جدول 8؛ راهبردهای افزایش حس تعلق در شهر تهران.

عوامل کالبدی

حوزه محله ای

وجود خدمات و تسهیالت قابل دسترس برای ساکنین	 
ارتباط و نفوذ پذیری مناسب محله با محیط اطراف	 
وجود مرز و محدوده مشخص )البته هم پیوند با دیگر نواحی شهر(	 
استفاده از نمادهای کالبدی متمایز و قابل تشخیص از دیگر نواحی 	 

حوزه فردی
تأمین طیف متنوعی از خدمات مورد نیاز افراد با سالیق گوناگون	 
امکان شخصی سازی محیط توسط افراد	 
رضایت فرد از خانه و محل سکونت خود	 

عوامل اجتماعی

حوزه محله ای

افزایش میزان حضور افراد در مشارکت های محله ای )به صورت رسمی و در نهادهای محلی به ویژه در شورایاری محله(	 
امکان برابر برای ساکنین به منظور عضویت در شورایاری محل و انتخاب افراد ذی صالح	 
افزایش تماس های اجتماعی و گروهی بین ساکنین	 
وجود تنوعی از گروه ها، قوم ها و طبقه های مختلف اجتماعی به جای همگونی و یکسان شدن ساکنین	 

حوزه فردی
امکان برقراری رابطه اجتماعی با دیگر افراد در حوزه محل سکونت )به صورت غیر رسمی و دید و بازدیدها(	 
وجود انواعی از بسترهای مختلف اجتماعی )نظیر پاتوق ها( متناسب با سلیقه افراد	 
افزایش صمیمت میان ساکنین	 

عوامل فرهنگی

حوزه محله ای
امکان حضور و بروز فرهنگ های مختلف در محله	 
مشارکت فعال ساکنین در برگزاری رویدادهای محلی با همکاری شورایاری محله	 
افزایش نقش مکان های شاخص هویتی )نظیر مکان های زیارتی و مقدس( در محله	 

حوزه فردی
افزایش ارتباط بین دوستان، آشنایان و اقوام در محله	 
تقویت احساس نزدیکی فرد با فرهنگ غالب در محله )در کالبد و در اجتماع(	 

خاطرات و تجارب
امکان وجود تجربه جمعی و تصویر ذهنی مثبت نسبت به مکان در ذهن ساکنین	 حوزه محله ای

حوزه فردی
تقویت حس هویت مکان و احساس امتزاج و یکی شدن	 
حفظ و تقویت نقاط خاطره انگیز در محله	 

رضایتمندی از مکان

حوزه محله ای
ارتقاء سطح امنیت در مکان )شامل امنیت اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی(	 
ارتقاء سطح تناسب مکان با عملکرد و زمینه	 
افزایش مطلوبیت بصري در ذهن جمعی ساکنین	 

ارتقاء سطح پاسخگویي محله به نیازها و خواسته هاي ساکنین	 حوزه فردی
عوامل فعاليتی و تعاملی

حوزه محله ای
افزایش طیف متنوعی از فعالیت های رسمی و غیر رسمی فراغتي و گردشگري در محله	 
افزایش انعطاف پذیري فضاهای عمومی جهت برگزاری فعالیت های مختلف جمعي	 

امکان تعامل و حضور فرد در فعالیت های مورد نظر خود )همه شمولی فعالیت ها(	 حوزه فردی
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عامل زمان

حوزه محله ای
حفظ و پایداری عناصر هویت ساز محله	 
امکان حضور ساکنین در فصول مختلف سال در فضاهاي عمومي	 

افزایش میزان سکونت افراد در محله	 حوزه فردی
مشارکت در طراحی مکان

حوزه محله ای

امکان حضور افراد در فرآیند خلق مکان و نظارت فعال بر آن	 
امکان تعامل سازندهی مردم و شورایاری های محله در تبادل مشکالت و ایده ها جهت بهبود وضعیت محله	 
امکان استخراج طرح ها و مطالعات بر روی محله متناسب با درخواست ساکنین از نهادهای رسمی مانند شورایی محله	 
تقویت حس دل مشغولي جمعي میان ساکنین جهت نیل به اهداف مشترک محله	 
امکان گنجاندن نیازها و انتظارات افراد در طرح هاي پیشنهادی محله	 

تقویت احساس مهم بودن و تاثیرگذار بودن فرد بر آینده محله	 حوزه فردی
عوامل اقتصادی

حوزه محله ای
امکان ایجاد اشتغال در محالت با رویکرد ماندگاري ساکنین و جلوگیري از مهاجرت	 
امکان ایجاد صندوق هاي قرض الحسنه محله اي 	 

تعادل بخشي به شرایط اقتصادی شخص و انتظارات وی از محله	 حوزه فردی
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