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  چکیده
ها و نیز ارتقای دانش در  شناسی محیط دو حوزه از دانش هستند همگام با ابداع روش روانشناسی محیط و نیز جامعه

ها با رویکردهای  شوند. در این حوزه هایی مستقل شناخته می نسانی قوام یافتند و تا به امروز تقریباً حوزههای علوم ا حوزه

شود که تکمیل کننده و گاه متضاد با نظرات پیشین است. در این مقاله سعی شده تا ارتباطی  مختلف نظریاتی مطرح می

ریزی مطرح گردد. در  انی جهت افزایش مشارکت جمعی و برنامهاز ادبیات این دو حوزه در زمینه معنای مکان و تعلق مک

هر حوزه مطالعات و نظریاتی ارائه شده، اما ارتباط بین آنها به صورت موضوعاتی وابسته به محیط یا مکان انجام نشده 

ا تجربه و های فردی مانند تعلق مکانی و نیز معنای محیط به صورت فردی و ی است. به طور معمول مطالعات در حوزه

های اجتماعی مورد بحث و  های و صورت های جمعی نیز در روش احساس فردی انجام شده است و مطالعات در حوزه

بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با محوریت افزایش مشارکت اجتماعی و تعلق مکانی سعی شده تا اوالً بر چندبعدی 

ها و  یا  های مشترک جمعی مانند همسایگی ریزی اجتماعی محیط ی برنامهبودن این موضوع توجه شود و نیز چارچوبی برا

 محالت ارائه شود.

 

 

 تعلق مکانی، احساس اجتماعی، مشارکت، اجتماع، سرمایه اجتماعی. کلیدی: های واژه

 

تعامل  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سید محمد روحانی طباطبایی با عنوان طراحی موزه هنر مدرن اصفهان با بازشناسی تنوع و*
ده دوم، در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران انجام به راهنمایی نویسن 3131های فرهنگی است که در سال  اجتماعی در مجموعه

 است. شده

 

  مقدمه-1
طبیعت و ارتباطمان با  یابیم، از اینرو فهم ارتباطی ناخودآگاه با زمینه خود می  های کالبدی از آنجایی که ما در محیط

ها و محیط جزو ذاتی این ارتباط ناخودآگاه و با غیر ارادی است. این جبر ایجاد شده و یا این ناخودآگاهی ارتباطی در  مکان

تواند در مطالعات  باشد. شروع توجه به این موضوع را می های محیطی موثر می ها و کاهش فشارها و تنش ها و حظ بسط خوشی

دانست که نسبت به موضوع ادراک مردم و تمایالت آنها نسبت به مکان کنجکاو شد و به  ( ,9191Appleyard)یارد دونالد اپل

در  (Gans , 9191)و هربرت گانت  (,Jacobs 9199)پژوهش درباره  معناهای مکان پرداخت. البته پیشتر جاکوبز 

های  معی اجتماع به عنوان راهی برای ارائه توصیههای ج های کالسیک خود به سواالتی در زمینه فهم پویایی پژوهش

ها بسیار ابتدایی بودند، اما آنها آغازی برای پرداختن به این دست سواالت در  ریزی پرداختند، هر چند که سواالت و یافته برنامه
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ریزی  در فرایند برنامهریزی شدند. از آنجای که آنها دانش و فهم عمیقی بر موضع تاثیر و نقش معناهای مکان  دانش برنامه

 ریزی دخیل کنند.  گیری و برنامه های تصمیم نداشتند، در پی یافتن ارتباط میان تجارب مردم از مکان داشتد تا آن را در حوزه

اند و بیشتر بر این موضوع دقت نظر  ها از یافتن این ارتباطات دست کشیده های اخیر اما پژوهشگران با این دغدغه در سال

ریزی داشته باشد )جوان فروزنده  تواند نقش محوری در فرایند برنامه ریزی و تعلق مکانی می ند که چگونه معنای برنامها یافته

ریزی اشتیاق  ها و تعامالت اجتماعی در برنامه ریزان نسبت به پرداختن به موضوع مشارکت و پویایی (. در حالی که برنامه1931،

طبیعت و نقش معنای مکان، و تعلق مکانی به روانشناسان محیطی و نیز روانشناسان  اند، در این بین مطالعه نشان داده

ها و تخصصگرایی پس از شاخه شاخه شدن و بسط یک موضوع و یا یافته امری  اجتماعی واگذار شده است. این جدا شدن

ه در آن، یافتن ارتباط میان این بدیهی میباشد، اما اکنون پس از گذر چند دهه از ظهور این حوزه از دانش و بلوغ اندیش

 نماید. های شهری بسیار ضروری می ریزی اجتماعی محیط الخصوص در حوزه دانش برنامه های دانش، علی حوزه

از طریق  (Altman، 9111)و آلتمن  (,9111Proshansky)و پروشانسکی  (Tuan،9191)روانشناسان محیط مانند توآن

ها به مکان به عنوان بخش مهمی از تجربه زندگی پرداختند.  ت به موضوع طرق ارتباط انسانمطالعه رفتارها، احساسات و تمایال

به فهم عمیقی از مفاهیم توسعه  (Flora and Flora، 9119)شناسان و روانشناسان اجتماعی مانند فلورا  در عین حال جامعه

ریزی به  بر این مشارکت اجتماعی نیز در فرایند برنامهاند، عالوه  اجتماعی مانند سرمایه اجتماعی و احساس اجتماع پرداخته

مورد توجه بوده است. آنچه مورد توجه این مقاله  (Umemoto ،1009) ها عنوان موضوی جدی و فعال در بسیاری از پژوهش

ر موضوعات گرفته است و کمتر در ارتباط با دیگ است آن است که این موضوع اغلب جدا از دیگر موضوعات مورد بررسی قرار 

شود و البته احتماالً  های نوظهور مشاهده می های جدا و منفک از هم، اغلب در بسیاری از حوزه مورد توجه بود، البته این بررسی

اند و کمتر به  ها به موضوعی منفرد پرداخته های پنهان این مفاهیم و تازگی آنها بوده که اغلب پژوهش به علت عدم کشف الیه

هایی موازی هم و  های مختلف یا بحث ان آنان پرداخته شده است. وجود مفاهیمی با معانی مشترک در حوزههای می همبستگی

های مختلف نمودی از نبود اتفاق آرا و  نه در امتداد هم، مانند ساختن اجتماع، سرمایه اجتماعی، مشارکت شهروندان، در حوزه

های محیطی است. روانشناسان محیط که تعلق مکانی را مورد  دانش نیز بررسی مجزای مفاهیم و تجارب انسانی در محیط در

های  ریزانی که به موضوع تعلق مکانی در برنامه اند و نیز برنامه اند اغلب به موضوع توسعه اجتماعی نپرداخته مطالعه قرار داده

تواند فهم عمیقتری از نه تنها  ویکردها میاند. با اینحال ترکیبی از این ر اند اغلب از موضوع مشارکت غافل مانده خود پرداخته

ریزی و توسعه جمعی  ارائه  ریزی بر تجارب ما از مکان، بلکه بر احساسات، رفتار و شناخت جمعی در برنامه تاثیرگذاری برنامه

 دهد. 

 

 روش بررسی موضوع-2

رانه به مکان در جهت موفقیت نگ ای برای فهم بهتر طبیعت روابط به مکان برای توسعه رویکردی کل تحلیلی میان رشته

تواند سطوح مختلف تحلیلی  گیری جوامع و افزایش کیفیت روابط میان اعضای آنها ضروری است. چنین رویکردی می شکل

ای و نیز بررسی قلمروهای چندگانه محیطی  مانند تحلیل فردی، گروهی، سازمانی، جمعی و همسایگی و حتی شهری و منطقه

ای کلی هستند، فهم  عی، سیاسی( را ممکن سازد. با دانستن آنکه قلمروهای چندگانه سطوح دارای زمینه)مانند کالبدی، اجتما

تر است. این موضوع از آنجایی که پدیده اجتماع در تمام سطوح به طور  درستی از پدیده اجتماع و همسایگی قابل حصول

ها  یار ضروری است. با این رویکرد تالش برای رفاه همسایگیریزی و توسعه اجتماعی موفق بس دهد، برای برنامه همزمان رخ می

شناسان نیز تقلیل  ریزان و جامعه باشد و موارد اختالف میان برنامه مندی آنها از روابط و محیط قابل حصولتر می و نیز رضایت

خواناتر خواهد ساخت و البته ارتباط ها را بیشتر و زبان مشترک میان آنها را  یابد. عالوه بر این، انتقال دانش از این حوزه می

شود که از مفاهیم  بخشد. برای این منظور تهیه رویکردی مشترک پیشنهاد می میان آنها و آموختن از یکدیگر را نیز تسهیل می

ررنگتر ریزی اجتماعی و نیز پ حوزه روانشناسی اجتماعی مانند احساس اجتماع، سرمایه اجتماعی برای فهم و بهبود فرایند برنامه
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ها استفاده شود. از اینرو در این مقاله در تحلیلی و مروری بر ادبیات حاکم بر  سازی کردن نقش مشارکت اجتماعی در تصمیم

های جمعی و گروهی تاکید شده و در  ریزی جمعی در جهت ایجاد معنایی در محیط این مفاهیم، ابتدا بر اهمیت موضوع برنامه

شده در مورد مفهوم تعلق مکانی پرداخته شده است و در آن به موضوع پیوند اجتماعی و الزمه  های مطرح ادامه به بسط نظریه

آن برای ایجاد تعلق مکانی تاکید شده است. برای بررسی بیشتر نسبت مفهوم تعلق مکانی و مشارکت جمعی، در ادامه به 

و در آن تاکید شده که به این موضوع اغلب از زاویه تعارضات حاکم بر نظریات آمده در زمینه افزایش تعلق مکانی اشاره شده 

فردی و روانشناختی نگریسته شده است. پس از این توضیحات، سرمایه اجتماعی به عنوان رابطی میان تعلق مکانی و مشارکت 

قاله با استدالالت جمعی مورد توجه قرار گرفته شده و توضیحاتی در این زمینه آورده شده است و در نهایت با این نگاه در این م

 ریزی و توسعه جمعی ارائه گردیده است. نگر در برنامه آورده شده، رویکردی کل

 

 ریزی جمعی به عنوان مبنایی برای معنادهی به مکان برنامه-3

جوایگزین   1ی هشتاد قرن بیستم با مفهووم جدیود اجتمواع کالبودی     ی معماری و شهرسازی در دهه مفهوم اجتماع در حوزه

هوایی ماننود سورزمین و جغرافیوا و ... .      رافیایی و یا اجتماع جامعه شد که در آن عالئق افراد مطرح است تا وابستگیاجتماع جغ

ی اجتمواع و   ای از وجود اشتراکات در حوزه های مسکونی نمونه ها هستند و مجتمع یکی از نمودهای اجتماع کالبدی، همسایگی

زندگی امروزی آن است که هر خانواده نه تنها بسیاری از اوقات خوود را در اجتمواع    آمدهای کالبد هستند. باید دانست که از پی

کند. اگر معنای دقیق اجتمواع   های زندگی خود را نیز در امور مشترک و اجتماعی صرف می برد بلکه بسیاری از هزینه به سر می

ه از منابع مشترک قادر نخواهند بود تا بوا همسوایگان   شان روشن نشود آنها در استفاد های کالبدی ی فعالیّت برای مردم در حوزه

ای دست یافت که در آن ارتباطوات قووی    رسد که در جهت بهبود وضعیت زندگی باید به جامعه خود به تفاهم برسند. به نظر می

ای کوه   ، سورمایه ای عظیم و نهفتوه در تعوامالت و مناسوبات اجتمواعی     زند. سرمایه جای منابع مالی حرف اوّل را می اجتماعی به

های مطرح شده در مورد تعلق مکانی و  آورد. تئوری غنائت، رضایت از زندگی و کیفیت باالیی را برای صاحبان خود به ارمغان می

تواند در فهم چگونگی ارتباط ترجیحات، اداراکات و ارتباطات احساسی به مکان، پیونودهای اجتمواعی،    روانشناسی اجتماعی می

ریوزی اجتمواعی    ریزی کموک کنود. غالبواً مطالعوات در حووزه برناموه       اندهی شده، و توسعه اجتماعی و برنامههای سازم مشارکت

هوای فیزیکوی    های موقعیت های اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی، مترکز است. با اینحال معانی و کیفیت فضاهای شهری بر پویایی

ریزی و توسعه اجتماعی  تواند در  فرایند برنامه ن از فضا است که میامور مهمی در رضایت مندی بهره برداران و استفاده کنندگا

هوایی،   ها، احساسات و عقاید ما درباره جوامع محلی بور رفتارهوای موا بوه چنوین مکوان       شهروندان نقش مهمی ایفا کند. اندیشه

  های محلی و یا میزان این تاثیرگذاری  موثر است. ریزی بنابراین بر مشارکت ما در برنامه
 

 تعلق مکانی: توجه به پیوندهای اجتماعی به مکان-4

کند. در فرهنوِ  لغوت    هایی است که از لحاظ لغوی معنای مبهمی دارد و بر معانی مختلفی داللت می مکان نیز از جمله واژه

ت مراقبوت اسوت   دارد که یک مکان یک مرکز معنا یا موقعی بیش از دوازده معنی برای این لغت ارائه شده است. توآن اذعان می

(Tuan, 9199)های انسانی، روابط اجتماعی، احساسوات و اندیشوه اسوت. سوه عامول اصولی را بورای         . و البته منبعث از تجربه

و  ]ذهنوی و روانوی  [هوای انسوانی و فراینودهای درونوی      های کالبودی، فعالیوت   توان در نظر گرفت؛ موقعیّت رسیدن به مکان می

آید. دکتور   وجود می تواند مکان را  برای فرد تعریف کند، احساسی از آن است که به آنچه می (.Relph, 9119)اجتماعی انسان 

ی آنهوا   فالحت در این زمینه اذعان داشته که حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانوه 

ی معنایی محیط  طوری که فهم و احساس فرد با زمینه دهد. به از محیط است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می

                                                 
1 - Physical Community 
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ای از معناهوای سومبلیک، احسواس     تواند از طریق مجموعه (. احساس مکان می1931شود )فالحت،  پیوند خورده و یکپارچه می

مشواهده   1دست آید. همانطور کوه در تصوویر    های کالبدی در حضور فرد و یا مشارکت گروهی به وابستگی و رضایت از موقعیت

 توان منبعث از دو عامل انسانی و محیطی دانست.  شود احساس مکان را می می
 

 

 

 : احساس مکان منبعث از دو عامل محیطی و انسانی1نمودار 

 

دهند. به طور  ها تالش در این حوزه روانشناسان محیطی ارتباط احساسی مردم به مکان را مورد مطالعه قرار می در دهه

دهند را مورد بررسی قرار داد و در  های اولیه که مردم به مکان معنا می اولین کسی بود که روش (Tuan،9191)مثال توآن 

های او شکل گرفت. او اشاره کرده بود که آنچه که در ابتدای  واقع مدل و پژوهش کالسیک تعلق مکانی به مکان حاصل تالش

یابد که  تجارب محیطی به صورت مکانی برای آنها تعریف می شود بعد از امر توسط مردم فضای تمایز ناپذیر دانسته می

ها در خود معنای عمیقی از طریق تجربه شدگی و یکپارچگی  های نهفته و منحصر به فرد خود را دارد. بنابراین مکان ارزش

یا زندگی شده در  کند و بر تجارب زندگی یابند. او رویکرد پدیدارشناسی خود را به مکان مطرح می احساسی نسبت به آن می

ها در  شود. با گسترش این رویکرد، تنوعی از مفاهیم و مدل کند و از رویکرد اوبجکتیوی به مکان جدا می مکان تمرکز می

های بعدی در حوزه روانشناسی محیط گشت  روانشناسی محیطی توسعه یافت و این اندیشه شروع  و محور بسیاری از پژوهش

ها و مفاهیم وسیعی مانند تعلق  اختی مردم با مکان مورد بررسی قرار گیرد و از دل آنها مدلتا ارتباط احساسی و روانشن

"ریشه دواندگی"بسط و گسترش یافت. ایده  (et al, Proshansky 9111)، هویت مکانی(9111et al.,  Altman)مکانی
و  2

"های اجتماعی ارزش مکان"نیز 
. چنین روابطی وجوه اصلی مشارکت مردم در هایی بسیار مورد توجه قرار گرفت در دوره 9

تعلق مکانی را به عنوان پیوند قوی مردم به مکان و مردم  (9111et al.,  Altman) جوامع محلی شان دانسته شد. آلتمن

ها و یا  دهد که آن اغلب در همسایگی های متنوعی است. مروری بر ادبیات این واژه نشان می تعریف می کند که شامل مقیاس

. به طور مثال در مطالعاتی نسبت تعلق (Manzo، 1002)های مرتبط با مفهوم سکونت مورد توجه قرار گرفته شده است  محیط

. البته این (Taylor، 1000)مکانی به پیوند و ارتباط با محیط به ویژه به طول مدت سکونت مورد بررسی قرار گرفته شد 

های تولید انبوه مسکونی بسیار مورد بحث و پژوهش بود. از  یجاد پیوند در محیطها و نیز تالش برای ا موضوع در احیای محیط

ها  های بزرگتر تاثیر گذار و موثر دانسته شد. پژوهش اینرو تعلق مکانی بر موضوع رفتارهای فردی و گروهی، و جوامع در مقیاس

                                                 
2
rootedness 
9
value of community places 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 1 

ای است که  ست که هم دارای وجوه مثبت و منفیدهند که تعلق مکانی فرایندی پویا و تعاملی ا در روانشناسی محیط نشان می

کند که  بر این موضوع اشاره می (Manzo،  1002)ها در این حوزه شده است. به طور مثال منزو  باعث ایجاد تعرضات و جدال

ایده شده  هایی در این ها و گمراهی آل به اجتماع باعث مشکالت، کج فهمی های رمانتیزه شده از اجتماع و یا تفکر ایده ایده

 است. 

مفهوم دیگر که در روانشناسی محیط بسیار مورد استفاده و توجه قرار گرفته است، هویت مکانی است که اولین بار توسط 

مطرح گشته است. به زعم او هویت مکانی ابعادی از خود را در رابطه با محیط فیزیکی با  (Proshansky،  9111)پروشانسکی 

ای پویا است که از  های از آن در بردارد. آن پدیده مانند اعتقادات، ترجیحات، احساسات، اهداف و کاربردهایی  ها و یا واسط ایده

. در واقع هویت مکان حاصل برهمکنش افراد با  مکان (,.Proshansky et al 9111)یابد  طریق تجارب فردی شکل و رشد می

ها و هویت فردی در واقع متاثر از مکان  کند. ارزش عمیق ایجاد میهای  است که در آن فرد هویت فردی خود را در آن با ارزش

کنند که آنرا بهبود  ها است که آنها تالش می هستند و رنِ مکان را به خود دارند و این گویای ارتباط عمیق مردم با مکان

 بخشند، و تغییر دهند.

 موانع و مشکالت ایجاد تعلق مکانی-5

و روانشناسی اجتماعی در زمینه تعلق مکانی گویای اهمیت معنای مکان برای اعضای  مطالعات در حوزه روانشناسی محیط

تواند از  های توسعه می اجتماع و نیز اهمیت مشارکت اعضای همسایگی در مورد تصمیمات مکانی هستند. به طور مثال، پروژه

شود از آن جهت که آنها این  دانسته میجانب برخی از اعضای اجتماع همسایگی به عنوان تهدیدی برای تعلقشان به مکان 

های مطلوب محیطی که باعث تعلق آنها به مکان در آنها شده است را مورد تهدید و مخاطره  ها بافت همسایگی و ویژگی توسعه

و یا دهد. آنهایی که احساسی از تهدید در توسعه و تغییر در محیطشان دارند مطمئنا نسبت به این موضوع یعنی تغییر  قرار می

(. همانند این موضوع، عوامل دیگر در محیط مانند جرائم و ناامنی 1939 ،توسعه دوباره احساس خطر خواهند کرد )دویران

تواند منجر به کاهش احساس تعلق در اعضای اجتماع  اجتماع، احتمال خطر وقوع بالیای طبیعی و موضوعاتی اینچنین می

گردد. فهم و شناختن  وع منجر به انزوای فردی و یا حس بیگانگی در افراد میاستفاده کننده از محیط گردد. شدت این موض

برداران کمک  گان و بهره تواند در پیشگیری از کاهش تعلق مکانی میان استفاده کننده گیری تعلق مکانی می تهدیدات در شکل

کپارچکی آن مورد تهدید واقع گردد. اغلب هایی تقسیم شود و ی تواند به گروه کند. با عدم توجه به این موضوعات، جامعه می

اند، و این به علت دید سوبژکتیو بر  مطالعات در این حوزه به روابط میان مردم و مکان در سطوحی مجزا و مشخص پرداخته

فته تجارب حاکم بر این مطالعات بوده است. در واقع مطالعات در سطح تک تک اعضا بوده و افراد در آنها مورد بررسی قرار گر

شده است. درحالی که آنچه مهم است، آن است که احساس و شناخت افراد به مثابه اجزای اجتماع در مقابل محیط محلی و 

ها  شان است. در واقع توجه به اجتماع به عنوان واحدی از بررسی های جمعی آنها نسبت به اجتماع و همسایگی العمل عکس

 ضوع مورد اشاره در این پژوهش است و سعی شده تا بر اهمیت ان اشاره شود.است که در مطالعات از آن اغفال شده و مو
 

 تعلق مکانی جمعی-6

ها  های خود بر موضوع تعلق مکانی در سطحی فردی در همسایگی شناسان محیط، که در بررسی روانشناسان و جامعه 

دو بعد از  (,.Riger et al 9119ریگر )طور مثال  توان از دانش آنها استفاده کرد. به اند که می هایی داشته اند یافته پرداخته

یا احساس بخش از یک همسایگی بودن و دومی ( bondedness) تعلق مکانی را مورد کشف و توجه قرار داده است؛ اولی پیوند

ها بوسیله باشد. اما بنا بر ایده ما پیوندهای احساسی با همسایگی نه تن برای اجتماع می (rootedness)احساس ریشه دواندن

فرایندهای درونی و فردی ایجاد میشود بلکه بخشی از فرایند اجتماعی درون همسایگی نیز است. این موضوع البته توسط 

در  (,Rivlin 9111)نیز مورد اشاره و تاکید قرار گرفته بود. به طور مثال آریولین ( Abrahamson، 9119)ابراهامسون 
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ای  میان هویت مردم به عنوان اجتماعی خود تعریف شده با  ن داد که ارتباط  پیچیدهپژوهشش بر روی تعلق به همسایگی نشا

کنند وجود دارد. او نشان داد که هم کیفیت  کنند و روابط اجتماعی خود را برقرار می کنند، کار می جایی که آنها زندگی می

 ها و تعلق مکانی بر روابط مردم تاثیرگذار است. موقعیت

ها و نیز احیای فیزیکی در همسایگی را  خیزی در همسایگی نیز موضوع رابطه جرم (.Brown et al، 1001) البته برون  

مورد توجه قرار داد. البته برخی دیگر نیز بر اهمیت هویت مشترک و تعلق مکانی در منظر شهری و منظر محوطه های 

. همه این موضوعات معنایی مشترک در (,Umemoto 1009)اند  ریزی اجتماعی تاکید داشته مسکونی برای موضوع برنامه

برداری  دهند. این موضوع به ویژه به عنوان معیاری برای موفقیت پس از بهره میان اجتماع بهره گیرنده از یک مکان را نشان می

ند و تعلق شود. در روش ساخت و ساز اقتصادی کشورهای غربی، با فضای رقابتی در آن موضوع پیو یک منظر شهری دانسته می

مکانی در افزایش تمایل ساکنان و یا مستاجران در ماندن در یک محیط مسکونی نقش بسزایی دارد. ازاینرو توجه به معناهای 

نفعان مختلف با  های جمعی برای دخالت ذی ها و محیط ریزان و یا مدیران مجموعه مکانی داده شده به فضا، در میان برنامه

های چندفرهنگی در این زمینه بسیار مهم  ار گرفته است. تمایزات فرهنگی و نژادی در محیطسالئق مختلف مورد توجه قر

 باشد. می

ها که نوعی  گیرند مانند همسایگی ریزی فضاهای مشترکی که توسط افراد مختلف مورد استفاده قرار می برای برنامه

روری است، بنابراین نیاز به فهم معناهایی است که افراد شود و رسیدن به آن نیز البته ض احساس اجتماع نیز در آن مشاهده می

هایی از اجتماع که  تواند همچنین بر تغذیه بخش استفاده کننده و سهیم در آن برای ایجاد مکانی موفق دارد. چنین فهمی می

اد ساکن بیانی از ها و افر هایی که در آن همسایه کنند کمک کند. این موضوع در همسایگی در استفاده از مکان شرکت می

باشد. این توجهات در ایجاد احساسی از  کنند مهم می شان از فضا بیان می هویت خود را در ایجاد محیط از طریق استفاده

 اجتماع و تعلق به مکان نقش خواهند داشت.

. در اینجا یک همسایگی خوب دستاوردی ساده نخواهد بود که با صرف هزینه و یا تغییرات کالبدی در فضا بدست آید

ها احتماالً بسیار بر نقس تعلق مکانی به محیط وابسته  موضوعی مطرح است که احیا دوباره فضاهای جمعی مانند همسایگی

های اجتماعی و نیز در نهایت تمایل برای  است. در واقع موضوع این است که چگونه یک همسایگی پیوندهای اجتماعی، کنترل

کند. این موضوعات مهم به تعلق مکانی مرتبط هستند، از آنجایی که هر  ا به خود جلب میپرداخت هزینه برای بهود فضا ر

کسی که به مکانی و محیطی تعلق داشته باشد تمایل به کنترل بهبود و پرداخت هزینه برای این مقاصد دارد. هر آنکه به 

داشت و بر اجتماع حاضر در آن بیشتر مراقبت  همسایگی خود تعلق بیشتری یابد، با همسایگان خود نیز تعامل بیشتری خواهد

 Brown، 1001)ها و اقدامات خود باعث پیوندهای اجتماعی بیشتر با اعضای اجتماع خواهد شد  دارد. در ادامه چنین نگرانی

et al.,.) 
اند و اغلب  اشتهاند بر رفتارهای ساکنان بیشتر دقت نظر د هایی که بر موضوع تعلق مکانی در سطح اجتماع پرداخته پژوهش

ها و  ریزی تواند بر مشارکت افراد اجتماع در برنامه اند که می پیشنهاد ایجاد پیوندهای احساسی به مکان را مورد توجه قرار داده

ها مرتبط باشد. این موضوع در طراحی طراحانی مانند الکساندر و یا معمار منظر رندولف هستر قابل مشاهده است.  نیز طراحی

هایی که مردم آن را مکانی مقدس و یا مهم تعریف کردن  ستر در تجربه خود در کارولینای شمالی بر موضوع مکانرندولف ه

ای که به فضا داده  دهد که معانی توجه جدی داشت که ساکنان خواهان حفظ و محافظت از آن مکانها بودند. این نشان می

تواند باعث  ها می های احیا و بازسازی بافت به این موضوع در پروژه تواند باشد. توجه شود شروعی برای مشارکت مردم می می

ها بلکه به علت آنکه ساکنان  ریزی ها و برنامه گیری موفقیت پروژه گردد نه تنها به علت ایجاد نقش فعال ساکنان در تصمیم

ده است. چنین توجهاتی در کنند که آنچه که برای آنها معنادار و مهم بود مورد محافظت و صیانت واقع ش احساس می

ها مورد توجه واقع شده است چندان مورد توجه نیست. به هر حال   های احیا و بازسازی که چند وقتی است در شهرداری پروژه

ریزی، احیا و توسعه جوامع شهری یا هر اجتماع دیگری که مبنایی فضایی در  فهم عمیق چنین فرایندهایی در برنامه

 تواند مفید باشد. به عالوه که منجر به نتایح مثبت در اجتماع خواهد شد. دارد می گیری آنها وجود شکل
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 های حاکم بر موقعیت و تعلق مکانی سیاست-7

شدن این موضوع، دیگر زمینه موورد توجوه در مبحوث تعلوق مکوانی       طبیعت سیاسی ارتباط مردم با اجتماعشان، و سازمانی

ها است. این موضوع نیوز موورد توجوه دانشومندانی ماننود کسوتل        واقع متاثر از سیاست است. ایجاد فضا و نیز استفاده از آن در

(9111 Castells,)  تولید فضا"بوده که آن را با اصطالح"
ای  کند که بور ظواهر، معنوا و اسوتفاده از فضوا در زمینوه       معرفی می 4

تاثیرگذار دیگری را برای بررسی و بهبود تعلوق  سیاسی در مقیاسی بزرگتر تاثیرگذار است. این موضوع، مبحث مهم و -اجتماعی

انود کوه چگونوه هویوت      سیاسی محیط است. مطالعاتی در این زمینه نشوان داده -کند و آن هم زمینه اجتماعی مکانی مطرح می

. ایون موضووع   (Manzo 1002)فردی و روابط سیاسی و قدرت حاکم بر معنای مکان، و استفاده هر روزه مردم تاثیرگذار اسوت  

 9111)ای، مذهبی و یا ایدئولوژیکی نیز مورد بررسی قرار گرفتوه شوده اسوت. کسوتل      البته در تمایزات نژادی، جنسیتی، طبقه

Castells,) یابد، بوه طوور مثوال در زموانی کوه درموورد        سیاسی در الگوهای فضایی نمود می-کند که روابط اجتماعی اشاره می

آینود. ایون موضووع     های حاشیه رانده شده  در اجتماع غالباً به حساب نموی  گروه کنیم، موقعیت خودمان در اجتماع صحبت می

ها مورد توجه قورار   ها و برنامه گیری ها در حوزه عدالت محیطی شد تا افراد حاشیه رانده شده در تصمیم محرک بسیاری از تالش

 گیرند.  

ات در حووزه معمواری و شهرسوازی در دوره پسوت     ها وجوهی از تمدن و فرایند دموکراتیک کوردن تصومیم   البته این تالش

مدرنیزم است که بسیار مورد عالقه بسیاری از دانشمندان نگران عدالت محیطی بوده است. برخی از مطالعات نیز در ارتبواط بوا   

هوای مجوزای    های شهری این رویکرد را مطرح کردند که تجارب مکانی، جنبشهای اجتماعی و اقتصواد سیاسوی سیسوتم    بحران

 9111)هستند و در نتیجه ما رها شده در سیسوتمی شوهری مجوزا از تجوارب فوردی یوا سواختارهایی بودون بوازیگر هسوتیم           

Mollenkopf,)الخصوص در بستر کشور ما که نگرانی بور موضووع مشوارکت موردم      . این موضوع نیاز به مداقه بیشتر دارد، علی

تور از   های جمعی غالب شده است. از اینرو نیاز به فهموی یکپارچوه   گیری مبسیار زیاد شده است و انفعال در میان مردم در تصمی

شود که در آن تجارب فردی، تعلق مکانی و معانی مکانی در کنار توجه بوه نیروهوا و فشوارهای     زندگی جمعی افراد احساس می

 سیاسی مورد توجه قرار گیرد.-اقتصادی

 

 اجتماعیتعلق مکانی و تعارضات در برنامه ریزی و توسعه  -8

تواند مبنایی برای مشارکت و اقدامات جمعی باشود، از دیودگاه دیگور     درحالی که تعلقات به محیط همانطور که گفته شد می

تواند در تعارضات اجتماعی نیز نقش داشته باشد. این موضوع به ندرت در ادبیات این موضوع مورد توجه بوده است. داویداف  می

(9192 Davidoff,) کند که تعارضات نقش مهمی در محیط جوامع دارند و تشوخیص آنهوا مهوم اسوت.      ینه بیان میدر این زم

ریوزان   کند کوه برناموه   شود، دارای طبیعتی متعارض و دارای تناقض است. او بیان می آنچه که به عنوان عالئق گروهی مطرح می

شوود.   اند و به نیازهای آنها توجه موی  لف شناخته شدههای مخت باید به عنوان وکالی مردم عمل کنند و باید نشان دهند که گروه

های مشارکتی شود. البتوه ایون موضووع یعنوی تعارضوات و تموایزات         ریزی گیری برنامه لیه در شکلاین موضوع در واقع ریشه او

 ها نیز شود و نیز در صورت هدایت درست منجر به ارتقای روابط و سطح احساس مکان شود.  تواند موجب رشد افراد و گروه می

محویط بور رفتارهوا  و تموایالت و گرایشوات افوراد در        اما آنچه ما به آن توجه ویژه داریم آن است که تعلق مکانی و معنوای 

های افراد در قبال تصمیمات در حوزه فضا  یابی، تسهیل بخشیدن و یا مانع شدن ها تاثیرگذار است. از اینرو ریشه تعارضها و بحث

جهت کاهش تعراضوات  ریزان  هایی برای برنامه باشد. هر چند که ادبیات این موضع پر از توصیه و محیط مشترک جمعی مهم می

و اختالفات است، اما در آنها تحلیل روشنی از تعلق مکانی نهفته در بین این تعارضات و نیز چگونگی کمک کردن آن بر هدایت 

و تسهیل اقدامات مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته نشده است. در بررسی طبیعت تعلق مکانی و تعارضات، ضوروری اسوت کوه    

                                                 
4
Production of space 
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ای و گروهوی موضووع و    توانود کوه بورای عوده     در میان ساکنان و افراد استفاده کننده متفاوت است، و می ها بدانیم معنای مکان

مراتبی دیود.  فلوورا    ها را سلسله مکانی دارای اهمیت باال باشد. آنچه که در این زمینه مهم است آن است که نباید که این تفاوت

(Flora et al., 9119اشاره می )  هوایی از مکوانی مشوخص     گیری توانند مخالف معناها و بهره میان اجتماع میکنند که مردم در

باشند و همچنان در عین حال برای یکدیگر و نظرات مختلوف دیگوران احتورام قائول باشوند، البتوه اگور کوه آنهوا اختالفوات و           

کنند که اگر مردم بدانند کوه معوانی    های فردی را قبول داشته باشند و آنرا بخشی از هستی و جهان بدانند. آنها اشاره می تفاوت

یابود،   برای یک مکان ذاتی نیستند، و آن یا هر نوع معنی دیگر به طور اجتماعی و جمعی و یا حتی فردی تشخیص و تموایز موی  

این موضوع یعنی پذیرش معانی مختلف قابل قبول برای آنها خواهود شود. از ایون نقطوه نظور تعارضوات از موضووعات فوردی و         

توانود قابول    شوند و از اینورو مشوارکت موی    آور و اخالقی دانسته نمی رود و رویکردها بر یک موضوع اموری الزام اتر میشخصی فر

 تر شود. ممکن

هوا   ها، شامل سوبک سونگین کوردن    های در حال استفاده و توصیه شده غالباً به موضوع اختالف عقیده هر چند که استراتژی

های هدایت شده با اهداف مشخص و یا توجه به موضوعاتی اخالقوی غالبواً بورای حول      تحلیل دهی به شواهد و میان نظرات، وزن

بوا   (Manzo،  1009)انود، اموا بوه زعوم منوزو       مشکالت اجتماعی به طور مستقیم نپرداخته اند و پاسخی برای  آنها ارائه نداده

حدودی بر این موضوع پاسخ داده شده است.  های مشارکتی مانند جلسات حضوری طوالنی تا افزایش مشارکت و گسترش روش

هوا آن   فرض همه این تئووری  سازی مردم در این زمینه ابداع گشته است. پیش های مختلف برای مشاوره حضوری و آگاه تکنیک

است که مردم نظرات مختلف دارند و ممکن است که به آسانی به توافق نرسند. البته آنچه که برای ما مهم اسوت آن اسوت کوه    

ها و این مباحث جدا از هویت مکانی، تعلق مردن به محیط نیستند و معناهای آنها و تعلق آنهوا بوه محویط در ایون      این تکنیک

تواند با توجه و دقت نظر بر معانی مکانی و تعلقات آنها بوه محویط    ها می شود و به عالوه که مشاوره مباحثات به وضوح آشکار می

 صورت گیرد. 

 

 و تعلق مکانیسرمایه اجتماعی -9

هوا ایجواد شوود و     ریزی تواند از طریق مشارکت در برنامه در کنار  تعلق مکانی، سرمایه اجتماعی دارایی اجتماع است که می  

ریزی را دچار نقصوان کنود. مفهووم سورمایه اجتمواعی بوه حود و میوزان تاثیرگوذاری           تواند فرایند برنامه نبود هر یک از آنها می

هوای اجتمواعی و    های اجتماعی شامل سازمان شود. شبکه ها گفته می نیز تاثیر پیوندهای اجتماعی بر فرصتهای انسانی و  شبکه

 1001)شود  های غیررسمی، اغلب به ارتباطات و اعتماد اجتماعی گفته می شود، در حالی که شبکه ارتباطات میان آنها گفته می

Perkins et al.,)عی پس از ظهورش استقبال زیادی یافت و دانشمندان متعوددی بوه ایون    . همانند دیگر مفاهیم سرمایه اجتما

. اموا آنچوه مشوخص    (,Perkins et al 1001)مفهوم از زوایای مختلف پرداختند. البته برخی نیز به انتقاد از آن نیز پرداختنود  

هوای   ندان عمیق مانند فورم است که سرمایه اجتماعی اصطالحی منعطف با معنی مختلف است. آن گاهی داللت بر معنایی نه چ

های سیاسی و اقتصادی دارد و گاهی هم بر توانایی افراد برای ایجاد اطمینان از کسب منافع به عنوان نتیجه عضویت در  سرمایه

توان نظوم و یوا سواختاری هدفمنود داد، از      شود. به این تعاریف می های اجتماعی و یا دیگر ساختارهای اجتماعی گفته می شبکه

اقتصوادی   -هوای اجتمواعی   ما سرمایه اجتماعی را موثر بر مشارکت شهروندان از میان طیوف وسویعی از آنهوا در موقعیوت     اینرو

ای کالبدی و در ایجاد و  های سیاسی و اقتصادی مهم است بلکه حتی به عنوان سرمایه دانیم و آنرا اوالً نه تنها همانند سرمایه می

هوا و   کند، از محورک  باشد و دوماً که در سطوح مختلف عمل می یط ساخته شده مهم میهای مرتبط به مکان و مح حفظ دارایی

هایی رسمی و غیررسمی در همسایگی که در فرهنِ جامعه گرای دموکراتیک امروزی به عنوان  رفتارهای فردی گرفته تا شبکه

 شوند. نوعی از اجتماع شناخته می

دانند و معتقد هسوتند کوه در ایون دوره از تواریخ در      غیروابسته به مکان میای سرمایه اجتماعی را مفهومی  هر چند که عده

آنرا مفهوومی وابسوته بوه     ( ,Taylor 1000) بسیاری از جوامع مدرن از بین رفته است، اما جغرافیادانان اکولوژیستی مانند تیلر

در مواجه با مشکالت، مردمش به مبوارزه بورای    دانند. آن در جوامع به خوبی سازمان یافته و نیز در جوامعی که مکان و زنده می
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کنود کوه    در تحلیل خود از ایون موضووع بیوان موی     ( ,1009Manzo)اند، قابل مشاهده و عیان است. منزو  شان پرداخته جامعه

ره شود که جامعوه بوا امیود بیشوتری دوبوا      سرمایه اجتماعی کمرنِ کننده و از بین برنده اختالفات و تعارضات است و باعث می

قرار گرفت، او به دفاع و دقت نظور بور سورمایه     (,Kemmis 9112)تعریف شود و شکل گیرد. این موضوع مورد استفاده کمیس

کنود کوه    داند. او بیان می گیری از مرگ زندگی عمومی می محیطی مشترک جوامع پرداخت که آن را به عنوان راهی برای پیش

هایی واقعی و قابل فهم، شکل میگیورد. بعود از گسوترش جهوانی مودرنیزم،       ط با مکانزندگی عمومی تنها با فهم و برقراری ارتبا

ای برآمده از مکوان دیگور وجوود     توان گفت که فرهنِ جدی و قوی ها و تولید انبوه فضاهای شهری، می های محیط یکسانسازی

ی اجتماع اما مشترک بور موضووعیت مکوان    های مشترک به مکان را هر چند متفاوت درمیان اعضا ندارد، از اینرو باید که ارزش

 جدی گرفت.  

هوای   های اجتماع هستند و ارزش توان تاکید کرد که هم سرمایه اجتماعی و نیز تعلق مکانی، دارایی با همه این توضیحات می

ابعواد  چارچوبی برای فهوم   1گیری صحیح اجتماع نقش مهمی دارند. در جدول  شکل گرفته بر اساس مکان هستند که در شکل

های اجتماعی ارائه شده است که هم وجوه اجتماعی و هم وجوه مرتبط بوا مکوان در آن آورده شوده     روانشناختی این برهمکنش

است. در این چارچوب مفاهیم مختلف مورد بحث در این مقاله برآمده از دل دانش روانشناسی و جامعه شناسی محیطی )ماننود  

نی( آورده شده است. ما به سه بعد اساسی در چگونگی تفسیر و ایجواد تعامول افوراد بوه     احساس مکان، تعلق مکانی و هویت مکا

( 1931،لنوِ   ) عنوان اعضای یک اجتماع با جامعه شان اشاره کردیم. آنها ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری هستند که به زعوم 

گانه ارتباط مردم بوا اجتماعشوان بوه عنووان یوک      های چند دهند و بنا بر موضوع ما روش های ارتباط با محیط را نشان می روش

 سازند.   محیط و یا یک همسایگی را نمایان می

هوای همسوایگی و    در بعد شناختی، هم هویت مکانی و هم هویت جمعی )مانند احساس فردی شخصی همانگونه که با مکان

ه ارتباط احساسی بوه همسوایگی و مکوانی    گیرد( آورده شده است. بعد عاطفی ب های اجتماعی در همسایگی شکل می کنش برهم

گیرد(، و به همان اندازه به ارتباط احساسی فرد با همسایگان و دیگور   خاص در میان آن )که شکلی از تعلق مکانی را به خود می

 گیورد( اشواره دارد. نهایتواً بعود رفتواری شوامل مشوارکت در        های اجتماعی )که شکلی از احساس اجتماع را بوه خوود موی    گروه

های محافظت از محیط و یا توسعه آن )در ارتباط با اقداماتی متمرکز بر مکان( و نیوز مشوارکت    های اجتماعی، تالش ریزی برنامه

 های اجتماعی )در ارتباط با رفتارهای اجتماعی( است. در همسایگی و دیگر فعالیت

 

 در وجوه فیزیکی و اجتماعی متمرکز استچارچوبی برای سازماندهی مفاهیم روانشناختی که بر اجتماع هم  -1جدول 
 های اجتماعی ابعاد  روانشناختی برهمکشن

 اجتماع مکان 

 شناختی

 عاطفی

 رفتاری

 هویت مکانی

 تعلق مکانی

ریزی و محافظت از  مشارکت در برنامه

 همسایگی

 هویت جمعی

 احساس اجتماع

ا و ه های مرتبط با همسایگی، مشارکت در جلوگیری از ناهنجاری فعالیت

 وقوع جرائم و مشارکت در مراسمات جمعی

 

آل هستند که منجر بوه شوکل گیوری منوافع جمعوی هسوتند و مطمئنواً         مطمئنا موضوعات مورد اشاره بسیار مطلوب و ایده

مواردی نیز وجود دارد که مردم همسایگانشان را تشخیص نمیدهند، و آنها احساسی از تعلق بر همسوایگی، احسواس اجتمواع و    

هوای یوک    هوا هودف   ال مایلی برای مشارکت در برنامه ریزی ها و تصمیم گیریهوای جمعوی ندارنود. بوا اینحوال، ایون ایوده       نیز ت

هوای اجتمواعی    تواند منجر به توجوه بوه پویوایی    ها می دهد و فهم قوی و توجه جدی به آنها در موقعیت ریزی را شکل می برنامه

توانیم که به تقویوت و یوا    محیط شود و ما به عنوان طراحان و برنامه ریزان می ها ویا هر اجتماع شکل گرفته در درون همسایگی

 تغذیه تعلق مکانی، احساس اجتماع و و نیز تشویق افراد به مشارکت در تصمیمگیری ها کنیم.
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 قدرت دهی به اجتماع-11

حساسوی از قودرت دهوی بوه     پشتیبانی و پی ریزی سیاسی تعلق مکانی و سرمایه اجتماعی، مشارکت را ضروری میکند کوه ا 

دهوی اجتمواع را بوه عنووان مکوانیزمی کوه در آن موردم،         ( قودرت 1934،راپواپورت  )کند.  اجتماع در میان اعضای آن ایجاد می

داند که خود گویای وابستگی آن به تعلق مکانی، سرمایه اجتماعی و  آورند می هایشان بدست می ها و جوامع در پی تالش سازمان

آنرا به عنوان  (,.Speer et al 9112)ردم است. آن فاکتوری واسط برای دور هم جمع کردن مردم است. اسپیر اقدامات عملی م

های مشترک و پیونودهای احساسوی بوه     داند که این روابط بر اساس ارزش ای دوطرفه میان سازمان جمعی و اعضایش می رابطه

دهوی نشوان    داننود. ایون مطالعوات قودرت     تماع شکل گرفته موی دیگر موضوعات و محصوالت جمعی و یا موضوعات مرتبط با اج

گیرد. البتوه پیونودهای    دهد که قدرت اجتماعی بر اساس قدرت روابط میان فردی در میان افرادی با هدف مشترک شکل می می

 کند. احساسی مشترک روابط اجتماعی و اقدامات جمعی اجتماع را تقویت می

هوایی کوه در    تواند اعضای اجتماع را دور از قدرت سازد، در موقعیت دهای احساسی میهای مشترک و پیون درحالی که ارزش

کند. در واقع تهدیدات محیطی به عنووان   آن اجتماع تغییرات یا تعارضاتی را در حال تحمل است را نیز مستعد کسب قدرت می

باشد که خود منجر به قدرت گورفتن اجتمواع    تواند در مشارکت شهروندان و پیوند احساسی میان آنها موثر قلمروای جمعی می

های فوردی و   توان گفت که ظرفیت اجتماع برای پاسخگویی به مشکالت با ترکیب هم شخصیت (. می1934شود )راپاپورت،  می

گیرد. احساس قدرت در اجتماع در مقابل منفعل بودن قرار دارد. در مواجوه بوا مشوکالت جمعوی،      موسسات اجتماعی شکل می

آورد و اجتماع در این ارتباط عاطفی و نیواز بوه عمول     ها است که فرد به اجتماع پناه می ی فردی و برای حل آن و ترسها ضعف

کند. البته این کسب قدرت محدود به شورایط نوامطلوب و مشوکالت در اجتمواع      برای هدفی مشخص قدرتی مضاعف کسب می

توانود بور     های فردی دارد نیوز موی   های مشترک که ویژگی و دقدقهنیست، البته درد مشترک و یا ضعف مشترک و یا حتی ترس 

تواند در اجتماعاتی که همه فقیر و یا کهنسال هسوتند و یوا حتوی بورای موادرانی کوه        گیری وفاق کمک کند. این درد می شکل

(. آنچه که در اینجوا  1931، کودکان خردسال دارند و دقدقه بزرگ کردن و مراقبت از آنها را دارند به نوعی مشاهده شود )رامیار

ها و جواموع   شود روابط میان افراد، گروه دهی به اجتماع دانسته می و با موضوع مورد بحث این مقاله به عنوان عناصر مهم قدرت

 شکل گرفته در میان محیط مشترک است.

 

 ریزی و توسعه جمعی پیشنهاد رویکردی کل نگر در برنامه-11
عاتی مانند تعلق مکانی و یوا هویوت مکوانی آموده، بیوان شوده کوه ایون مفواهیم کمتور در           با توضیحاتی که بر اهمیت موضو

های محیط اجتماعی در حال استفاده است و موضوعاتی ضروری و جدی در اقودامات عملوی دانسوته نشوده اسوت و       ریزی برنامه

نگریسته شده و بخشی و یا بعودی فوردی   ای سوبژکتوی  های این موضوع آن است که به این مفاهیم از زاویه یکی از عمده دلیل

های اعضا و افراد استفاده کننده است و در مقیاس جمعی به آنها نگریسته نشده اسوت.   دانسته شده و حاصل تجارب و معنادهی

ا گیوری از آنهو   های جمعوی بوه بهوره    ریزی محیط اینجا به مکان محور بودن این مفاهیم تاکید شده است و از این رو برای برنامه

ای را به  رشته تواند رویکردی میان می پدیده اجتماع محیطیتوصیه شده است. از اینرو رسیدن به رویکردی یکپارچه در مورد 

های جمعی شکل دهد. در این رویکرد بوه جواموع در قلمروهوای     ریزی برای آن در محیط گیری اجتماع و برنامه فرانیدهای شکل

شوود و از اینورو تحلیلوی چندسوطحی )فوردی،       کوی، اجتمواعی و اقتصوادی( توجوه موی     شان )فیزی محیطی چندالیه و چندگانه

هوای   طلبد. این به ویژه برای دقت نظر و توجه بوه پیچیودگی   گروهی/سازمانی، همسایگی/اجتماعی و شهر/منطقه/اجتماع( را می

 ریزی، محافظت و توسعه اجتماعی مهم است. برنامه

توان مورد توجوه قورار    های مختلف محیطی در سطوح مختلف تحلیلی را می اند حوزهتو دهد که چگونه می نشان می 2جدول 

ای را در سطح فردی در حوزه های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار داد. دقت نظر  توان پدیده داد. به طور مثال می

مینوه تعلوق مکوانی و هویوت مکوانی باشود،       تواند شوامل پایشوی در ز   بر موضوعاتی در سطح فردی مرتبط به قلمرو محیطی می
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توان احساس مکان و تعلقات درسطح اجتماعی و رفتارهای همسایگی را مورد بررسی قرار داد.  درحالی که در حوزه اجتماعی می

باشود. در حووزه    دهوی در تصومیمات موی    هوای سیاسوی و قودرت    در حوزه سیاسی و در سطحی فردی، پدیده شوامل مشوارکت  

گوذاری بور روی مسوائل نگهوداری و      امل تصمیماتی درباره انتخاب موقعیت برای خرید و یا توسعه ملک، سرمایهاقتصادی، آن ش

 های محلی است. های و انجمن های مالی به سازمانتغییرات محیط و مشارکت

کی، اجتمواعی  های اجتماعی، سطوح همسایگی و اجتماعی، موضوعات و بسترهای مطالعاتی در قلمروهای فیزی همانند گروه 

هوای   نگر بر پدیده اجتماعی گرفته شوود. بوه طوور مثوال در سوطح گوروه       و اقتصادی قابل ارائه است در زمانی که رویکردی کل

ها و یا گورفتن تصومیمی بورای     ها و عذاداری تواند که مشارکت مردم را در وقایع اجتماعی مانند جشن اجتماعی و همسایگی می

گیری سرمایه اجتماعی )در حووزه   های اجتماعی و شکل ی از محله در حوزه کالبدی، ایجاد شبکهتمیزکردن و یا سبزسازی بخش

تواند مورد بررسی  گذاری منابع در حوزه اقتصای و سیاسی می های مالی و به اشتراک دهی، جلب کمک اجتماعی(، و درجه قدرت

توانود موورد بررسوی     های اقتصادی و سیاسی را می یاستقرار گیرد. تحلیلی در سطح شهر/منطقه/ اجتماع و تاثیر موسسات و س

 قرار دهد.

 

های  گیری ریزی توسعه و تغییر فضایی: برای فهم قلمروها و سطوح مختلف تصمیم نگر برای  برنامه چارچوبی کل -2جدول 

 چندگانه محیطی.

 های از سرمایه( قلمروهای محیطی )یا فرم

 اقتصادی سیاسی اجتماعی فیزیکی 

 احساس اجتماع تعلق/هویت مکانی فردی

تعلق و هویت 

 اجتماعی

 رفتار همسایگی

 مشارکت شهروندان

 دهی اجتماعی قدرت

 سرمایه گذاری های فردی

تصمیمات سازمانی و مجموعه 

 سازان

 مداخالت دولتی

ها و گروه  سازمان

 های اجتماعی

معنای مشترک به 

 مکان

ریزی و  برنامه

 طراحی مشارکتی

 طراحی

 محلی های انجمن

 های تعاونی همیاری

های  ایجاد شبکه

 اجتماعی

 پیوندهای اجتماعی
 

 قدرت دهی با سازمانها

 سطح مشارکت

 تخصیص بودجه

 گذاری منابع به اشتراک

 موسسات اقتصادی

های  موقعیت همسایگی

 کالبدی اجتماعی

بهبود، احیا و یا 

 تباهی 

های غیر  شبکه

 رسمی اجتماعی

حدود و قدرت انجمنهای 

ی و اجتماعی در مردم

 همسایگی ها

ها و فرار  گذاری سرمایه

 های فردی سرمایه

های عمومی  گذاری سرمایه

های  )برای مثال، کمک

 شهرداری برای احیای منطقه(

رشد و توسعه  شهر/منطقه/اجتماع

 شهری

سیستم حمل و 

 نقل

خدمات محیطی 

)سالمت، آموزش و 

 ایمنی(

 تنوع جمعیتی

 موسسات سیاسی
 

توسعه اقتصادی و های  سیاست

 سازی مسکن

 ای اقتصاد جهانی و منطقه
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نمایش داده شوده بسوط یافتوه     1های اجتماعی که در جدول  این چارچوب کلنگر در میان این ابعاد روانشناختی برهمکنش

فاده کورد.  های مختلف در کنوار هوم اسوت    های اجتماعی برای تحلیل سطوح و حوزه ریزی است. از این چارچوب میتوان در برنامه

های اشوتراکی   های اجتماعی محیط گیری ها و تصمیم ریزی اینجا این چارچوب برای دخالت مسائل اقتصادی و سیاست در برنامه

کند. البتوه توجوه همزموان بوه ابعواد مختلوف توا         شود که راه را برای داشتن رویکردهای پیچیده چند سطحی باز می توصیه می

تووان بوه گورفتن     ها تمایز میان سطوح در این چارچوب موی  بندی داده ت، اما از طریق دستهحدودی چالش برانگیز و مشکل اس

تصمیمات صحیح با دقت نظری بر ابعاد مختلف در کنار هم امید داشت. البته که عوامل متعدد دیگر در این زمنیه موثر خواهند 

باشود، اموا    های فردی خوود موی   هر مسئله خود دارای ویژگی باشد و نیز آنکه هایی می تر در زمینه های جدی بود و نیاز به بررسی

بندی دانش در  یک حوزه و بوا رویکوردی ماننود     جدا از متغیرهای بسیار که در هر مشکل ممکن است وجود داشته باشد، دسته

توانود   پرهزینوه موی   ثمور و  تر خواهد کرد و از تالشها و آزمون و خطاهای بی افزایش تعلق مکانی، رسیدن به این مفهوم را ممکن

 پرهیز کرد.

 

 گیری نتیجه-12

هوای ضوروری از ارتباطوات     در این مقاله تعلق مکانی، هویت مکانی، و احساس مکان و سورمایه اجتمواعی بوه عنووان بخوش     

فردی معرفی شده است که توسعه اجتماعی را در همه وجوه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فیزیکوی موورد توجوه قورار     -محیط

تواند تصمیمات و اقدامات مردم را تحت تاثیر قرار دهد، زیورا کوه موردم     ها می الخصوص پیوندهای عاطفی به مکان لیدهد. ع می

اغلب در صورت معنادار بودن مکانی به نگهداری، حفظ و بهبود آن راغوب هسوتند. در نتیجوه، تعلوق مکوانی، هویوت مکوانی و        

تحریک و تهییج ساکنان معمول یک همسایگی برای بهبود جامعه مرتبط  تواند فهم عمیقتری را بر چگونگی احساس اجتماع می

ها و یا پیگیوری بورای توسوعه محویط و احیوای آن را در       ها و حتی دادن ایده به مکان آنها و نیز مشارکت در تصمیمات و برنامه

هوای   فردی در تصمیمات و برناموه  های اجتماعی و کند. هزینه عدم پرداختن به پویایی فرایندهایی رسمی و غیررسمی ایجاد می

اجتماعی بسیار زیاد خواهد بود و منافع آن نیز بیش از آنچیزی است که تصور شود. وفاق اجتماعی مردم را نسبت بوه محویط و   

توانود بور ایون نووع از      نگر می ای بالقوه برای جامعه است. ما بر این اعتقادیم که رویکردهای کل کند و سرمایه جامعه حساس می

های اجتماع و چگونگی توجه کردن  ها کمک کند. تلفیق این رویکردها برای فهم ارزش های میان اقدامات و پژوهش بندی تقسیم

تواننود از رویکردهوای روانشناسوی     ریزان می ریزی و طراحی مورد توجه است. برنامه به معنای مکان و تقویت آن در فرایند برنامه

هوای برناموه ریوزی     جمعی برای کمک به فهم آنکه چه کسوانی در تغییور همسوایگی و توالش    اجتماعی بر تعلق مکانی فردی و 

کنند سود برند. بورای کسوانی کوه بورای افوزایش مشوارکت توالش         کنند و چرا برخی در مقابل تغییرات مقاومت می شرکت می

بر حسوب معنوای مکوانی عمول کننود و      تواند اعضای اجتماع را کمک کند تا  کنند، و ایجاد پیوندهای احساسی به مکان می می

هایی درباره آنچه که موردم را   تواند درس حتی در جوامع با تعارضات و یا نظرات متضاد به تغییرات، فهم تعلق و معنای مکان می

ت تواند جامعه را به حل تعارضوات میوان آنهوا هودای     کنند بدهد، که می دارد و آنچه که درباره مکان احساس می به حرکت وا می

 کند.

ای است که نسبت به مکان دارند. ایون پیونودها    توانایی و تمایل ساکنان برای توجه یه مشکالتشان متاثر از تعهدات احساسی

های خوب ضروری هستند زیرا که ساکنان را به مشارکت به جوامع و کار برای بهبود و حفوظ محیطشوان    برای ایجاد همسایگی

کننود،   ها کوار موی   های جمعی مانند همسایگی ریزی محیط سانی که در زمینه طراحی و برنامهکند. البته برای تمام ک ترقیب می

کنندگان به مکان بیابنود و بوه عوالوه     ضروری است که فهمی عمیق و بهتر از ارتباطات احساسی، شناختی و نیز عاطفی استفاده

بینانه و چندوجهی که در این مقالوه   ند. رویکردی واقعفهمی از چگونگی و تمایل آنها برای مشارکت و مداخله در تصمیمات بیاب

بور اسوت توا     شود برای رسیدن به موفقیت ضروری است. مطمئناً این فرایند پیچیده، زمانبر و انورژی  رویکردی کلنگر خوانده می

 بردار در بستری از وابستگی آنها به محیط افزایش یابد. مشارکت افراد بهره
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