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تأثیر دلبستگی به مکان بر سرمایه اجتماعی در محیط های مشترک همسایگی 
مطالعه موردی: مجتمع مسکونی نور در تهران

رضا رامیار  - دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید رجایی.
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چکیده 
که باعث شده در حوزه  کاربران آن قرار دارد  از دیگر فضاهای مشترک مورد توجه  باز در بافت های مسکونی فراتر  فضای 
کند. همگام با ابداع روش ها و نیز ارتقای دانش در حوزه های  روان شناسی و جامعه شناسی محیط جایگاه ویژه ای پیدا 
گاه مکمل رشد یافته اند. نقاط و مفاهیم  گاه متضاد و  علوم انسانی و محیطی این دو حوزه نیز با ظهور رویکردهای مختلف، 
کنند. در  کیفیت محیط تسهیل  مشترک در این دو حوزه می توانند راه را برای ارتباط دانش در میان این دو برای افزایش 
این مقاله سعی شده تا یکی از مهمترین مفاهیم نهفته در حوزه روان شناسی محیط یعنی دلبستگی مکانی برای افزایش 
گیرد. معمواًل مطالعات در حوزه های فردی مانند دلبستگی مکانی و نیز معنای  سرمایه اجتماعی در محیط مورد بررسی قرار 
محیط به صورت فردی و یا تجربه و احساس فردی انجام شده و مطالعات در حوزه های جمعی نیز در روش ها و صورت های 
گرفته است. در این مقاله با محوریت بهبود سرمایه اجتماعی و دلبستگی مکانی سعی شده تا بر  اجتماعی مورد بحث قرار 
چندبعدی بودن این موضوع توجه شود و نیز مدلی با کمک روش مدل یابی و موضوعات اثرگذار بر دلبستگی به مکان، برای 
تعریف ارتباط میان سه مفهوم دلبستگی مکانی، مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی ارائه شود. برای آزمون این مدل از 
که تکنیک تحلیل نیرومندی از خانواده رگرسیون  پیمایش و روش تحلیل "مدل یابی معادالت ساختاریافته" استفاده شده 
که دلبستگي مکانی و مشارکت هر دو تأثیر قابل مالحظه ای بر سرمایه اجتماعی  چندمتغیری است. در نهایت مشخص شد 

دارند و همچنین مشارکت تأثیر زیادی بر تعلق دارد. 

گان کلیدی: دلبستگی مکانی، مشارکت، اجتماع، سرمایه اجتماعی، تهران.  واژ
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است  توجه  مورد  پژوهش ها  از  بسیاری  در  توسعه ها  پایداری  در 
)Furlan, 2015(. روش هایی نیز برای افزایش مشارکت اجتماعی 
در بستر فضاهایی مانند باغ های جمعی در محیط های مسکونی 

گرفتند. برای افزایش دلبستگی مورد توجه قرار 
خود  کــنــش هــای  وا و  رفــتــارهــا  بــا  انــســان  مطالعات  ــوع  ن ــن  ای در 
زاویه  این  از  می شود.  دانسته  مسکونی  محیط  از  الینفکی  جزء 
حوزه های بررسی و تحلیل مکان اغلب در دو شاخه روان شناسی 
فردی و روان شناسی جمعی قابل تفکیک هستند. این تفکیک 
موضوع  یک  تحلیل  و  بسط  برای  تخصص گرایی ها  و  موضوعات 
از ظهور  گذر چند دهه  از  کنون پس  ا اما  امری بدیهی می باشد، 
این حوزه های دانش و بلوغ اندیشه در آنها، یافتن ارتباط میان 
برنامه ریزی  دانش  حوزه  در  خصوص  به  دانــش،  حوزه های  این 
اجتماعی محیط های شهری بسیار ضروری می نماید. علت اصلی 
که بیشتر در آنها  این تفکیک را می توان نوظهور بودن آنها دانست 
به  کمتر  و  این مفاهیم پرداخته شده  پنهان  بررسی الیه های  به 

همبستگی میان آنها دقت شده است. 
در  محیط  روان شناسان  دید  از  اغلب  اجتماعی  توسعه  موضوع 
به  که  برنامه ریزانی  نیز  و  بــود  پنهان  مکانی  دلبستگی  مطالعه 
موضوع دلبستگی مکانی در برنامه های خود پرداخته اند اغلب از 
موضوع سرمایه اجتماعی غافل مانده اند. از این رو ترکیبی از این 
رویکردها می تواند نه تنها فهم عمیق تری از تأثیرگذاری برنامه ریزی 
غنی تر  دانشی  می توان  آن  از  بلکه  بدهد،  مکان  از  ما  تجارب  بر 
اجتماعی  برنامه ریزی  در  جمعی  شناخت  و  رفتار  احساسات،  از 
کرد. در این مقاله سعی شده تا به دو سئوال اساسی پاسخ  کسب 
تأثیر  عواملی  چه  از  مکانی  دلبستگی  که  آن  نخست  شود؛  داده 
تأثیرگذار است؟ و دوم،  بر تعامالت اجتماعی  می پذیرد و چگونه 
مشارکت اجتماعی به عنوان مفهومی مستقل چگونه بر سرمایه 
اجتماعی به طور مستقیم تأثیرگذار است و این مفهوم با افزایش 
کمک  اجتماعی  سرمایه  بهبود  به  چگونه  مکان  به  دلبستگی 
موضوع،  نظری  پیشینه  بررسی  از  پس  حاضر  مقاله  در  می کند؟ 
ح شده در این پژوهش  فرضیات تحقیق بر اساس سئواالت مطر
تبیین می یابد و سپس بعد از بیان روش تحقیق، مدل عملیاتی 
انتها  این تحقیق بر پایه یافته های نظری معرفی شده است. در 
شده  ارائه  نتیجه گیری  و  تحقیق  یافته های  و  داده هــا  تحلیل  نیز 

است.

1. مقدمه:
فضای باز مسکونی امتدادی از فضای زندگی داخل خانه و جزئی 
مکانی  عنوان  به  مسکونی  بــاز  فضای  اســت.  کنان  سا زندگی  از 
ضروری برای برقراری ارتباطات متقابل و شناخت اجتماعی است. 
با  گاه  ناخودآ ارتباطی  است؛  ارتباطات  از  مملو  فضایی  رو  این  از 
گاه  گاه با دیگران. ارتباط با محیط هر چند ناخودآ زمینه و خودآ
باشد، اما احواالت ما را دچار تغییر می کند و احساسات درونی ما 
اغلب از این ارتباط تأثیر می پذیرد. موضوع درک محیط و ارتباط 
گسترش و پیشرفت در دانش روان شناسی از  گاهی با آن با  ناخودآ
گرفت و دانشمندانی  اواخر دهه هفتاد قرن پیش مورد توجه قرار 
 )Jacobs,  1961( کوبز"  "جا و   )Appleyard, 1979( “اپلیارد"  مانند 
مردم  درک  موضوع  به  مکان،  زمینه  در  مختلف  حــوزه هــای  در 
هر  پژوهش هایی  آغازگر  که  پرداختند  مکان  معنای  نیز  و  آن  از 
چند ابتدایی در حوزه های اجتماعی و شهری شدند. از آنجایی 
معناهای  نقش  و  تأثیر  موضوع  بر  عمیقی  فهم  و  دانــش  آنها  که 
مکان در فرایند برنامه ریزی نداشتند، در پی یافتن ارتباط میان 
تجارب مردم از مکان بودند تا آن را در حوزه های تصمیم گیری و 

کنند.  برنامه ریزی دخیل 
به محیط های همسایگی در میان فضاهای شهری توجه بیشتری 
کالبدی نیستند، بلکه در آنها  می شود. این محیط ها تنها فضایی 
از فضا،  کاربران  کاربری  افزایش میزان  و  پتانسیل های ذاتی فضا 
روابط حسی  تا  کشش های جمعی در فرد می شود  بروز  به  منجر 
آورد  روی  اجتماعی  روابــط  به  و  گسترش دهد  را در محیط  خود 
بستر  در  اجتماعی  شکل گیری  باعث  محیطی  مشترک  موضوع  و 
با  ارتباطی  ایجاد  و  همسایگی  شــمــاره1(.  می شود)تصویر  مکان 
و  اجتماعی  و  شناختی  روان  مفاهیم  تلفیق  مسکونی  محیط 
ضرورت دیدن جامع آنها با هم را جدی می کند. در مورد موضوع 
 Tuan,( "توآن"  مانند  محیط  روان شناسان  باز  فضاهای  مشترک 
1977( و "آلتمن" )Altman et al.، 1992( از طریق مطالعه رفتارها، 
احساسات و تمایالت به موضوع روش ارتباط انسان  به عنوان یک 
فرد به مکان به عنوان بخش مهمی از تجربه زندگی پرداخته اند. 
"پــورتــز"  مانند  نیز  اجتماعی  روان شــنــاســان  و  جامعه شناسان 
)Portes, 1998( به فهم عمیقی از مفاهیم توسعه اجتماعی مانند 
این مشارکت  بر  پرداخته اند، عالوه  اجتماعی  و سرمایه  احساس 
ضروری  موضوعی  عنوان  به  برنامه ریزی  فرایند  در  نیز  اجتماعی 

ک یعنی محیط می شود  تصویر شماره 1:  برقراری ارتباط با محیط مشترک )الف(، باعث شکل گیری احساساتی مشترک نسبت به موضوع مورد اشترا
کات فردی و نیز جمعی می شود )ج(. که خود تأثیراتی بر احساسات، رفتارها و ادرا )ب( 
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که فهم و احساس  ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد. به طوری 
می شود.  یکپارچه  و  خــورده  پیوند  محیط  معنایی  زمینه   با  فــرد 
احساس مکان می تواند از طریق مجموعه ای از معناهای نمادین، 
کالبدی در حضور فرد  احساس وابستگی و رضایت از موقعیت های 
که در تصویر شماره2  گروهی به دست آید. همان طور  و یا مشارکت 
از دو عامل  را می توان منبعث  مشاهده می شود، احساس مکان 

انسانی و محیطی دانست. 
گــفــتــه شـــد، در دهـــه هـــا تـــالش در ایـــن حـــوزه،  کـــه  هــمــان طـــور 
مورد  را  مکان  به  مــردم  احساسی  ارتباط  محیطی  روان شناسان 
مطالعه قرار داده اند. به طور مثال "توآن" )Tuan، 1977( نخستین 
را  مــردم  به مکان توسط  اولیه معنادهی  که روش هــای  بود  کسی 
کالسیک دلبستگی  مورد بررسی قرار داد و در واقع مدل و پژوهش 
بود  کــرده  اشــاره  او  گرفت.  او شکل  با تالش های  به مکان  مکانی 
دانسته  ناپذیر  تمایز  فضای  مــردم  توسط  امر  ابتدای  در  که  آنچه 
می شود، بعد از تجارب محیطی به صورت مکانی برای آنها تعریف 
که ارزش های نهفته و منحصر به فرد خود را دارد. بنابراین  می یابد 
مکان ها در خود معنای عمیقی از طریق تجربه شدگی و یکپارچگی 
احساسی نسبت به آن می یابند. او رویکرد پدیدارشناسی خود را به 
مکان مطرح می کند و بر تجارب زندگی یا زندگی شده در مکان تمرکز 
گسترش  می کند و از رویکرد اوبجکتیوی به مکان جدا می شود. با 
از مفاهیم و مدل ها در روان شناسی محیطی  این رویکرد، تنوعی 
توسعه یافت و این اندیشه شروع و محور بسیاری از پژوهش های 
بعدی در حوزه روان شناسی محیط شد تا ارتباط احساسی و روان 
گیرد و از دل آنها مدل ها  شناختی مردم با مکان مورد بررسی قرار 
 ،)Altman et al., 1992( و مفاهیم وسیعی مانند دلبستگی مکانی
گسترش یابد. ایده  هویت مکانی )Proshansky et al, 1983( بسط و 
"ریشه دواندگی"2 و نیز "ارزش مکان های اجتماعی" 3 در دوره هایی 
گرفت. چنین روابطی وجوه اصلی مشارکت  بسیار مورد توجه قرار 

مردم در جوامع محلی شان دانسته شد.

2. چارچوب نظری
2.1. مفهوم دلبستگی مکانی در محیط های جمعی همسایگی

هشتاد  دهــه  در  شهرسازی  و  معماری  حــوزه  در  اجتماع  مفهوم 
کالبدی"1 جایگزین اجتماع  قرن بیستم با مفهوم جدید "اجتماع 
افــراد مطرح  آن عالئق  در  که  اجتماع جامعه شد  یا  و  جغرافیایی 
از  یکی   ... و  جغرافیا  و  سرزمین  مانند  وابستگی هایی  تــا  اســت 
مجتمع های  و  هستند  همسایگی ها  کالبدی،  اجتماع  نمودهای 
کالبد  و  اجتماع  حــوزه   در  کات  اشترا وجــود  از  نمونه ای  مسکونی 
که  که از پیامدهای زندگی امروزی آن است  هستند. باید دانست 
هر خانواده نه تنها بسیاری از اوقات خود را در اجتماع به سر می برد 
و  مشترک  امــور  در  نیز  را  خــود  زندگی  هزینه های  از  بسیاری  بلکه 
برای مردم در  اجتماع  گر معنای دقیق  ا اجتماعی صرف می کند. 
حوزه  فعالّیت های کالبدی شان روشن نشود، آنها قادر نخواهند بود 
تا در استفاده از منابع مشترک با همسایگان خود به تفاهم برسند. 
به نظر می رسد، در جهت بهبود وضعیت زندگی باید به جامعه ای 
منابع  جــای  به   اجتماعی  قــوی  ارتباطات  آن  در  که  یافت  دســت 
تعامالت  در  نهفته  و  عظیم  سرمایه ای  می زند.  را  اّول  حرف  مالی 
و  زندگی  از  رضایت  غنائت،  که  سرمایه ای  اجتماعی،  مناسبات  و 

کیفیت باالی زندگی را برای صاحبان خود به ارمغان می آورد. 
از لحاظ لغوی معنای مبهمی  که  از جمله واژه هایی است  مکان 
 )Tuan, 1977: 19( "دارد و بر معانی مختلفی داللت می کند. "توآن
اذعان می دارد که یک مکان یک مرکز معنا یا موقعیت مراقبت است؛ 
البته منبعث از تجربه های انسانی، روابط اجتماعی، احساسات و 
اندیشه. سه عامل اصلی را برای رسیدن به مکان می توان در نظر 
فرایندهای  و  انسانی  فعالیت های  کالبدی،  موقعّیت های  گرفت: 
درونی [ذهنی و روانی] و اجتماعی انسان )Lewicka, 2011(. آنچه 
که به  کند، احساسی از آن است  می تواند مکان را برای فرد تعریف 
اذعان  زمینه  این  )Falahat, 2006( در  وجود می آید. دکتر فالحت 
و  از محیط  مردم  ک ذهنی  ادرا به معنای  که حس مکان  داشته 
که شخص را در  گاهانه  آنها از محیط است  کم و بیش آ احساسات 

Ramyar, 2011: 57 :تصویر شماره 2: احساس مکان منبعث از دو عامل محیطی و انسانی - مأخذ

1 Physical Community
2 rootedness
3 value of community places
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 شماره بیست وسوم

در افراد  گردد. فهم و شناختن تهدیدات در شکل گیری دلبستگی 
میان  مکانی  دلبستگی  کاهش  از  پیشگیری  در  می تواند  مکانی 
این  به  توجه  عدم  با  کند.  کمک  بهره برداران  و  استفاده کنندگان 
گروه هایی تقسیم شود و یکپارچکی  موضوعات، جامعه می تواند به 
گردد. اغلب مطالعات در این حوزه به روابط  آن مورد تهدید واقع 
میان مردم و مکان در سطوحی مجزا و مشخص پرداخته اند و این 
کم بر این مطالعات بوده است.  به علت دید سوبژکتیو بر تجارب حا
در واقع مطالعات در سطح تک تک اعضا بوده و افراد در آنها مورد 
که آنچه مهم است، احساس  گرفته شده اند. درحالی  بررسی قرار 
و شناخت افراد به مثابه اجزای اجتماع در مقابل محیط محلی و 
عکس العمل های جمعی آنها نسبت به اجتماع و همسایگی شان 
است. در واقع توجه به اجتماع به عنوان واحدی از بررسی  احساس 
که در این پژوهش محور اصلی موضوع  دلبستگی مورد غفلت بوده 

قرار دارد.

2.1.1. تأثیر ساختار کالبدی و اجتماعی محیط بر دلبستگی مکان
اغلب مطالعات انجام شده در زمینه دلبستگی مکانی در سطحی 
 Ratcliffe et( "راتکلیف"  مثال  طــور  به  اســت،  شــده  انجام  فــردی 
افزایش احساس  تأثیر عناصر طبیعی در محیط در  به   )al., 2016
و  مکان  موضوع   )Ryan, 2005( "ریـــان"  یا  و  پرداخته  دلبستگی 
کنار مفاهیم دیگر مانند نگرش و احساس فردی  کیفیت مکان را در 
نسبت به مکان و تجارب انجام شده در محیط بر دلبستگی مکانی 
از دلبستگی  بعد  به دو   )Riger et al., 1981( "ریگر"  مؤثر می داند. 
مکانی اشاره می کند؛ پیوند )Bondedness( که بیان کننده احساس 
 )Rootedness( بخشی از یک همسایگی بودن است و ریشه دواندن
احساس  مــوضــوع  البته  ــت.  اس ــودن  ب جمع  یــک  از  احساسی  کــه 
کید قرار  اجتماع توسط "آریولین" )Rivlin, 1982( نیز مورد اشاره و تأ
گرفته و در پژوهش خود بر روی دلبستگی به همسایگی نشان داد 
که ارتباط پیچیده ای میان هویت مردم به عنوان اجتماعی خود 
کار و روابط اجتماعی خود را  که آنها زندگی،  تعریف شده با جایی 
کیفیت موقعیت ها و  که هم  برقرار می کنند وجود دارد. او نشان داد 

هم دلبستگی مکانی بر روابط مردم تأثیرگذار است.
کتاب " فضاهاي قابل دفاع"  "اسکار نیومن" )Newman, 1972( در 
در  اســاســي  نقش  دارای  را  مسکوني  محیط هاي  کــالــبــدی  ــرم  ف
و  مکانی  دلبستگی  ایجاد  افزایش  او  مي داند.  محیط  جرم خیزی 
مؤثر  محیط ها  این  در  شده  انجام  جرائم  کاهش  در  را  قلمروپایی 
می داند. البته برخی دیگر مانند "آنتون" )Anton et al., 2016( نیز 
و  شهری  منظر  در  مکانی  دلبستگی  و  مشترک  هویت  اهمیت  بر 
اجتماعی  برنامه ریزی  موضوع  برای  مسکونی  محوطه های  منظر 
کید داشته اند. همه این موضوعات بر ایجاد معنایی مشترک در  تأ
کید قرار می دهند.  گیرنده از یک مکان را مورد تأ میان اجتماع بهره 
مردم  که  است  عقیده  این  بر   )Rapoport, 1982: 39( "راپــاپــورت" 
درک  صــورت  به  آن  در  نهفته  مفاهیم  با  زندگی  محیط  به  نسبت 
کنش نشان می دهند و از اینجاست که محیطی  معنایی از محیط وا
که برای  برای آنها متمایز می شود. مردم محیط را به دلیل معنایی 
آنها دارد، دوست دارند و رفتارها و پاسخ های آنها بر حسب همین 

را به عنوان  "آلتمن" )Altman et al., 1992: 27( دلبستگی مکانی 
شامل  کــه  می کند  تعریف  ــردم  مـ و  مــکــان  بــه  ــردم  مـ قــوی  پیوند 
نشان  واژه  ایــن  ادبــیــات  بــر  مـــروری  ــت.  اس متنوعی  مقیاس های 
با  مرتبط  محیط های  یا  و  همسایگی ها  در  اغلب  آن  که  می دهد 
 .)Manzo, 2005( گرفته شده است مفهوم سکونت مورد توجه قرار 
به طور مثال در مطالعاتی نسبت دلبستگی مکانی به پیوند و ارتباط 
گرفته شد  با محیط به ویژه به طول مدت سکونت مورد بررسی قرار 
)Taylor, 2000(. البته این موضوع در احیای محیط ها و نیز تالش 
برای ایجاد پیوند در محیط های تولید انبوه مسکونی بسیار مورد 
بحث و پژوهش بود. از این رو دلبستگی مکانی بر موضوع رفتارهای 
مؤثر  و  تأثیرگذار  بزرگتر  مقیاس های  در  جوامع  و  گروهی  و  فــردی 
می دهند  نشان  محیط  روان شناسی  در  پژوهش ها  شد.  دانسته 
که دارای وجوه  که دلبستگی مکانی، فرایندی پویا و تعاملی است 
این  تعارضات و جدال ها در  ایجاد  باعث  که  مثبت و منفی  است 
می دانند  اساسی  اهمیت  دارای  را  آن  برخی  اســت.  شــده  حــوزه 
ایــده آل  تفکری  ــه  ارائ دیگر  برخی  و   )Anguelovski et al., 2016(
گمراهی هایی  کج فهمی ها و  نسبت به اجتماع را باعث مشکالت، 

 .)Perkins et al., 2004( در این ایده می دانند
به  رســیــدن  آن  مانند  محیط هایی  و  مسکونی  محیط های  در 
ایجاد  بلکه  باشد  نهایی طرح  غایت  نمی تواند  از مکان  احساسی 
احساس دلبستگی و ایجاد دلبستگی نسبت به آن امری مهم تر و 
ضروری تر است. احساس دلبستگی با احساس تجربه و معنا همراه 
فضا  بهره مندی  بر  کید  تأ بــرای  دلبستگی  احساس  ایجاد  اســت. 
به دلیل فردی  ابتدا  اســت.  آن  از  تــداوم استفاده  و  کن  توسط سا
باز و طبیعت بهره برد و در ثانی  از فضای  را منزوی نسازد و  او  که 
کنان به وجود  کات زیادی برای سا که به اجبار اشترا در محیطی 
آورده، رسیدن به احساسی از اجتماع می تواند حسنی بر این اجبار 
 Altman et al.,( "کنان بیفزاید. "آلتمن باشد و بر میزان رضایت سا
32 :1992( مکان را فضایی معنا یابنده در میان فرآیند ها ی فردی، 
و  احساسات  بر  دلبستگی  واژه   می کند.  تعریف  فرهنگی  یا  گروهی 
که منبعث از این معانی و  تأثیراِت احساسی مکانی ای داللت دارد 
گروهی در ارتباط با آن مکان  که فرد یا  فرآیندهاست و یا ارتباطاتی 
کمک کننده  عوامل  باشند.  داشته  می توانند  مکان  با  یا  و  هم  با 
در  که  فرایندی  دارد.  متنوعی  ابعاد  مکانی  دلبستگی   ایجاد  به 
ایجاد این احساس عمل می کند، فرایند ی چند وجهی و پیچیده 
می باشد. اّما دلبستگی به مکان متأثر از وابستگی های اجتماعی نیز 

که اموری دوسویه )تأثیرگذار بر یکدیگر( هستند.  است 
گویای  دلبستگی مکانی در زمینه اجتماعی محیط های مسکونی 
در  آن  اهمیت  نیز  و  اجتماع  اعضای  بــرای  مکان  معنای  اهمیت 
مکان  مــورد  در  تصمیمات  اتخاذ  در  همسایگی  اعضای  مشارکت 
که باعث  است. به طور مثال برخی پروژه های توسعه از آن جهت 
که مطلوب  تغییراتی در محیط می شوند و ویژگی هایی از محیط را 
و مورد توجه برخی از اعضای اجتماع هستند را در معرض تهدید 
به  برای احساس دلبستگی شان  تهدیدی  قرار می دهد، می تواند 
داشــت.  خواهد  پی  در  مطمئنًا  را  کنش هایی  وا که  شــود  محیط 
شدت این احساس می تواند باعث انزوای فرد و یا حس بیگانگی 
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بیست وسوم  شماره 

کنند. به نظر می رسد عالقه  عموِم مردم از مکان های با  رابطه برقرار 
که مطمئنًا بیان کننده  احساسی  گویای عمق این رابطه است  معنا 
 Rapoport,( "راپاپورت"  است.  مقوله  این  به  آنها  مکرر  نیاز های  از 
که معنی در بسیاری از محیط های  45 :1982( البته اذعان می دارد 
کردِن آن  کامل  زیستی به صورت شخصی از طریق مسّلط شدن، 
و تغییر آن به وجود می آید. برخی دیگر نیز ارتباط مکان با فرهنگ 
عام و آداب و رسوم اجتماعي را )Sosik et al., 2012( منبع ایجاد 
ســاده  دســتــاوردی  خــوب  همسایگی  یــک  مــی دانــنــد.  دلبستگی 
کالبدی در فضا به دست  نخواهد بود که با صرف هزینه و یا تغییرات 
مانند  جمعی  فضاهای  دوبــاره  احیای  در  مکانی  دلبستگی  آیــد. 
کنترل های  اجتماعی،  پیوندهای  افزایش  هدف  با  همسایگی ها 
اجتماعی و نیز در نهایت تمایل برای پرداخت هزینه برای بهبود 
فضا مهم می باشد. هر آن که به همسایگی خود دلبستگی بیشتری 
بر  و  داشــت  خواهد  بیشتری  تعامل  نیز  خود  همسایگان  با  یابد، 
اجتماع حاضر در آن بیشتر مراقبت دارد. چنین نگرانی ها و اقداماتی 
با اعضای اجتماع خواهد  خود باعث پیوندهای اجتماعی بیشتر 
 Ramyar,( می کند  ایجاد  را  مثبت  اقدامات  از  چرخه ای  که  شد، 
68 :2011(. آنچه مشخص است مفهوم دلبستگی بسیار وابسته به 
کالبدی  کی فردی و نیز ویژگی های محیط  ویژگی های فردی و ادرا
گرفته در محیط است )تصویر  و نیز اجتماع و روابط اجتماعی شکل 
که  شماره3(. این عناصر در واقع اجزایی از محیط و مکان هستند 
آن  از  نیز  حــدودی  تا  و  مؤثرند  دلبستگی  احساس  شکل گیری  در 
تأثیر می پذیرند. این چارچوب ساده شکل دهنده ایده اصلی مدل 

که در ادامه به آن پرداخته می شود. مفهومی این تحقیق است 

2.1.2. تأثیر مشارکت بر افزایش دلبستگی
اجتماع  سطح  در  مکانی  دلبستگی  موضوع  بر  که  پژوهش هایی 
کنان بیشتر دقت نظر داشته اند و اغلب  پرداخته اند، بر رفتارهای سا
قرار  توجه  مــورد  را  مکان  به  احساسی  پیوندهای  ایجاد  پیشنهاد 
که می تواند با مشارکت افراد اجتماع در برنامه ریزی ها و نیز  داده اند 
طراحی ها مرتبط باشد. این موضوع در طراحی ها نیز قابل مشاهده 
است. به طور مثال الکساندر در تئوری زبان الگو بسیار بر تمایالت 
که  کید دارد )Alexander, 1979: 12(. این نشان می دهد  فردی تأ
مردم  مشارکت  برای  شروعی  می شود،  داده  فضا  به  که  معانی ای 
می تواند باشد. توجه به این موضوع در پروژه های احیا و بازسازی 
گردد؛ نه تنها به علت ایجاد  بافت ها می تواند باعث موفقیت پروژه 
کنان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها بلکه به علت  نقش فعال سا

معنا نسبت به محیط شکل می گیرد. این موضوع به ویژه به عنوان 
معیاری برای موفقیت پس از بهره برداری یک منظر شهری دانسته 
می شود. در روش ساخت وساز اقتصادی کشورهای غربی، با فضای 
رقابتی در آن موضوع پیوند و دلبستگی مکانی در افزایش تمایل 
یا مستأجران در ماندن در یک محیط مسکونی نقش  کنان و  سا
بسزایی دارد. از این رو توجه به معناهای مکانی داده شده به فضا، 
در میان برنامه ریزان و یا مدیران مجموعه ها و محیط های جمعی 
برای دخالت ذی نفعان مختلف با سالئق مختلف مورد توجه قرار 
گرفته است. تمایزات فرهنگی و نژادی در محیط های چندفرهنگی 

در این زمینه بسیار مهم می باشد.
کــه در ادبــیــات ایــن مــوضــوع مـــورد تــوجــه اســت،  مفهوم دیــگــری 
احساس اجتماع و توجه به معانی جمعی نسبت به مکان است. 
انجام فعالیت های جمعی در این فضاها در ایجاد معنی و احساس 
مشخصه   مهمترین  فعالیت ها  معنای  می کند.  کمک  اجتماع 
یا  و  لحاظ سودمندی  از  فعالیت ها،  از  برخی  آنها می باشد. شاید 
اّما  نیایند.  چشم  به  پرفایده ای  عمل  چندان  ارزشــی،  معیارهای 
شکل گیری  باعث  که  فعالّیت هاست  این  در  نهفته  پنهاِن  معانی 
می شود.  محیط  در  افــراد  دیگر  با  یا  و  محیط  با  فــرد  قــوی  ارتباط 
بــرای  شاید  مسکونی،  مجموعه های  یــا  و  خانه ها  بــاِز  فضاهای 
بزرگترها، تنها به دلیل فعالیت هایی مانند قدم زدن مورد استفاده 
کنان بسیار مهم می باشد.  گیرد، اّما وجود این فضاها برای سا قرار 
خصوصی  بخش های  به  نسبت  فضاها  ایــن  از  استفاده  هرچند 
کمتر است، اّما عماًل این فضاها معانی  خانه )فضای بسته( بسیار 
به عنوان عالئم اجتماعی،  پنهان خود،  به عنوان نقش  را  زندگی 
 .)Rapoport, 1982: 107( دارنــد  آن  مالکان  بر  هویتی  و  فرهنگی 
که توسط افراد مختلف مورد  برای برنامه ریزی فضاهای مشترکی 
احساس  نوعی  کــه  همسایگی ها  مانند  می گیرند  قــرار  اســتــفــاده 
اجتماع نیز در آن مشاهده می شود و رسیدن به آن نیز البته ضروری 
است، بنابراین نیاز به فهم معناهایی است که افراد استفاده کننده 

و سهیم در آن برای ایجاد مکانی موفق دارند.
از  مثبت  ذهنی  تصویر  ایجاد  یا   _ اجتماعی  تصویر دهی  توانایی 
از  مهمی  بخش  و  جامعه  از  کاملی  اجتماعِی  معنای   _ اجتماعی 
طراحان   .)Manzo, 2006( دارد  خود  در  را  همسایگی  یک  هویت 
گر بخواهند هویت و معنا را در طرح های خود داشته باشند، باید  ا
کم بر اجتماع و ایجاد خاطرات  دقت الزم را برای فهم ارزش های حا
مکانی و اجتماعی داشته باشند. "توآن" )Tuan, 1977: 80( می گوید 
به طریق احساسی و عالقه مندانه  با مکان  تا  نیاز دارنــد  که مردم 

کالبدی و اجتماعی است. تصویر شماره 3: دلبستگی به مکان منبعث از سه عامل شخصی، 
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توانایی آنها را برای "تبدیل" و بهبود موقعیت محیطی شان افزایش 
 .)Kearney, 2006( دهد

این تعامالت می توانند منجر به دگرگونی اجتماع و در سطحی باالتر 
کوسیستمی  برابر منابع، شامل خدمات مختلف ا منجر به توزیع 
و نیز عدالت محیطی شوند. باغ ها و فضاهای باز جمعی، به طور 
مثال می توانند به صورت سایت هایی برای بسیج قوای محلی و 
گرفته  مقاومت در برابر جبرها و عوامل نامطلوب دیگر به خدمت 
کمتر مورد توجه در برنامه ها  گروه های ضرر دیده یا  که در آن  شوند، 
در مقابل پارادایم های غالب برنامه ریزی، توسعه شهری و طراحی 
 Baker,( کنند شهری در سطح شهر مقاومت  کنند و یا حق خواهی 
کنان و افراد آغاز شده باشند،  که در همیاری سا 2004(. پروژه هایی 
کنان محلی را به افزایش ظرفیت های اجتماعی شان  می توانند سا
کمتر  همسایگی های  در  سیاست ها  ــداوم  ت بــرای  تا  کنند  ترقیب 
در  مشارکت  افزایش  کنند.  تــالش  شهرها  در  سرمایه گذاری شده 
همسایگی ها و نیز حضور در محیط و دیدن رنگی از تصمیم خود در 
محیط بر ایجاد معنی دهی های فردی و اجتماعی و نهایتًا بر افزایش 
تــداوم  در  اســت.  تأثیرگذار  محیط  در  دلبستگی  و  تعلق  احساس 
شماره4(،  )تصویر  مشارکت  روی  بر  متعدد  عوامل  تأثیرات  بیان 
حاصل  که  می شود  تعریف  فــردی  احساسی  و  مفهوم  دلبستگی 
 )Manzo, 2006( ارتباط عاطفی در سطحی فردی با محیط است
که در اینجا مشارکت به عنوان  و متأثر از تأثیرات اجتماعی می باشد 
گرفته است. از دل تأثیرات  عامل مهمی از این الیه مورد توجه قرار 
که حاصل  کالبدی، ارزش های مشترک محیطی )یا هویت مکانی 
درکی شناختی از محیط است( و نیز امنیت تأثیر زیاد بر دلبستگی 
کلی از این ایده معرفی  که در تصویر شماره5 طرحی  به مکان دارند 
به  مرحله  یک  را  مقاله  این  ایده  مقدماتی  طرح  این  است.  شده 

مدل نهایی نزدیکتر می کند.

که برای آنها معنی دار و  که آنچه  کنان احساس می کنند  که سا آن 
مهم بــود، مــورد محافظت و صیانت واقــع شــده اســت. به چنین 
که  نکات مهمی در پروژه های احیا و بازسازی بافت های فرسوده 
مدتی است در شهرداری ها مورد توجه واقع شده است، چندان 
دقت نظر نمی شود. به هر حال فهم عمیق چنین فرایندهایی در 
که  برنامه ریزی، احیا و توسعه جوامع شهری یا هر اجتماع دیگری 
مبنایی فضایی در شکل گیری آنها وجود دارد، می تواند مفید باشد؛ 

که منجر به نتایج مثبت در اجتماع خواهد شد. به عالوه 
کاربردی برای توسعه و شکل دهی به معنی دار  مشارکت  مکانیزمی 
رویــکــردی  مشارکت  ــت.  اس مکانی  دلبستگی  البته  و  فضا  شــدن 
جوامع  و  ذی نفعان  کــارمــنــدان،  سیاستمداران،  میان  مشترک 
کثر رساندن  که چارچوبی برای تخصیص منابع مؤثر و به حدا است 
 CABE Space,( می کند  مهیا  عمومی  حمایت  و  سرمایه گذاری 
در  حکمرانی  اندیشه های  بلوغ  حاصل  مشارکت  ایــده   .)2003: 7
حاصل  ایـــده  ایــن  ــاره4(.  ــم ش )تصویر  اســت  شهری  محیط های 
کردن تصمیمات و  روندی طوالنی از روش هایی برای دموکراتیک 
افزایش تأثیر مردم در موضوعات مرتبط به خودشان است. ایجاد 
عمومی،  قلمرو  در  تعامل  فرصت های  خلق  اجتماعی،  فضاهای 
از طریق مؤثر بودن  افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری مردم 
در  می تواند  اجتماع  پیوستگی  بهبود  در  اجرایی  تصمیمات  در 
کند. از لحاظ اجتماعی، مشارکت در  کمک  محیط های مسکونی 
کردن  پروژه ها و اقدامات جمعی در محیط های مسکونی با درگیر 
اخالقی،  و  فرهنگی  زمینه های  پیش  از  تنوعی  با  اجتماع  اعضای 
می کنند.  تقویت  را  جمعی  برنامه های  در  متنوعی  افــراد  حضور 
عالوه بر این تقویت کننده حفظ و انتقال دانش و اقدامات در میان 
مکان  محوریت  با  رویکردی  عنوان  به  و  هستند  اجتماع  اعضای 
چارچوبی  عنوان  به  می توانند  نهایتًا  جمعی  مشارکت  زمینه  در 
که می تواند  کنان برای اقدام و آموزش باشند  برای سازماندهی سا

تصویر شماره 4:  سیر تکامل اندیشه مشارکت در دموکراتیک کردن تصمیم گیری ها
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کمبود در مقیاس های خرد و همسایگی، مبهم بودن این مفهوم 
و نبود تعریف مشخصی از آن در این مقیاس است. شاخص های 
برجسته ای مانند دسترسی به شبکه حمایت اجتماعی، عضویت 
و  رأی گــیــری  در  مشارکت  داوطلبی  انجمن های  و  سازمان ها  در 
برای  تحلیل ها  در  مؤثر  متغیرهای  عنوان  به  اجتماعی  اعتماد 

شناخت مبنای شکل گیری سرمایه اجتماعی استفاده می شود.
در  اجتماعی،  سرمایه  زمینه  در  اخیر  تجربی  مطالعات  از  یکی  در   
همسایگی "ویلیام دوهه" دو بعد مهم از سرمایه اجتماعی تشخیص 
اجتماعی  قلمرو  نخست  بعد   .)Landry, 2006: 52( شــد داده 
کنان همسایگی و  که از رفتارهای قابل مشاهده سا فرهنگی است 
احساساتشان نسبت به همسایگانشان به دست می آید؛ که شامل 
میان  در  وفـــاداری  دلبستگی،  احــســاس  همسایگان،  رفــتــارهــای 
این  به  بخشیدن  قدرت  و  کنان  سا توانایی  و  همسایگی  کنان  سا
زیرساخت های  دوم،  بعد  است.  جمعی  فعالیتی  در  شخصیت ها 
نهادی است که سطح و کیفیت توانایی سازمانی در همسایگی ها را 
که به آنها اجازه می دهد تا بر حسب عالئق مشترک  نشان می دهد 
ارتباط این  گروه های همسایگی و  ایجاد  کنند و تسهیل در  عمل 

گروه ها برای ایجاد اجتماعی بزرگتر را در بر می گیرد. 
مفاهیم  از  اندکی  تعداد  اجتماعی  سرمایه  زمینه  در  مطالعاتی  در 
مرتبط با گرایش ها، رفتارها و ارتباطات شامل شبکه های اجتماعی، 
که بسیار درهم  پیوند اجتماع و احساس اجتماع ارائه شده است 
باید مزایای مهم ساخت اجتماع  البته  پیچیده و مبهم هستند. 
مانند ظرفیت های اجتماع و قدرت بخشی آن مورد توجه قرار گیرد. 
هر چند که عده ای سرمایه اجتماعی را مفهومی غیروابسته به مکان 
که در این دوره از تاریخ در بسیاری از جوامع  می دانند و معتقدند 
کولوژیستی مانند "تیلر"  مدرن از بین رفته است، اما جغرافیادانان ا
که  )Taylor, 2000( آن را مفهومی وابسته به مکان و زنده می دانند؛ 

و  از دلبستگی مکانی  آن  تأثیرپذیری  و  اجتماعی  2.2. سرمایه 
مشارکت

اجتماع  دارایــی  نیز  اجتماعی  سرمایه  مکانی،  دلبستگی  کنار  در 
دانسته می شود که می تواند به طرق مختلف در برنامه ریزی ها مورد 
توجه قرار گیرد. در متون اجتماعی، سرمایه اجتماعی به فرایندهای 
که با هم به طور  گفته می شود  خاصی در میان مردم، سازمان ها 
مشترک در فضایی از اعتماد شکل می گیرد و منجر به ایجاد منافع 
نسبی  اصطالحی  اجتماعی  سرمایه  می شود.  طرفه  دو  اجتماعی 
که داللتی ضمنی بر روابط میان مردم از طریق سیستم هایی  است 
این  از  استفاده  می کنند.  حمایت  و  تسهیل  را  ارتباطات  که  دارد 
اصطالح در موقعیت های مختلف باعث ایجاد اختالف نظر شدید 
بر طبق  امــا  اســت.  آن شــده  اصلی شکل دهنده  مــورد عناصر  در 
کیفیت  که دارای مقبولیت عام است، سرمایه اجتماعی در  تعریفی 
روابط اجتماعی مانند اعتماد، هنجارهای مشترک و ارزش ها تعریف 
گروه های اجتماعی بیرون می آیند و سازمان های  که از دل  می شود 
اجتماعی، مشارکت و فعالیت های جمعی را برای اهداف مشترک 
و  هم  با  جامعه  اجتماعی،  سرمایه  مفهوم  در  می دهند.  افزایش 
و  دموکراتیک  تصمیم سازی های  که  می یابد  معنی  هم  کنار  در 

توسعه های اجتماعی و اقتصادی را تسهیل می بخشد. 
کــه بــر نقش  ــود اســـتـــدالل هـــای تــئــوریــک قــانــع کــنــنــده ای  بــا وجــ
در  اندکی  تجارب  ــد،  دارن کید  تأ اجتماعی  سرمایه  حمایت کننده 
خصوص سرمایه اجتماعی در مقیاس های خرد وجود دارد، درحالی 
که اثرگذاری آن در این مقیاس ها مشهودتر خواهد بود. دانشمندان 
کید دارند،  کم درآمد و فقیر تأ بر نقش سرمایه اجتماعی در جوامع 
جوامع  در  آن  کردن  عمل  چگونگی  مورد  در  کمتری  شناخت  اما 
محلی وجود دارد و غالبًا در سطوح ملی و کشوری شناخته می شود 
این  عمده  بخش  همسایگی.  و  خــرد  مقیاس های  در  کــه  آن  تــا 

تصویر شماره 5: تأثیر مشارکت اجتماعی )به عنوان بعدی اجتماعی(، امنیت و ارزش های مشترک محیطی )بعد کالبدی( بر افزایش دلبستگی مکانی 
که مفهوم و یا احساسی فردی است

Kang, 2006: 58 جدول شماره1 : سطوح مختلف سرمایه اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر آنها - برگرفته از
سطوح مختلف سرمایه اجتماعی 

سطح سازمانی سطح فردی
قدرت دهی: مشارکت مردم در تصمیم سازی و انجام اقدامات برای تغییر.

از  ــراد  ــ اف فعالیت  مــشــتــرک:  ــداف  ــ اه و  جمعی  فــعــالــیــت هــای  مــشــارکــت، 
سازمان های رسمی و غیررسمی برای موضوع مشترک مورد عالقه.

که با  کشش متقابل(: رفتارمتقابل افراد نسبت به رفتاری  مقابله به مثل )یا 
آنها می شود )که می تواند هم مثبت و هم منفی باشد(.

هنجارهای جمعی: همکاری ها و یا اقدامات متأثر از رفتار و اقدامات دیگران 
کنان. کنان و یا الگوهای رفتاری مشترک سا در سا

کم، فراوانی و امتداد ساختار روابط اجتماعی مردم.  شبکه: ترا
فعالیت های  و  وقایع  اجتماع،  به  نسبت  مــردم  مسئولیت  احساس  تعهد: 

اجتماعی در همسایگی.
اعتماد و ایمنی: احساس اعتماد مردم بر همسایگان و سازمان های محلی در 

حکمرانی، مدیریت و استفاده از محدوده و قلمروشان.
گــروه و تعلق به  یــک  از  عــنــوان عضوی  بــه  بــودن  از  مــردم  تعلق: احــســاس 

همسایگی.
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مکان  اســاس  بر  گرفته  شکل  ارزش هـــای  و  اجتماع  دارایــی هــای 
که در شکل گیری صحیح اجتماع و سرمایه اجتماعی نقش  هستند 
مهمی دارند. مشارکت به عنوان مفهوم و متغیری مستقل تعریف 
که میان دو متغیر اصلی این پژوهش یعنی دلبستگی به  می شود 
تحقیق  این  فرض  براساس  و  دارد  قــرار  اجتماعی  سرمایه  و  مکان 
کمک بهبود دلبستگی به  هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم با 

مکان بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است. 
که ارائه شد، در این مطالعه یک مدل تئوریک ارائه  با مقدمه ای 
نمایش داده شده است.  و 7  که در تصاویر شماره 6  شده است 
و  مشارکت  و  مکانی  دلبستگی  تــئــوری هــای  بــراســاس  مــدل  ایــن 
در  تحقیق  فرضیه های  جایگاه  است.  شده  بنا  اجتماعی  سرمایه 
که در نمودار آمده،  این مدل نشان داده شده است. همان طور 
اجتماعی  و  مکانی  فردی  ویژگی های  از  متأثر  مکان  به  دلبستگی 
که دلبستگی به مکان امری  می باشد )Manzo, 2006(. از آنجایی 
روان شناسی محیط  زمره و حوزه  احساسی فردی است، خود در 
کالبد است و اجتماع  که متأثر از  می گنجد. اما این مفهوم از آنجایی 
کتور مهم می باشد. اما  نیز بر آن تأثیرگذار است، متأثر از این دو فا
که نماینده  در این پژوهش مشارکت اجتماعی به عنوان مفهومی 
شامل  که  مهم  کالبدی  ویژگی  دو  نیز  و  است  اجتماعی  تأثیرات 
امنیت محیط و نیز ارزش های محیطی مشترک )که نشان دهنده 
کالبدی تأثیرگذار بر دلبستگی  هویت مکانی است( به عنوان عوامل 
که این دو موضوع بر شکل گیری  شناخته شده اند. نهایتًا اشاره شد 
این  فــرض  سه  توضیحات  ایــن  با  تأثیرگذارند.  اجتماعی  سرمایه 
که براساس آن این  تحقیق )مدل( تدوین می یابد )تصویر شماره 7( 

پژوهش انجام  شده است:
فرض یک: دلبستگی به مکان بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است.

فرض دو: مشارکت بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است.
فرض سه: مشارکت می تواند در افزایش دلبستگی به مکان تأثیرگذار 

باشد.

که در مواجه با  در جوامع به خوبی سازمان یافته و نیز در جوامعی 
مشکالت، مردمش به مبارزه برای جامعه شان پرداخته اند، قابل 
از  )Manzo, 2006( در تحلیل خود  مشاهده و عیان است. "منزو" 
کننده و از  کمرنگ  که سرمایه اجتماعی  این موضوع بیان می کند 
که جامعه  بین برنده اختالفات و تعارضات است و باعث می شود 
موضوع  ایــن  گیرد.  شکل  و  شــود  تعریف  دوبـــاره  بیشتری  امید  با 
با  او  گرفت.  قــرار   )Kemmis,  1995: 108( "کمیس"  استفاده  مــورد 
راهی  را  آن  بر سرمایه محیطی مشترک، جوامع  نظر  و دقت  دفاع 
کرده است. او بیان  برای پیشگیری از مرگ زندگی عمومی معرفی 
می کند که زندگی عمومی تنها با فهم و برقراری ارتباط با مکان هایی 
واقعی و قابل فهم، شکل می گیرد. بعد از گسترش جهانی مدرنیزم، 
شهری،  فــضــاهــای  انــبــوه  تولید  و  محیط ها  یــکــســان ســازی هــای 
مکان  از  برآمده  قــوی ای  و  جدی  فرهنگ  دیگر  که  گفت  می توان 
وجود ندارد، از این رو باید ارزش های مشترک به مکان را هر چند 
متفاوت درمیان اعضای اجتماع اما مشترک بر موضوعیت مکان 
که سرمایه  کرد  کید  گرفت. با همه این توضیحات می توان تأ جدی 
سازمانی  و  مستقل  مفهومی  می تواند  که  آن  عین  در  اجتماعی 
باشد، اما متأثر از مکان و تأثیرگذار بر آن نیز می باشد. این مفهوم  در 
که سازمانی و مستقل دیده شود، متأثر از عواملی از جنس  صورتی 
گر در سطحی فردی باشد، بسیار  سیاست گذاری و رفتاری است و ا
متأثر از مکان و اقدامات جمعی در محیط است. در جدول شماره 1 

خالصه ای از این تأثیرات متقابل نشان داده شده است.

2.3. مدل نظری تأثیر دلبستگی به مکان بر سرمایه اجتماعی
تعهد،  اعتماد،  مانند  مفاهیمی  شــده  مشخص  کــه  طــور  همان 
اجتماعی  بر شکل گیری سرمایه  نیز مشارکت  و  تعلق  قدرت دهی، 
مؤثرند. دلبستگی به مکان در محیط های همسایگی نیز )همان 
ارزش هــای  از  متأثر  نشان داده شده(  تصویر شماره 5  در  که  طور 
محیطی، امنیت و اجتماع است که  مشارکت در آن به طور مشخص 
مکانی،  دلبستگی  نیز  و  مشارکت  اســت.  گرفته  ــرار  ق توجه  مــورد 

تصویر شماره 6: مفاهیم تأثیرگذار بر دلبستگی به مکان و سرمایه اجتماعی و همبستگی بین آنها )محدوده تحقیق این پژوهش در مستطیل تیره تر 
تعریف شده است(
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شد. دلیل اصلی این انتخاب شکل گیری مفهوم همسایگی در این 
کیفیت محیط و نیز مشارکت مردم در  مجتمع، نقش فضای باز در 
تصمیمات مدیریتی این شهرک مسکونی بود. ساخت این مجتمع 
در سال 1371 توسط شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان آغاز شد و در 
گرفت. این مجموعه دارای 1100  سال 1375 مورد بهره برداری قرار 
که در مساحتی به وسعت 26 هزار متر مربع  کن می باشد  تا 1200 سا
در جنوب بزرگراه نیایش و شرق بزرگراه سئول قرار دارد. 326 واحد 
مسکونی و یک واحد تجاری در آن وجود دارد. این مجتمع دارای 
واحدهایی 70، 120و 130 متری می باشد و دارای فضای باز مناسب 
و نیز فضاهای جمعی مانند بخش مدیریت و یا فروشگاه محله ای و 
گفت در شکل گیری یک همسایگی در  که می توان  زمین بازی است 
آن مؤثر بوده اند و به علت مدیریت واحد این مجموعه و مشارکت 
این  انجام  برای  مناسبی  گزینه  عنوان  به  آن،  مدیریت  در  مردم 
که  چند  هر  مجتمع  این  شماره8(.  )تصویر  شد  دانسته  تحقیق 
نسبتًا قدیمی می باشد اما مانند دیگر بخش های شهر دارای طیف 
کنان است. در  مصاحبه با مدیر مجموعه مشخص  متنوعی از سا
که حدود  80 درصد از واحدها در اختیار مالکان خود است و  شد 

تقریبًا بیست درصد باقی در اختیار مستأجران است. 
"مدل یابی  تحلیل  روش  از  تحقیق  این  در  فرضیه ها  آزمــون  بــرای 
تحلیل  تکنیک  که  است  شده  ساختاریافته"1 استفاده  معادالت 
چند متغییری نیرومندی از خانواده رگرسیون چندمتغیری است. 
از روش  در این تحقیق در روش مدل یابی معادالت ساختاریافته 
بــرای  اغلب  کــه  اســت  شــده  استفاده  جــزئــی"2  مربعات  "کمترین 
می رود  کار  به  پیچیده ای  بسیار  مدل های  یا  موقعیت ها  تحلیل 
اساسًا  که  آن  یا  دارد  آنها وجود  مورد  در  کمی  نظری  اطالعات  که 

3. روش تحقیق
اقدامات،  موفقیت  بــرای  بعدی،  چند  و  رشته ای  میان  تحلیلی 
و  مختلف  حــوزه هــای  در  تصمیم سازان  میان  اختالفات  کاهش 
افزایش راه تعامل میان آنها ضروری می باشد. به عالوه در انتقال 
دانش از این حوزه ها به یکدیگر، بیشتر و خواناتر شدن زبان مشترک 
میان آنها کمک خواهد کرد. برای این منظور تهیه رویکردی مشترک 
که از مفاهیم حوزه روان شناسی اجتماعی مانند  پیشنهاد می شود 
فرایند  بهبود  و  فهم  ــرای  ب اجتماعی  سرمایه  اجتماع،  احساس 
کردن نقش مشارکت اجتماعی  برنامه ریزی اجتماعی و نیز پررنگتر 
در تصمیم سازی ها استفاده شود. از این رو در این مقاله در تحلیلی 
کم بر این مفاهیم، ابتدا بر اهمیت موضوع  و مروری بر ادبیات حا
برنامه ریزی جمعی در جهت ایجاد معنایی در محیط های جمعی 
کید شده و در ادامه به بسط نظریه های مطرح شده  تأ گروهی  و 
در مورد مفهوم دلبستگی مکانی پرداخته شده و در آن به موضوع 
کید شده  پیوند اجتماعی و الزمه آن برای ایجاد دلبستگی مکانی تأ
است. برای بررسی بیشتر نسبت مفهوم دلبستگی مکانی و سرمایه 
که امری میان امور  گرفت  اجتماعی مفهوم مشارکت مورد توجه قرار 
جمعی و فردی است و از این مفهوم به عنوان واسطی برای ارتباط 
برنامه ریزی  و  محیطی  فــردی  روان شــنــاســی  حــوزه  در  تحقیقات 

اجتماعی محیطی استفاده شد.
کنان یک همسایگی در تهران می باشد که  جامعه آماری تحقیق، سا
طبق تعاریف آمده دارای حداقل استانداردها از جمله شکل گیری 
همسایگی، داشتن مشارکت در تصمیمات و نیز فضای باز مشترک 
می باشد. برای مطالعه این فرضیات، مجتمع مسکونی نور )سئول( 
گزینه های مختلف انتخاب  واقع در منطقه سه شهر تهران از میان 

گیری و مدل ساختاری سرمایه اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر آنها تصویر شماره7 : مدل اندازه 

تصویر شماره 8: نقشه هوایی مجتمع مسکونی نور )در سمت چپ( و جانمایی آن در شهر تهران )در سمت راست( )ماخذ: مرکز اطالعات جغرافیایی

1 Structural Equation Modelling (SEM)
2 PLS-SEM
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تبیین  شده در این تحقیق و نمایش داده  شده در تصاویر شماره6 
و7 خالصه و تعریف شده است.

که داده هــاي این  قبل از تحلیل داده هــا و بــراي اطمینان از این 
اعــتــبــار مــدل یــابــي مــعــادالت  و  پــژوهــش مــفــروضــه هــاي زیربنایي 
ساختاري را برآورد مي کنند، مفروضات اصلي معادالت ساختاري 
 Cross loading گرفتند. در پژوهش حاضر از جدول مورد بررسي قرار 
 Fornel & Lacker,( خروجی نرم افزار و همچنین معیار فرونل و الرکر
این صورت  این جدول به  از  استفاده  استفاده شد. روش   )1981
کدام از شاخص ها باید  که بزرگترین بار عاملی مربوط به هر  است 
بارهای  سایر  و  باشد  آن  به  مربوط  نهفته  متغیر  یا  بعد  به  مربوط 
کوچکتر  عاملی مربوط به متغیرهای نهفته دیگر، باید از این مقدار 
که در جدول زیر نمایش داده  باشند. به عنوان مثال، همان طور 
شده است، مقادیر بارهای عاملی متغیر سرمایه اجتماعی برای سه 
که  سئوال مطرح شده در این زمینه برابر با 0.7، 0.86 و 0.86 بود 
کدام از  نسبت به سایر بارهای عاملی موجود در سطر مربوط به هر 
این متغیرها بزرگتر می باشند )جدول شماره 3(. چنین اتفاقی برای 
تمام پرسش های مربوط به متغیرهای دیگر مشهود است که نشان 

دهنده اعتبار این پرسشنامه است.
ارزیابی  شد.  انجام   Smart  PLS نرم افزار  کمک  با  داده هــا  تحلیل 
مدل ها با استفاده از این روش در دو مرحله صورت می گیرد؛ مرحله 
دوم  مرحله  و  انــدازه گــیــری  مــدل  پایایی  و  روایــی  نخست ارزیابی 
ارزیابی مدل ساختاری است. برای آزمون پایایی در این روش باید 
 .)Lee & Kim, 1999( سازه های پایایی بیشتر از 0.70 داشته باشند
کیفیت سازه های استخراج شده در جدول شماره 4 نشان  کلیت 
کرونباخ  آلفای  که  نتایج جدول نشان می دهد  داده شده است. 
تعریف  ایــن پژوهش ضوابط  و  از 0.70 شــده  بیشتر  بــرای هر ســازه 
کرده است، بنابراین تحقیق پایایی دارد. سنجش  پایایی را دریافت 
نیز به صورت ساختاری و محتوایی سنجیده می شود. در  روایــی 
روایی محتوایی، غالبًا ارزیابی می تواند از طریق مرور ادبیات انجام 
شــود. بــرای اطمینان از روایــی محتوایی این مــدل، مــرور ادبیات 
گرفته است. در این تحقیق برای ارزیابی روایی  گسترده ای صورت 
 )AVE( ساختاری همگرا از معیار میانگین واریانس استخراج شده
مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده شد که نتایج این معیار نیز 
ک برای سطح قبولی  در جدول نشان داده شده است. مقدار مال

هدف از آزمون این مدل ها پیش بینی باشد. در این روش به جای 
کواریانس تجربی، بر بیشترین واریانس متغیرهای  بازتولید ماتریس 
وابسته به وسیله متغیرهای مستقل تمرکز شده است. این روش، 
دقت باالیی برای ارزیابی پایایی و درستی ساختار پژوهش می دهد 
نمونه گیری  کوچک  انــدازه  البته   .)Abbaszadeh et al., 2012: 9(

دلیل اصلی برای انتخاب این روش بود.

4. تحلیل داده ها و یافته ها
درستی مدل ارائه شده در این تحقیق، در این سایت مورد بررسی 
کنان قرار  گرفت. برای این آزمون 500 پرسشنامه در اختیار سا قرار 
که 260 برگه پرسشنامه پر شد و از آنها 230 مورد سالم و قابل  گرفت 
پرکردند، مرد  را  که پرسشنامه  کسانی  از  بود. 36 درصد  استفاده 
بودند و 64 درصد نیز از بانوان پرسشنامه را پر کردند. انجام پیمایش 
دو هفته به طول انجامید )جدول شماره2(. برای افزایش پایایی 
ادبیات موضوع استخراج شدند. سئواالت  از  اعتماد، سئواالت  و 
فرضیات اصلی و فرعی این تحقیق را مورد پرسش قرار داده بودند. 
در مجموع سیزده سئوال بسته پاسخ برای این مدل مورد استفاده 
گرفت. برای هر بررسی هر متغیر سه تا چهار سئوال تعریف شد  قرار 
)جدول شماره3(. پرسش ها با متخصصان این حوزه مورد مشورت 
کوچک مورد  گرفت و اصالح و تعدیل شد. در نمونه ای ده نفره  قرار 
گرفت. از اطالعات  گرفت و پایایی آن مورد سنجش قرار  آزمایش قرار 
این نمونه ها در پیمایش نهایی استفاده نشد. پس از اطمینان از 

درستی آنها، پیمایش در سایت انجام شد. 
تحقیق  این  در  شده  تعریف  همبستگی های  و  متغیرها  براساس 
ساختار  شماره3(  )جــدول  زیر  جــدول  در  که  شد  تهیه  پرسش ها 
تحقیق  روش  بــراســاس  اســت.  شــده  داده  نشان  شاخصه ها  ایــن 
مانند  مکنون"1  "متغیرهای  با  ساختاریافته"  معادالت  "مدل یابی 
دلبستگی به مکان و متغیرهای غیرمکنون و مشاهده پذیر2 مانند 
سرمایه اجتماعی و مشارکت پرسشنامه بر مبنای متغیرها تعریف 
متغیرهای  از  مکنون  متغیرهای  برای  که  تفاوت  این  با  می شود. 
از  روش  ایــن  در  می شود.  استفاده  آن  بر  تأثیرگذار  مشاهده پذیر 
ایجاد سازه های اضافی و دیگر روابط پرهیز می شود، زیرا گنجانیدن 
سازه هاي بیش از اندازه در مدل مي تواند موجب آزمون ناپذیري آن 
 شود. از این رو مدل این پژوهش براساس متغیرها و شاخصه های 

گروه نمونه مورد پژوهش جدول شماره 2: جدول فراوانی و درصد فراوانی 
درصدفراوانیزیرگروه هامتغیر

جنسیت
36%83مرد
64%176زن

سن

3.9%209 تا 25 سال
16.1%2637 تا 35 سال
30.9%3671 تا 45 سال
49.1%46113 سال به باال

مالکیت
18.3%42مالک

81.7%188در خانه اجاره ای

1 Latent variables
2 Observed variables
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شده  پیشنهاد  مفهومی  الگوی  در  می باشد.  مهم  تحلیل  ادامــه 
به  توجه  با  و  بررسی  ساختاری  معادالت  الگویابی  روش  طریق  از 
اهداف پژوهش از روش حداقل مجذورات جزئی برای برآورد الگو 
استفاده شد. آزمون الگوی ساختاری PLS و فرضیه های پژوهش 
از طریق بررسی ضرائب مسیر )Beta( و مقادیر R2 امکان پذیر است 
)Chin, 1998(. ضرائب مسیر برای تعیین سهم هر یک از متغیرهای 
می شوند  اســتــفــاده  ک  مــال متغیر  ــانــس  واری تبیین  در  پیش بین 
توسط  ک  ــال م متغیر  ــده  ش تعیین  ــس  ــان واری بیانگر   R2مــقــادیــر و 
متغیرهای پیش بین است. مقادیر R2  برای سرمایه اجتماعی 61 

درصد و دلبستگی مکانی 33 درصد می باشد. 

 Fornel & Lacker,( میانگین واریانس استخراج شده 0/5 می باشد
درصد   50 حداقل  که  می کند  تضمین  مقدار  ایــن  که  چــرا   )1981
واریانس یک سازه توسط نشانگرهایش تعریف می شود. همانگونه 
که در جدول شماره  4آمده است، تمامی مقادیر میانگین واریانس 
استخراج شده مربوط به سازه ها از 0/5 بیشتر بوده و این مطلب، 

مؤید آن است که روایی پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است.
ارزیابی مدل در تصویر شماره8 نشان  و  از پژوهش  نتایج حاصل 
داده شده است. بر طبق نتایج حاصل همه ارتباطات ارزش مثبت 
که فرضیه های  و معنی داری در سطح 0.05 دارند. با توجه به این 
تحقیق براساس این رابطه ها تعریف شده اند، معنی داری آنها برای 

جدول شماره 3: متغیرهای مدل و اعتبار پرسش ها

امنیت )S(ارزش های مشترک محیطی )EV(مشارکت )SC(سرمایه اجتماعی )P(شاخصموضوع سوالشماره
SC10.700.490.380.38سرمایه اجتماعی 11
SC20.860.680.320.36سرمایه اجتماعی 22
SC30.860.670.250.39سرمایه اجتماعی 33
P10.630.790.300.43مشارکت 41
P20.580050.790.330.40مشارکت 52
P30.500.700.350.29مشارکت 63
P40.640.780.310.34مشارکت 74

ارزش های محیطی 8
EV10.370.410.880.66مشترک 1

ارزش های محیطی 9
EV20.300.390.720.42مشترک 2

ارزش های محیطی 10
EV30.230.190.750.44مشترک 3

S10.350.400.500.80امنیت 111
S20.350.300.570.76امنیت 122
S30.4078080.430.490.80امنیت 133

جدول  شماره  4: پایایی تحقیق

مشارکت سرمایه اجتماعی امنیت ارزش های مشترک محیطی --
0.80 ارزش های  مشترک محیطی 

0.80  0.563 امنیت

0.81 0.469 0.387 سرمایه اجتماعی
0.77 0.560 0.481 0.420 مشارکت

0.593 0.653 0.630 0.623 میانگین واریانس استخراج شده
0.771 0.731 0.706 0.709 آلفای کرونباخ

تصویر شماره 9: الگوی آزموده شده این پژوهش
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اجتماعی  سرمایه  و  احساس  مانند  اجتماعی  توسعه  مفاهیم  از 
فردی  روان شناسی  تفکیک  قابل  شاخه  دو  ظهور  پرداخته اند. 
 Manzo 2005; Anguelovski et al., 2016;  Altman et  1992(
 )Portes, 1998; Sosik et al., 2012(جمعی روان شناسی  و   )al.,
در دانش حوزه محیط های ساخته شده در این تالش ها مشهود 
که دانشمندان در تالشند تا ارتباط این  است. اما چند سالی است 
کنند. در این راستا این تحقیق، با  دو حوزه جداناشدنی را بیشتر 
ایجاد تجمیعی از نظرات در دو حوزه و طرح فرضیاتی، تأثیرگذاری 
تقابالت  نــیــز  و  محیط  در  حــضــور  از  حــاصــل  فـــردی  احــســاســات 
از انجام فعالیت های جمعی در محیط را بر روی  اجتماعی ناشی 
از  مفهوم سرمایه اجتماعی مورد سنجش قرار داده است و مدلی 
تأثیرپذیری دلبستگی به مکان از تعامالت اجتماعی و تأثیرگذاری 
آن بر سرمایه اجتماعی در محیط های مشترک همسایگی ارائه داده 

است.
اجتماعی  محیط  پدیده  مــورد  در  یکپارچه  رویــکــردی  به  رسیدن 
فرایندهای  بــررســی  بـــرای  را  مــیــان رشــتــه ای  ــردی  ــک روی مــی تــوانــد 
برنامه ریزی برای آن در محیط های جمعی  شکل گیری اجتماع و 
شکل دهد. در این رویکرد به جوامع در قلمروهای محیطی چندالیه 
و چندگانه شان )کالبدی، اجتماعی و اقتصادی( توجه می شود و از 
گروهی، همسایگی و اجتماع  این رو تحلیلی چندسطحی )فردی، 
تلفیق اجتماع، اقتصاد و دستورالعمل های  می طلبد.  را  شهری( 
محیطی می توانند زندگی پذیری، عدالت محیطی و توسعه پایدار 
کیفیت باالی محیطی  را شکل دهند. در نتیجه، جامعه ای دارای 
پایدار، حاصل آمیزه های از  مکانی، مانند توسعه ای  دلبستگی  و 
روابط متعدد میان بازیگران در مقیاس های مختلف و تأثیرات آنها 

می باشد.
به  اجتماعی  سرمایه  و  مشارکت  مکانی،  دلبستگی  مقاله  این  در 
معرفی  ــردی  ف  _ ارتــبــاطــات محیط  از  عــنــوان بخش های ضـــروری 
مکان ها  بــه  اینچنین  عاطفی  پیوندهای  و  ارتــبــاطــات  شــده انــد. 
که  می تواند تصمیمات و اقدامات مردم را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا 
مردم اغلب در صورت معنی دار بودن مکانی به نگهداری، حفظ و 
بهبود آن راغب هستند. در نتیجه، دلبستگی مکانی، مشارکت و 
سرمایه اجتماعی می تواند فهم عمیق تری را بر چگونگی تحریک و 
کنان معمول یک همسایگی برای بهبود جامعه مرتبط  تهییج سا
به مکان آنها و نیز مشارکت در تصمیمات و برنامه ها و حتی دادن 
ایده ها و یا پیگیری برای توسعه محیط و احیای آن را در فرایندهایی 
رسمی و غیررسمی ایجاد  کند. هزینه عدم پرداختن به پویایی های 
اجتماعی و فردی در تصمیمات و برنامه های اجتماعی بسیار زیاد 
خواهد بود و منافع آن نیز بیش از آن چیزی است که تصور می شود. 
وفاق اجتماعی، مردم را نسبت به محیط و جامعه حساس می کند 

و سرمایه ای بالقوه برای جامعه است. 
مکانی  دلبستگی  از  اجتماعی  سرمایه  تأثیرپذیری  بــه  توجه  بــا 
بهبود  اجتماعی،  سرمایه  افزایش  برای  که  داد  پیشنهاد  می توان 
به  می توانند  مکانی  دلبستگی  افزایش  و  همسایگی  محیط های 
که  آن  به  توجه  با  شوند.  گرفته  نظر  در  عملی  راهکارهای  عنوان 
اهمیت و ارزش های مشترک در محیط بر روی دلبستگی به مکان 

که سرمایه اجتماعی متأثر از  این معنی داری مدل نشان می دهد 
مشارکت و دلبستگی به مکان است. بنابراین مدل قدرت توضیح 
از این پژوهش  قابل قبولی را داراســت. ضریب تأثیر مسیر حاصل 
که دلبستگی به مکان )0.127( و مشارکت )0.5( هر  نشان می دهد 
دو تأثیر قابل مالحظه ای بر سرمایه اجتماعی دارند. بنابراین فرض 
نخست و دوم از این طریق مورد تأیید قرار می گیرد. از این رو تأثیر 
مستقیم مشارکت بر سرمایه اجتماعی بیشتر از دلبستگی به مکان 
که مشارکت در  است )0.5 در مقابل 0.127( و این نشان می دهد 
اجتماعی مهمتر است. مشارکت همچنین  بر سرمایه  تأثیرگذاری 
تأثیر زیادی بر دلبستگی دارد. بنابراین فرضیه سه نیز مورد تأیید 

قرار می گیرد.

5. بحث و نتیجه گیری
مي شود،  مکان  یك  به  دلبستگي  ایجاد  باعث  که  مهمی  عامل 
کن  که فرد به عنوان یک سا معناهاي اجتماعي _ فردي ای است 
می تواند به یك مکان دهد و آن را به عنواِن هویت مکاني بشناسد. 
میان  در  را  نفس  عــزت  حــدودي  تا  مي تواند  مکانی  هویت  ایجاد 
عمیقي  دلبستگي  مي تواند  مهمتر  همه  از  دهد.  افزایش  کنان  سا
کند.  میان محرك هاي احساسي و پیوندجویي هاي جمعي ایجاد 
کمک مشارکت از دیدگاه های جمعی و  این معنادهی می تواند به 
کمک امنیت و ارزش های مشترک محیطی ایجاد  نیز می تواند به 
که وقتي مکانی مملو از ارزش ها و  شود. پژوهش ها نشان مي دهند 
معناهاي شخصي و تجارب زندگي شود، مي تواند امتدادي نمادین 
همسایگي  یك  نحو  همین  به   .)Marcus, 1974: 37( شود  خود  از 
گردد، در نتیجه مي تواند به  گر بتواند مملو از ارزش هــاي جمعي  ا
صورت محل هاي نمادین با هویِت مکاني معیني مورد استفاده قرار 
کنان یك منطقه، تصویري ذهني را براي خود مي سازند  گیرد. سا
دوست  و  کوچك  "محله ای  ماننِد  بــراي شــان  را  اجتماع شان  که 
داشتني" تعریف مي کند. این چنین تصویرهاي ذهني در تسهیل 
ایجاد نگاهي مثبت به خود و احساس دلبستگي به اجتماع مؤثر 
دلبستگی  مانند  موضوعاتی  اهمیت  بر  که  توضیحاتی  با  اســت. 
که این مفاهیم  مکانی و یا هویت مکانی آورده شد، مشخص شد 
کمتر در برنامه ریزی های عملی محیط اجتماعی در حال استفاده 
اقــدامــات عملی دانسته  در  و جــدی  ــروری  و موضوعاتی ض اســت 
که به این  نشده و یکی از عمده دلیل های این موضوع آن است 
مفاهیم از زاویــه ای سوبژکتوی نگریسته شده و بخشی و یا بعدی 
فردی دانسته شده و حاصل تجارب و معنادهی های اعضا و افراد 
کننده است و در مقیاس جمعی به آنها نگریسته نشده  استفاده 
کید شده و از این  است. اینجا به مکان محور بودن این مفاهیم تأ
رو برای برنامه ریزی محیط های جمعی به بهره گیری از آنها توصیه 

شده است. 
مــوضــوع مشترک فضاهای  مــورد  اشـــاره شــده در  کــه  همان طــور 
احساسات  رفتارها،  روی  بر  مطالعه  با  محیط  روان شــنــاســان  بــاز 
بــه عــنــوان یــک فرد  انــســان   ــبــاط  ارت بــه مــوضــوع روش  و تمایالت 
و  پرداخته اند  زندگی  تجربه  از  مهمی  بخش  عنوان  به  مکان  به 
عمیقی  فهم  بــه  نیز  اجتماعی  روان شــنــاســان  و  جامعه شناسان 
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اجتماعی  سرمایه  بر  غیرمستقیم  طور  به  عوامل  این  تأثیرگذارند، 
نیز تأثیرگذار خواهند بود. از این رو در سیاست گذاری های شهری 
برای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش امنیت محیط و نیز توجه 
مؤثر  و  راه گــشــا  می تواند  طــرح  در  جمعی  مشترک  ارزش هـــای  بــه 
باشد. از همه مهمتر افزایش مشارکت مردم در تصمیمات جمعی 
نه تنها  به طور مستقیم بر روی سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است، 
ارتقای  موجب  نیز  مکان  بــه  دلبستگی  افــزایــش  کمک  بــه  بلکه 
داد  پیشنهاد  توصیف می توان  این  با  اجتماعی می شود.  سرمایه 
تا برای افزایش سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت می تواند یکی 
افزایش آن امید رسیدن به  با  تأثیرگذار باشد.  از مهمترین عوامل 
با  حتی  می تواند  رشد  این  ــی رود.  م باال  بسیار  اجتماعی  سرمایه 
وجود اختالفات میان اعضای اجتماع ایجاد شود، زیرا در تضارب 
کنار  کنان از هم بیشتر می شود و در تداوم این امر در  آرا شناخت سا
کنان و دیگر مسائل تأثیرگذار اشاره شده  اهداف و منافع مشترک سا

می توان به بهبود سرمایه اجتماعی امید داشت.
به طور خالصه دلبستگي به مکان فرایندي پیچیده است که به طور 
گسترش  چشمگیري از عوامل اجتماعي مؤثر است و در طول زمان 
 Lefebvre, 2009:( "مي یابد و شکل مي گیرد. بنا بر نظر "هنري لوفور
186(، "فضا به وسیله  روابط اجتماعي پر مي شود." در واقع فقط این 
که به وسیله  روابط اجتماعي حمایت و نگهداري شود  گونه نیست 
بلکه تولید شده از روابط اجتماعي و در حال تولید این روابط است 
گروه ها و  که مکان توسط افراد،  )Granie et al., 2014(. همان طور 
گروه ها و همسایگی هم به وسیله  مکان  همسایگی شکل مي گیرد، 
گفته شد، مکان هایي با هویت  که  شکل مي گیرند. با توجه به آنچه 
سرمایه  شکل گیری  و  جمعي  ارتباط  ارتقای  باعث  قطعي  و  قوي 
اجتماعی مي شوند و البته اقدامات جمعی مانند مشارکت نیز در 

شکل گیری دلبستگی تأثیر فراوانی دارد.
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