
 
 

 
 

 محله به تعلق گیریشکل هایزمینه بررسی
 

  2 نعمتی محمد و 1*زاده رستمعلی الهولی
 09/12/1394تاریخ پذیرش:  - 30/10/1394تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

گیری تعلق به محله از های شکلهای میدانی درصدد مطالعه و فهم زمینهدادن دادهقرارپژوهش حاضر با محوریت 

شناسی مبتنی بر روش کیفی تحلیل چارچوب است. در این پژوهش با استفاده از انداز شهروندان است. روشچشم

گیری هدفمند ها به وسیلۀ نمونهمشارکتی به گردآوری اطالعات پرداخته شده و داده عمیق و مشاهدۀ فنون مصاحبۀ

ها از روش تحلیل چارچوب کسب شده است. به منظور تحلیل دادهان از شهر تهرکنندۀ زن و مرد مشارکت 41از 

ا استفاده شده هبندی و ترکیب دادهسازی، جدولطی پنج مرحلۀ آشناسازی، شناسایی چارچوب موضوعی، نمایه

مراودات همسایگی و "، "قدمت محله"مایۀ اصلی با عناوین های پژوهش حول هفت دروناست. یافته

، "مطلوبیت محیطی و کالبدی"، "پاسخگویی به نیازها"، "داشتن تجارب و خاطرات خوب"، "خویشاوندی

های مزبور دو یا سه مایهرونسازماندهی شدند که هر یک از د "مشارکت در امور محله"و  "استمرار سکونت"

شده به چارچوب نظریِ نهایی های استخراجمایهدهند. در پایان با مرور و ترکیب درونمایۀ فرعی را پوشش میدرون

گیری تعلق به محله در بین های شکلتوان عنوان کرد که زمینهمی "چارچوب نظرِی نهایی"دست یافتیم. بر اساس 

مبتنی است و از پیامدهای بارز این  "پیوندهای عاطفی، اجتماعی و کالبدی"ای از وعهشهروندان تهرانی بر مجم

اشاره کرد. به همین ترتیب، پیامد نهایی تعلق به محله در جامعۀ مورد مطالعه،  "هویتمندی محله"توان به پیوندها می

 استمرار سکونت است.احساس آرامش و احساس رضایتمندی از محله، مشارکت در امور محله و در نهایت 

 

 .تعلق به مکان/ محله، روش تحلیل چارچوب، شهر تهران ها:کلیدواژه
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 مسئلهمقدمه و طرح 

 ایپدیده بلکه نیست، سرپناه و فیزیکی مکان یک تنها کندمی زندگی آن در فرد که مکانی و محله

شناسد می و کندمی تعریف آن با را خود و بخشدمی معنا به آن خود تعامل با انسان که است

 اجتماعی هایپدیده سایر همانند همسایگی مفهوم و محله ساختار (.1388 همکاران، و )دانشپور

 نیست، آن روهایپیاده و هاکوچه و آجری هایساختمان از متشکل فیزیکی فضای شامل تنها

 حس از محلّه، کالبد یابد؛می شکل انسانی معنادار هایکنش و روابط پایۀ بر ساختار این بلکه

 سایر با یکپارچگی حس نوعی از است عبارت به محلّه تعلق حس. گیردمی جان محلّه تعلّق به

 همجواری صرف دیگر، عبارت به است؛ شده بنا آن بر محلّه ذهنی مفهوم که اجتماع اعضای

 عضویت، احساس مبانی بر مکانی، موقعیت بر اضافه محله بلکه شود،نمی محله ایجاد باعث

: 1393 دیگران، و نادری) گیردمی شکل عاطفی و پیوندهای نیازها سازیبرآورده تأثیرگذاری،

های پیرامون و محیط اطراف خود کند، با انسانیعنی انسان در محیط و مکانی که زندگی می (؛8

ها و تجارب، باعث کند. این ارتباطات، کنشروابطی را برقرار کرده و تجاربی را با آنها کسب می

شود و تعلق فرد به مکان خاص گیری پیوندهای عاطفی بین انسان و محیط اطراف وی میشکل

 دهد. ل میرا شک

شود افراد با توجه به احساسات و هایی است که باعث مینیز جزو ویژگی 1تعلق به مکان

گذاری کنند و های خاصی دارند، در آن مشارکت و سرمایههایی که به مکانعواطف و بستگی

در  گذاریبرای سرمایهرا رغبت افراد  پایین، مکانی تعلق"برای بهبود آن اقداماتی انجام دهند. 

تواند باعث ترک منطقه و می( کم کرده هایشانبهبود خانه )برای مثال برای ۀ محل زندگیمنطق

 گسیختگیو ازهم آشفتگی تدریج، به وضعیتی (. چنین2001)کریستاکوپولو و همکاران،  "شود

 رد را یافتگیتوسعه و توسعه شرایط اجتماع محلی شودمی باعث و آوردمی دنبال به را اجتماعی

 در مهمی عامل مکان، به لذا تعلق .(278: 1392نیاورد )مبارکی و صالحی،  وجود به خود

 نهایت در و کنندگان از آناستفاده رضایت محیط، از بهتر برداریبهره محیط، و فرد هماهنگی

 احساس و محله در فرد عضویت و تعلق احساس (.1385 فالحت،) است آن در حضور تداوم

 افزایش را مشارکت میزان کند،می زندگی آن در که اجتماعی محیط وی بر نفوذ و تأثیرگذاری

 در را مردم سهم و دهیم افزایش محله در را مشارکت میزان بتوانیم اینکه برای پس. دهدمی

                                                           
1. attachment to place/ place attachment  
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 احساس کنند،می زندگی آن در که مکانی و محله به افراد، نیاز است ببریم، باال محله، مدیریت

(. 8: 1393 دیگران، و نادری) باشند متصور آن برای را هویتی و باشند داشته دلبستگی و تعلق

 هاییناهنجاری کاهش در اجتماعی تعلق دهد حسنشان می که دارد وجود زیادی شواهد امروزه،

 است تأثیرگذار افسردگی و الکل و سیگار و مخدر مواد سوءمصرف بزهکاری، انحرافات، مانند

 ؛(276 صالحی، و مبارکی)شود می افراد شادی و روانی سالمت بهبود محلی باعث اجتماع در و

محور، پویا و در نهایت داشتن شهری شاداب و های سالم، مشارکتیعنی برای داشتن محله

یعنی داشتن  سرزنده، به بسط و ارتقای تعلق به محله و متعاقب آن به کلیت شهر نیازمندیم؛

مدار، مستلزم ارتقای تعلق آنها به محله و سپس شهرشان دغدغهشهروندان مسئول، پاسخگو و 

بنابراین با پذیرش اهمیت تعلق به مکان در توسعۀ شهری ایران به خصوص شهر تهران،  است؛

صدد شناخت ای، درشناختی و توسعههای جامعهکارگیری رهیافتدر بررسی حاضر، با به

شهروندان تهرانی هستیم. در این پژوهش با وجود گیری تعلق به مکان در میان های شکلزمینه

توجه به مفاهیم تعلق به مکان، با برداشتن یک گام به عقب، تعلق به مکان از نگاه شهروندان 

 تهرانی مطالعه شده است.

 

 تعریف و مفهوم محله

 Neibrouhood  ،Quarter مانند هاییمعادل با و همسایگی واحد عنوان به غربی فرهنگ در محله 

 در محله ماهیت و ساختار تعریف، با هامعادل این مفهوم اما است؛ شده تعریف District و

 و شدهریزی برنامه مجموعۀ یک همسایگی واحد. دارد ماهوی و شکلی تفاوت ما، شهرهای

 همکاران، و پیربابایی از نقل) است اجتماعی تشکلی سنتی، محلۀ که در حالی است شدهطراحی

1390.) 

 و بودند شده سازماندهی جامعه بر حاکم طبقاتی نظام اساس بر اسالم از قبل شهرهای

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تغییرات اسالم ظهور با. بودند ربض و شارستان کهندژ، شامل

 قومی، فکری، معیارهای اساس بر هامحله و یافت گسترش مختلف جوامع در مذهبی و فرهنگی

 موجب بندی،محله روش این به طوری که گرفتند، شکل ساکنان...  و شغلی مذهبی، ای،قبیله

 و عمومی فضاهای خانه، راه، محله، همچون شهر مختلف اجزای بخشیهویت و معنادارشدن

 تشکیل هایمکان همان اسالمی شهرهای در محله". شد بیگانگان حتی و ساکنان برای غیره

 این. است تجربه یک باشد، فضا یک تنها آنکه از بیش ساختاری چنین و انداجتماعی هایشبکه
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 کنندمی زندگی محله آن در که است افرادی سکونت شرایط تحقق برای فضاهایی شامل مکان

 حسینیه، تکیه، مدرسه، مسجد،. کنندمی مراجعه آنجا به خدماتی دریافت یا امری انجام برای یا و

 داشت مرکزی معموالً محله هر. هستند هامحله بافت مسکونی غیر مهم عناصر دارالشفا خانقاه و

 تشکیل را آن مرکز اصلی عناصر بازارچه و مسجد که محله مقیاس در خاص عملکردی عناصر با

 145-151: 1378 زاده،نقی) "است بوده نیز محلهزیر چند شامل اصلی، محلۀ یک دادند ومی

 نظر از. است اجتماعی و جغرافیایی ایران مفهومیمحله در  (.1390 همکاران، و پیربابایی از نقل

 یکسانی هایگونه است، دارای شده مشخص مرزهایی وسیلۀ به که است شهر از قسمتی فیزیکی

با  ساکنانی دارای اجتماعی نظر از دارد و مذهبی یا تجاری مسکونی است، مرکزی واحدهای از

 از معاشرت، همچنین افراد در محله (50: 1390 معصومی،) است مشابه قومی یا اجتماعی طبقۀ

 .(1393همکاران،  و نادری از نقل)به  برخوردارند خود میان غیر رسمی اتحاد و همسایگی روابط

 

 تعریف و مفهوم تعلق به مکان

ها و اجتماعات خاص وجود امروزه تعاریف و مفاهیم مختلفی پیرامون تعلقات انسانی به مکان

ها و بیان یک تعریف و مفهوم واحد که در بردارندۀ تعلقات انسانی به مکاندارد و بنابراین 

 شناختیروش متنوع ماهیت"اجتماعات خاص باشد مشکل است. بخشی از این مشکل به دلیِل 

زیادی چون  باعث شده اصطالحات و مفاهیم است که مکانی تعلق در پارادایمی پژوهش و چند

 تعلق بستگی به اجتماع محلی، احساس به اجتماع محلی، ی،رضایت از اجتماع محل مکانی، حس

 هم اصطالحات با این از بسیاری. داشته باشد وجود محلی، در این حوزه هویت و عاطفی

شوند )هیدالگو و هرناندز، می یکدیگر استفاده جای به این اصطالحات اغلب و دارند همپوشانی

متعددی برای مفاهیم مختلف در حوزۀ تعلق به (. در زمینۀ تعاریف نیز، تعاریف 4-273: 2001

 مکان وجود دارد.

یافته به فضاهای حس مکانی را به معنای احساسات و هیجانات انسانی اختصاص ،استیدمن

(. حس مکانی دربرگیرندۀ آگاهی دربارۀ یک مکان و 2003داند )استیدمن، جغرافیایی می

(. خصوصیات 1980کند )توآن، وت میهای دیگر متفاخصوصیاتی است که آن را از مکان

اند تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اکولوژیکی و فیزیکی/ کالبدی، همه در ایجاد معانی مکان سهیم
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رابطه  یک" عنوان به ( تعلق به مکان را1983) 1تیلور و (. شوماخر173: 2009)نقل از سولیوان، 

( 1992) 2آلتمن و لوو و کنندتعریف می "شانسکونتی محیط و افراد بین مثبت یا پیوند عاطفی

تعلق مکانی را به عنوان وابستگی عاطفی یا شناختی فرد به محیط یا فضای اجتماعی خاص، 

 به اشاره برای مکانی توان گفت تعلق(. پس به طور کلی می179: 2008دانند )نقل از شولدر، می

؛ 2010شود )ریموند و همکاران، خاص فهمیده می هایمکان و مردم عاطفی پیوند یا ارتباط

 (. 2008شولدر، 

 

 ابعاد تعلق به مکان

 4هویت مکانی، به دو بعدِ 3انسانی -مکانی یا وابستگی مکانی تعلق سازیبیشتر محققان در مفهوم

 (. 214: 2004اند )کیله، اشاره کرده 5مکان به وابستگی و

که مرکب از احساسات ما به  هویت مکانی به ابعادی از خوِد وجودی ما اشاره دارد

های فیزیکی/ کالبدی خاص و همچنین ارتباطات نمادین ما با مکانی خاص است که تعیین محیط

(. هویت مکانی به اهمیت نمادین یک 2010کند ما چه کسی هستیم )ریموند و همکاران، می

ست که به زندگی مکان اشاره دارد؛ این مکان نمادین، همانند مخزنی برای احساسات و روابطی ا

( بر این عقیده است 1978) 6(. پروشانسکی831: 2003دهند )ویلیامز و واسک، معنا و هدف می

ابعادی از خود است که هویت شخصی فرد را در ارتباط با محیط فیزیکی »که هویت مکانی 

حساسات، ها، عقاید، ترجیحات، اای از آرمانکند. این تعریف، به وسیلۀ الگوی پیچیدهتعریف می

های مرتبط با این محیط، ها، اهداف و تمایالت رفتاری خودآگاه و ناخودآگاه و مهارتارزش

دهند که هم هویت خود را ها، به افراد این فرصت را میدر این مفهوم، محیط«. گیردصورت می

نوان هویت مکانی به ع در نهایت، (.2001ابراز و هم آن را تأیید کنند )جرجنسون و استیدمن، 

جزئی از هویت فرد توصیف شده است که عزت نفس و همچنین احساس تعلق به یک اجتماع 

 (.2003دهد )ویلیامز و واسک، محلی را افزایش می

                                                           
1. Shumaker and Taylor 

2. Low and Altman 

3. human–place bond 

4. place identity  

5. place dependence 

6. Proshansky  
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 تصاویر اینجا در و است خویشتن یادآوری نوعی مکان از انسان خالصه اینکه، یادآوری

 مکان». بخشدمی هویت آن به و کرده معنادار را آن مکان، یک به نسبت گرفتهشکلپیشاز ذهنی

 جای به خود از ذهنی تصویری و گرفته صورت آن از حسی درکی که کندمی پیدا معنا زمانی

شکل  در ماندمی باقی آن از که ذهنی تصویر فعالیت( و +)کالبد مکان مجموع در. باشد گذاشته

 است عاملی شخص، و مکان اند. هویتعوامل مؤثرترین از انسان و زندگی محل هویت دادن

 عقیدۀ به. کندمی متصل به مکان دیگران با و آشنایی اجتماعی روابط طریق از ابتدا را شخص که

 شکل (...و  محله، شهر اجتماعی )خانواده، گروه یک نام قالب در و اجتماع به تعلق ابتدا برخی،

 پورسیاوش) کندمی بروز مکان یک نام و مکان هویت قالب در مکان به تعلق سپس و گیردمی

ها یا افراد و محیطشان وابستگی مکانی نیز به عنوان پیوند مثبت بین گروه (.1393 دیگران، و

وانفعال مثبت و عاطفی، و شامل فعل شود که به صراحت حاوی محتوای عاطفی استتوصیف می

و استیدمن،  ها در اشاره به یک مکان است )جرجنسوندانش و اعتقادات و رفتارها و کنش

( به وابستگی مکانی به عنوان پیوندی 457: 1981)  1استوکولس و شوماخر (.234: 2001

کنند )جرجنسون و استیدمن، های خاص در میان ساکنان، عنایت میبین خود و مکان مستحکم

گرایانه نکتۀ مهم در این بعد این است که وابستگی مکانی به ارتباطات کاربردی و هدف (.2001

(. وابستگی مکانی شکلی از تعلق است 2010شود )ریموند و همکاران، یک مکان، مربوط می به

کند )ویلیامز که به پتانسیل یک مکان بخصوص وابسته است که نیازها و اهداف فردی را ارضا می

عنصری ( تعلق مکانی را در مقیاسی پنج2010ریموند و همکاران ) (.31: 1992و همکاران، 

اند که شامل عناصرِ هویت مکانی، وابستگی مکانی، پیوندهای طبیعی، پیوندهای توسعه داده

 (. 1و پیوندهای دوستی است )شکل  خانوادگی

های فردی تعلق به مکان ها، در زمرۀ زمینهعناصر هویت مکانی، وابستگی مکانی و ریشه

کند. دارد که وی را تعریف میدارِ یک فرد با مکانی اشاره قرار دارند. هویت مکانی به ارتباط معنا

 مکانوابستگی مکانی به روابطی مربوط است که ما برای استفاده از مکان داریم، به طوری که 

 قرار تأثیر تحت خود به را شخص وابستگی انسان، معنوی و مادی هاینیاز کردنبرآورده با

  مدت در مکانی واحد است.ها نیز شامل خوگیری طوالنیو ریشه دهدمی

                                                           
1. Stokols and Shumaker 



                                              159               ...محله به تعلق گیریشکل هایزمینه بررسی /نعمتیو  زادهرستمعلی

 

دهد که با های اجتماع محلی تعلق به مکان را نشان میعنصر پیوندهای اجتماعی، زمینه

های اجتماع محلی، تعلقات همسایگی، حس خانواده و دوستان برقرار است. در حوزۀ زمینه

گیرند. شخص به یک مکان دارد، جای می که 1داشتن به اجتماع محلی و اُنسیبودن، تعلقوابسته

های محیطی تعلق به مکان اشاره دارد. پیوندهای طبیعی، عنصر پیوندهای طبیعی نیز، به زمینه

حس ارتباط با طبیعت/ حس وابستگی و نزدیکی به طبیعت و توانایی شناخت محیط طبیعی 

 است. 

 
 (2010همکاران، ریموند و تعلق به مکان ) بعدی. مدل مفهومی سه1شکل 

 

های روزمرۀ ما، جاهایی که در مکان"توان گفت که بندی ادبیات این تحقیق میدر جمع

اند که اغلب تجربیات (، جاهایی29: 1999هستیم )فلسکی، « اول از همه و غالب اوقات»آن ما 

ر آن که بخش زیادی از تعامل اجتماعی ما د کنند؛ جایی استدهند و آشکار میما را شکل می

های ها و تعامالت، به همراه زمان، احساس تعلق به مکاندهد. از طریق تجربیات، فعالیترخ می

تواند به مکانی و یا (. احساس تعلق می1992)رابنستین و پارمالی،  "کندخاصی توسعه پیدا می

ل و به گروهی وجود داشته باشد. احساس تعلق برای افراد همراه با پیامدهای مثبت است )ترِ

کند که افراد جوانی که احساس تعلقی ( بیان می2000(. اوسترمن )140-141: 2012همکاران، 

کنند، اندوختۀ درونی بیشتری دارند، آنها خودشان را افرادی شایسته در زندگی روزمره تجربه می

ین تری دارند، آنها همچنگیرند، انگیزۀ درونی بیشتر و احساس هویت قویو مستقل در نظر می

                                                           
1. Familiarity 
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دهند )اوسترمن، ها و هنجارها از خود نشان میتمایل بیشتری برای تطبیق و پذیرشِ ارزش

تواند به تعامل، مشارکت و انسجام اجتماعی (. در سطح اجتماع محلی نیز، احساس تعلق می2000

تواند برای مراقبت از محیط (. عالوه بر اینها، احساس تعلق در افراد می2000پاتنام، منجر شود )

ایجاد کند )ترِل و همکاران،  و یا نزدیک به آن، انگیزه های معنادارشان و برگشتن به مکانزندگی

بنابراین مفهومی که هر مکانی برای افراد دارد عمیقاً در روان آنها جاری  (؛141-140: 2012

های فیزیکی تجربۀ روزمره نیستند بلکه حامل اهمیتی روانی برای افرادند ا تنها محیطهاست. مکان

کنند. خاطرات و تجارب و به درک چگونگی ارتباط با دیگران و جهان پیرامونشان کمک می

ای را در بسط دهند و سهم عمدهکنند شکل میها را ادراک میای که مردم مکانزندگی، به شیوه

های خاص، به توسعه و حفظ هویت افراد کنند. تعلق افراد به مکانآن محیط ایفا میتعلقشان به 

شود و برای  2و اندوه 1گشتگیتواند باعث حس گمکند. اختالالت در تعلق مکانی میکمک می

محل  گذاری در منطقۀاجتماعات آثار مضری داشته باشد. تعلق کم، رغبت افراد را برای سرمایه

تواند باعث ترک منطقه شود هایشان( کم کرده و میمثال برای بهبود خانه )برای زندگی

 .(2001)کریستاکوپولو و همکاران، 

ها، باعث پیامدهای به طور کلی، احساس تعلق و وجود رابطۀ عاطفی بین افراد و مکان

رگیری به مشارکت و د یعنی کسانی که به مکانی تعلق عاطفی دارند، شود؛ای بر مکان میتوسعه

ها، اقدامات و کنند در جهت بهبود آن، کنشمند بوده و سعی میدر آنجا بیشتر عالقه

 احساس(، 1986) 3میالن و چاویسمک هایی داشته باشند. به طوری که از نظرگذاریسرمایه

 سازیبرآورده .3 تأثیرگذاری؛ .2عضویت؛  . احساس1مؤلفه:  چهار رهگذر از ایمحلّه تعلّق

گذارد )نقل از نادری و ای تأثیر میمحلّه مشارکت فرآیندهای عاطفی، بر هایپیوست .4 و نیازها

 و عضویت احساس محلی خود اجتماع با فردی اگر گام، اولین (. در10: 1393همکاران، 

 آن در که ایگسترۀ محلّه در را زندگی خود شرایط و سرنوشت و باشد داشته پیوستگی

محلّه  جمعی هایکنش در بیشتری مشارکت احتماالً کند، درک و ارزیابی دارد، عضویّت

داشت. همچنین اگر افراد احساس نفوذ و تأثیرگذاری بیشتری بر محلۀ خود داشته باشند  خواهد

 ثمر مثمر کنند،می محلّه کارهای در مشارکت صرف که را زمانی و کنش خود و هزینه و

                                                           
1. loss 

2. grief 

3. McMillan and Chavis 
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 آنها محله توسعۀ برای که هاییو برنامه هاطرح در آنها فعّال همراهی احتمال کنند، ارزیابی

 بر نیازها تحقق مؤلفۀ تأثیر کند.می پیدا افزایش چشمگیری شکل به است، شده منظور

 روشنی به شکل محلّه اعضای که است، هنگامی تبیین قابل شکل به این هم ایمحلّه مشارکت

 تهیۀ به است، دسترسی قابل محله در آنها ایمحلّه نیازهای از بخشی که برسند نتیجه این به

 شکل ترینساده به عاطفی پیوندهای داشت؛ گزینۀ خواهند بیشتری تمایل از محله این نیازها

 کند،زندگی می آن در که را ایمحله عاطفی، لحاظ به فردی، اگر که داردمی بیان ممکن

 داشته محله کارهای در مشارکت برای بیشتری آمادگی که این احتمال باشد، داشته دوست

اندازی با رجوع به (. با چنین چشم11: 1393نادری و همکاران، کند )افزایش پیدا می باشد،

 شود.گرایانه، توصیفات افراد از تعلق به محله بررسی میجهاننظرات مردمی و با برداشت زیست

 

 تحقیق روش

است. در این روش با استفاده شناسی این پژوهش، بر روش کیفی تحلیل چارچوب مبتنی روش

عمیق و مشاهدۀ مشارکتی به گردآوری اطالعات پرداخته شده است. در این  از فنون مصاحبۀ

سال است، مصاحبه  55تا  25کنندۀ زن و مرد از شهر تهران که سن آنها بین مشارکت 41تحقیق با 

تحقیق که شناخت شده تحلیل شده است. با توجه به موضوع صورت گرفته و اطالعات کسب

محلۀ خاص، انتخاب  های مختلف، بدون اهمیتهای تعلق به محله بود، افراد ساکن در محلهزمینه

تحلیل "همچنین از روش . شده و دیدگاه آنها پیرامون تعلق به محله، کنکاش شده است

استفاده های مورد ها استفاده شد. تحلیل چارچوب یکی از شیوهبه منظور تحلیل داده "1چارچوب

لۀ اتمام توان در دو مرحکه میهای کیفی است که انعطاف خاصی دارد. به صورتی در تحلیل داده

(. در این 2009آوری داده از آن استفاده کرد )سریواستاوا و تامسون، و یا حین جمع آوریجمع

ین روش آوری داده صورت گرفته است. تحلیل داده در اها طی فرایند جمعتحقیق تحلیل داده

بندی و سازی، جدولدارای پنج مرحلۀ آشناسازی، شناسایی یک چارچوب موضوعی، نمایه

(. به 2009؛ سریواستاوا و تامسون، 44-45: 1392مجد و دیگران،  هاست )علویترکیب داده

 جا که در های تحقیق، به صورت جزیی اشاره شده است. از آنمراحل مزبور در بخش یافته

 ماهیت در موضوع پایایی و این تا است نظر مد اعتبار بحث بیشتر کیفی، هایپژوهش

                                                           
1. Framework Analysis 
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 روش از هایافته اعتبار ارتقای منظور ریشه دارد، به کیفی هایپژوهش فلسفیِ و شناسیهستی

 :1387) فلیک اعتقاد به. است شده استفاده "گزینشی کردنباورپذیر"یعنی  فلیک اووه نظر مورد

 اصطالح از وی منظور. است "گزینشی کردنباورپذیر"اعتبار  افزایش هایروش از یکی (140

 شده تالش پژوهش این رو، دراست. از این  قبول قابل هایقولنقل  با متن کردنمستدل مذکور،

 مصاحبه، مورد افراد مستقیم هایقول نقل از استفاده با میدانی هایداده از برآمده هایمایهدرون تا

 .یابد ارتقا هایافته اعتبار تکنیک این از استفاده با و شده سازیمستند

 

 های پژوهشیافته

پیشتر عنوان شد که مراحل تحلیل داده با استفاده از شیوۀ تحلیل چارچوب پنج مرحله دارد. 

های نوشتهها و دستاست. در این مرحله، خوانش مصاحبه "آشناسازی"مرحلۀ اول 

های تکرارشونده و همچنین مایههای کلیدی و دروناز ایده برداریگرفته، یادداشتصورت

شده، صورت گرفت. در اینجا با مراجعه آوریهای جمعدادهبازاندیشی در مورد ارتباط معنایی 

شده اهداف پژوهش را پوشش آوریهای جمعبه اهداف پژوهش، اطمینان حاصل شد که داده

 "شناسایی/ تدوین چارچوبی موضوعی"مرحلۀ دوم  .های پرت کنار گذاشته شدنددهند و دادهمی

های دارای بیشترین فراوانی در درون طبقات معناییِ مشترکی قرار مایهاست در این مرحله درون

شونده( در فرایند آشناسازی به های تکرارهای کلیدی و تمهای تکرارشده )ایدهگرفتند یعنی ایده

مایۀ اصلی درآمدند. هدف این ابه و یا به صورت درونهای مشهایی متشکل از ایدهصورت گروه

ها در قالب جدول کار ایجاد واحدهای معنایی مشترک بود. برآیند مراحل اول و دوم تحلیل داده

 های صورتهای اصلیِ برآمده از مصاحبهمایهاست. به این ترتیب که درون نشان داده شده 1

موضوعات »است. شایان ذکر است  بیان شده "تدوین چارچوب موضوعی "گرفته تحت عنوان 

ها، اند و در مرحلۀ آشنایی با دادهکنندگان بیان شدهاند که توسط شرکتهاییکلیدی، مفاهیم و تم

توان برای اند که میمشخص شدند، این موضوعات کلیدی اکنون به عنوان چارچوبی موضوعی

 (. 2009)سریواستاوا و تامسون، « کردها از آن استفاده داده بندیکردن و طبقهفیلتر

کنند چارچوب موضوعی تنها به صورت آزمایشی است ( تأکید می1994) 1ریچی و اسپنسر

شانس بیشتری وجود دارد )سریواستاوا و و برای پاالیش آن در مراحل بعدی تجزیه و تحلیل 

                                                           
1. Ritchie and Spencer 
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. رسدمی "هادادهسازی نمایه"(. پس از آن نوبت به مرحلۀ سوم تحت عنوان 2009تامسون، 

اند ها که به یک تم خاصی مرتبطهایی از دادهسازی ابزاری است که یک بخش یا بخشنمایه

گیرد )همان(. در این شده صورت میآوریهای متنی جمعشناسایی شوند. این فرایند از تمام داده

ابه( و فرعی های مشهای اصلی )ایدهمایهمرحله تالش شده است تا برای هر کدام از درون

یعنی  های کیفی اشاره شود؛شده از دادههای استخراجنوشتههای کلیدی(، به برخی از دست)ایده

اند، شناسایی شوند. به طور کلی های خاصی مرتبطمایهها که به درونهایی از دادهواحد یا بخش

در مرحلۀ تدوین شده های استخراجمایهشوند: یا درونسازی میمایهها به دو روش نداده

کردن و چسباندن سازی از طریق کپیکه نمایه شوند و یا اینچارچوب موضوعی کدگذاری می

سازی در این مقاله با روش دومی گیرد. نمایهای جدید صورت میدر صفحه هانوشتهدست

به نمایش درآمده است. مرحلۀ  1هایی از این کار در قالب شکل صورت گرفته است و مثال

است که در خالل آن  "بندی موضوعیجدول"، که همان مرحلۀ چهارم است هادی بیان یافتهبع

ها که هایی خاصی از دادهها در جدول موضوعی اشاره شده است. تکهگرفتن دادهبه نحوۀ قرار

های تمی( مرتب سازی شده بودند، اکنون در نمودارهای موضوعی )چارتدر مرحلۀ قبل نمایه

ها از زمینۀ متن اصلی خود برداشته شده و در نمودارهایی که شامل داده عبارت دیگر شوند، بهمی

 بندیجدولگیرند )همان(. هاست، مستخرج از چارچوب موضوعی، جای میعنوان و زیرعنوان

ی در این مرحله صورت گرفته است فیک هایداده از شدهاستخراج هایهمایدرون نهاییِ صِیتلخو 

تدوین "چارچوب، که در جدول دو به آن اشاره شده است. همچنین بر اساس روش تحلیل 

مرحلۀ نهایی، ترسیم ها در این پژوهش است. آخرین مرحلۀ بیان یافته "چارچوب نظریِ نهایی

که در های کلیدی است نقشه و تفسیر است که شامل تجزیه و تحلیل مشخصات و ویژگی

نمودارها وجود دارد. این تجزیه و تحلیل باید بتواند دیاگرام شماتیک رویداد / پدیده را نشان 

که در این مرحله،  ها هدایت کند )همان(دهد، در نتیجه محقق را باید در تفسیر مجموعۀ داده

ه به تصویر کشیده شد 2تمام جداول قبلی مرور شده و چارچوب نظریِ نهایی در قالب شکل 

های پژوهش در قالب چهار جدول و شکل نشان داده خواهند شد که جدول بنابراین، یافته است؛

 1را به نمایش گذاشته است. "تدوین چارچوب موضوعی"ذیل 

                                                           
تحلیل "( تحت عنوان 1392مجد و دیگران ) ها در این پژوهش از مقالۀ ارزشمند علویشایان ذکر است که ساختار و الگوی کلیِ تحلیل یافته .1

 اقتباس شده است. "های کیفیای برای تحلیل دادهچارچوب؛ شیوه
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 ای از مراحل اول و دوم(ها )خالصه. آشنایی با داده1جدول 

 بگویید؟ ما برای( تانزندگی محل محلۀ) محله این به راجع تانکلی احساس دربارۀ دارید؟ رضایت احساس کنیدمی زندگی آن در که ایمحله از آیا
 دارم )تداعی خاطرات(. کودکی خوش خاطرات تداعی با توأم نوستالژی حس یک 

فراوان  تفریح و بازی وجود وسایلهمچنین  و خوراکی مواد البسه، غذایی، مواد هایفروشگاه انواع خرید، پاک، وجود مراکز هوای و سبز فضای یکی دلیل؛ چند به بله 
 )وجود امکانات(.

 بومی بودن و علت به و دارد قدیمی بافت چون است. همچنین محله جالب برایم تهران مثل شهری و این در هستند منطقه بومی کنندمی در این محل زندگی که افرادی 
 محله(.است )قدمت  دارادامه رضایت این و دارم رضایت احساس آن گرمی

 مقدار؟ چه به و چگونه چرا، دهید، توضیح لطفاً است؟ بخشلذت و بخشرضایت شما برای محله این در چیزهایی چه که کنیدمی فکر
 ها(.)سهولت دسترسی کنیم راحتی احساس ما که میشه باعث دسترسی و تردد این آسونه، ما دسترسی و تردد مثال برخورداره. برای راحتی و رفاه یک از ما زندگی محلۀ 

 از یکی که دارد شب هنگام در ویژهبه لطیفی، بسیار هوای شده است، پوشانده هاباغ و درختان از سبزی نوار با و دارد فاصله شهر مرکز از ما زندگی منطقۀ اینکه دلیل به 
 دهد )مطلوبیت محیطی(.می آدم به خوبی بسیار حس قدیمی هایباغکوچه میان در رفتن راه همچنان و است شده محله این ترک عدم و سکونت علل

 
عالوه  و هستند محله این اولیۀ و قدیمی ساکنان از و هستند ساکن آن در همسرم خانوادۀ که کنممی زندگی ایمحله در من. است مهم من برای محله این در چیز چند

ها؛ دارد )وجود آشنایان؛ سهولت دسترسی وجود ترکم درگیری و دعوا محله مردم بین بنابراین در هستند؛ آشنا هم با همه کنممی زندگی که ایکوچه و محله این براین، در
 روابط خوب همسایگی(.

 اید؟ لطفاً توضیح دهید، چرا، چگونه و به چه چیزهایی؟کنید چقدر به این محله وابستهاحساس می

 
 کافی، اماکن سبز فضای جمله از محله این زیاد محاسن بودن دارا دلیل به نیز و هستم وابسته محله این به زیاد خیلیام، بوده ساکن محله این در پیش سال 15 از چون
 علل دیگر از همسایگان میان روابط در خصوصی هایحریم بودن برقرار و کافی مناسب، استقالل شود، پارکینگمی یافت کافی تعداد به محله این در که هابازارچه و خرید

 است )استمرار سکونت؛ وجود امکانات؛ روابط همسایگی(. وابستگی

 من آمد و رفت نباشم محل این در اگر کنممی فکر است؛ راحت آمد و رفت و نزدیک هافامیل، فاصله و اقوام منزل نزدیکی به همچنین والدین و منزل به نزدیکی دلیل به 
 روابط با خویشان(.)وجود خویشان؛  بود خواهد گیروقت و ترسخت

 
 چون دارم دوست هاخیابان دیگر از بیشتر را خودمان خیابان شدیم بزرگ محله این در دوستانمان با و است امپدری محله چون هستم مندعالقه بسیار محله این به من

 دلم که چی هر معروف، قول به و مغازه /بیمارستان است؛ آسان شهر نقاط تمام به دسترسی است؛ داده این خیابان به قشنگ ایجلوه درختان هایشاخه زیباست بسیار
 های محله؛ یادآوری خاطرات(.خواهم شد )ابراز خرسندی از دسترسی غمگین بسیار شوم جاییجابه به مجبور من برسد روزی اگر و شودمی پیدا دستمان کنار خواهدمی

 ها(.)ابراز خرسندی از سهولت دسترسی راضیم بسیار من نزدیکه هابچه مدرسه نزدیکه، کار محل پایینه؛ ترافیکش و و آمد رفت لحاظ از و بازتره نسبت به چون خلوته 
 ... و جمعی خاطرات شخصی، خاطرات: کنید یادآوری نیز را اینها سوال، به دادن از پاسخ بعد لطفاً شماست؟ برای خاطراتی و چیزها چه یادآور تانمحله

 این محل، آن گردد. ...گذراندم برمیمی پدربزرگم سکونت محل آبادی در را خود فراغت اوقات که طفولیتم زمان به منطقه، این در سکونت برای من وابستگی احساس 
 آورد )یادآوری خاطرات(.می بیادمان را فضا

 برای شده باعث که چیزی اون ولی ندارم، محله این تو باشم داشته کودکی دوران از که خاطراتی خیلی کنم،می زندگی اینجا در که هست سال ده من اینکه دلیل به شاید 
 دانم )یادآوری خاطرات(.می شریک هاخاطره این در را خودم هم من دارد، اشخانواده و همسرم برای محله این که است ایخاطره باشه جذاب محله این من

 محله برای سکونت چه بوده است؟لطفاً توضیح دهید که دالیلتان برای انتخاب این 

 برای نیز داشتم، رضایتمندی برخورد خوب اینجا، مردمِ با که مرور به ولی نداشتم انتخاب حق و بودم کودک زمان آن در من و کردند انتخاب را محله این من مادر و پدر 
 شد )اجبار والدین(. ایجاد من

 هر ما و کندمی ایجاد ما برای را خاصی فرصت اشخانواده و همسرم و من بین تعامل این و حضور این و طبیعتاً بود محله این در همسرم خانواده حضورم، دلیلم ترینمهم 
 ام )سهولت ارتباط با خویشاوندان(.کرده انتخاب را آن که است محله این ویژگی ترینمهم این و بریممی لذت بودن هم با از و بینیممی را یکدیگر روز

 آشنایانمان )سالمتی محیط؛ نزدیکی به آشنایان(. و اقوام به بودن نزدیک و آن محیط بودنسالم 
 ها(.امتیازه )سهولت دسترسی برامون یه من، کار محل به بودن نزدیک هستند منزل در و کنندنمی کار همسرم فعالً چون و کار نزدیکه محل نزدیکه، هابچه مدرسۀ 

 و توانمندی حاضرید محل سکونت خود را تغییر دهید؟ دالیل خود را ذکر کنید. به چه دلیلی، چرا؟ آیا در صورت داشتن امکانات

بینیم )پاسخگویی باشد، لذا دلیلی برای تغییر محل زندگی نمیکنیم که منطقه خوبی است و پاسخگوی نیازهای یک خانواده از همه نظر میدر همین منطقه، ما احساس می 
 به نیازها(.

 

سکونت خود انتخاب و یا محل سکونت خود را  های باالتر، ممکن است آنجا را به عنوان محلها و دسترسی به ظرفیتهر انسانی در صورت داشتن امکانات و توانمندی
که سطح درآمدی  این سوال منفی است. از آنجایی کنم، پاسخ بهها نگاه نمیتغییر دهد ولی با توجه به اینکه بنده صرفاً به محل زندگی به عنوان محل امکانات و توانمندی

دست  باشد و بهبنده میباالتر منافاتی با حضور در این محله ندارد و از اهلیت و شناخته شدن توسط اهالی برخوردار هستم، این موضوع موجب رضایت اجتماعی برای 
 روابط و جایگاه اجتماعی در محله(.آوردن آن در محله جدید همراه با صرف زمان و هزینه خواهد بود )داشتن 

 ها در این جدول آمده است.ای از سؤاالت مصاحبه* نمونه
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 هاسازی داده. مرحلۀ سوم: نمایه2شکل 

 های کیفیشده از دادههای استخراجمایهبندی درون. مرحلۀ چهارم: تلخیص و جدول2جدول 
 پاسخگویی به نیازهامایۀ اصلی: درون هامایهدرون

 مایۀ فرعی: وجود امکاناتدرون

ای که ما در آن هستیم، کنار منزل پارک وسیع و بزرگی واقع به منطقه توجه با هاقولنقل
های خرید، کرده است. مجتمع فرماحکمشده که احساس آرامش و راحتی برای ما 

های ورزشی زیادی دارد. برای تأمین و خرید مایحتاج زندگی و فرهنگی، باشگاه
ها به مدرسه راحت کنیم، دسترسی بچهپر کردن اوقات فراغت از آنها استفاده می

 ساله، کارشناس خسارت بیمه(. 43است )مرد 

و درمانی برخوردار  این محله از اماکن تفریحی، ورزشی و مراکز آموزشی
مذهبی فعالی دارد. دسترسی آسان به محل خرید و  ئتیهبوده و مساجد و 

رود. ها و نزدیکی به مترو و وسایل نقلیه از محاسن این محله به شمار میاتوبان
ای ای است که تمام امکانات را داشته باشد، چنین محلهمحلۀ خوب، محله

کند. وقتی یک محله چنین خود میهمانند یک آهن ربا انسان را جذب 
توانمندی را داشته باشد باعث تعلق و رضایت خاطر شده و انسان قادر نیست 

 ساله، دانشجو(. 31محلی که به آن انس گرفته را تغییر بدهد )زن 
 هامایۀ فرعی: سهولت دسترسیدرون مایهدرون

امکانات این محله تقریبا ممکنه. همه و دسترسی ما به هر یک از  محله خوبیست  هاقولنقل
امکانات اقتصادی بهداشتی و فرهنگی در این محله نزدیک ما وجود دارد. 

بطوریکه در انتهای  دسترسی به فضای سبز در منطقه ما در واقع بسیار زیاد است.
کوچه ما پارک وجود دارد که فضای سبز محلۀ ماست. امکانات بهداشتی و رفاهی 

کیلومتری خانه ما وجود دارد و دسترسی بسیار آسان  1فاصله هم حداکثر در 
 ساله، کارشناس فرهنگی(. 49است )مرد 

 و ها محله خوبی است محله خلوت و بدون سراین محله از بسیاری از جنبه
صدایی است و دسترسی آن به مراکز خرید و وسایل نقلیه عمومی بسیار عالی 

به اندازۀ کافی در این محل وجود  های ضروریو مغازه هافروشگاه است.
کردن مسیرهای طوالنی دارد لذا براساس تأمین احتیاجات اولیه نیاز به طی

نداریم و همین طور چند مرکز تفریحی و ورزشی در این محله قابل دسترسی 
های ها و نزدیک بودن به پایانهاست. دسترسی مناسب این محل به بزرگراه

 .ساله( 28)زن  باشدیممزایای این محله  وسایل نقلیه عمومی هم از
 مایۀ اصلی: مطلوبت محیطی و کالبدیدرون هامایهدرون

 مایۀ فرعی: بافت سنتی و قدیمی محلهدرون
کنند که نسبتاً سن باال دارند و قدیمی هستند هایی زندگی میدر محلۀ ما آدم هاقولنقل

توان گفت که محله یک بافت سنتی دارد، من خیلی این آدمها را دوست دارم، می
کنم که این محله قدمت دارد این خودش یک احساس امنیت به من احساس می

 ساله، مهندس معماری(. 29)مرد  دهدیم

از  هاهیهمساعلت داشتن بافت سنتی و قدیمی باعث شده که این محله به 
در بعضی از امور به هم کمک کنند این عوامل باعث  حال هم با خبر باشند و
ساله،  37مرد ) لذت داشته باشم ام احساس رضایت وشده من از محله زندگی

 پرورش(. آموزشدبیر 

 ظاهری محلهساختار کالبدی و : فرعی مایۀدرون مایهدرون
محله آرام و ساکتی داریم که از جهات بسیاری نسبت به دیگر  کنمیممن فکر  هاقولنقل

؛ از جمله دارا بودن فضای باز مناسب، باشدیمدر تهران دارای محاسن  هامحله
 ...فضای سبز کافی و درختکاری، منازل مشرف به یکدیگر ساخته نشده اند

اول  ۀدر درجهمچنین شهرک محل سکونت ما از امنیت کافی برخوردار است. 
و مراکز  هابازارچهامنیت و داشتن نگهبان به تعداد کافی،  فضای سبز شهرک،

است.  بخشتیرضاخرید، رعایت حریم خصوصی در روابط میان همسایگان نیز 
 27های تهران بیشتر است. )مرد از بسیاری از محله هاساختمانآرامش محلۀ ما و 

 ساله، پزشک(

شهرسازی این منطقه و این محل به خصوص بر اساس استانداردهای تعریف 
، مراکز خرید و تفریحی و حتی روهاادهیپی، سازابانیخشده است. همانند 

 گردشگری مثالً پارکهای اینجا. همچنین آب و هوای این منطقه فعالً نسبت
به بقیه جاها بهتره. مضاف به اینکه دسترسی این محله به چند اتوبان مهم 

مدیر درآمد مشترکین شرکت آب و  ساله، 50)مرد « تهران خیلی خوبه 
  (.فاضالب

است که  ییهااز آن محله یکیاست و  یکنم محله خوبینگاه م یکل دید در
آن  یمیبافت قدآرامش محله، . کردن است یزندگ یبرا یمناسب یجا اریبس

 ییبایها زخانه .دارد ییبای، محله ما زظاهراز لحاظ  ...،است  لیجا افتاده و اص
ساله،  39)زن است  کردنیزندگ یبرا یمناسب ۀمحل و در کلدارند  یظاهر

 کارشناس پژوهش(
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 تقریبا همه لوازم مایحتاج در دسترس می باشد.

همه چیز دم دست است اعم از مدرسه، میوه و تره 

 الحمد ا ، شکر خدا راضی ؛بار، مغازه، نانوایی

 هستیم.
                                                 

                                        

                                               

                                             

                            "             

.     

 

.خاطرات گذشته منو برام تکرار می کنهاین محله   

بخاطر نداعی خاطرات بچگی و ه بودن در این محل

تحصیل و نوجوانی و جوانی برایم لذت بخش 

 .است
                                         

                                           

                                              

                                   

 .                   
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 سالمتی محیط محله: فرعی مایۀدرون درون مایه

 سکوت یکی بشه، بخشتیرضا محله یک میشه باعث که هست مسئله چندین هاقولنقل
 که امنیته دیگه مسئله. میشه آرامش باعث سکوتش خلوته، وقتی محله. شبهاست
 مثالً  بگیره صورت مختلف هایشکل به میتونه امنیت حاال. باشه مهم خیلی میتونه
 هست همدیگه به حواسشون و میشناسن همدیگر و هاهمسایه سنتی محله در یک
 برقراره بیشتری امنیت شده ساخته که مدرنی سیستم خاطر به هم جاها بعضی

 فرهنگیش بافت ناامنی نیست چون محلۀ ما، محله مجموع در...(  و نگهبانی مثل)
 .(کارمند ساله، 29 مرد) نیستند درگیری دنبال خیلی که جوریه

 آرامش احساس و خیال آسایش و همسایگان با آشنایی از ناشی روانی امنیت
 دیگر و دارم دوستششان که کسانی پای جای در گذاردن قدم و محله این در
 سالمت اجتماعی، روابط نظر از همسایگان به اعتماد همچنین نیستند، ما بین

 و کوچه در همساالن بین در فرزندانم حضور تربیتی دغدغه نداشتن و محیط
 کرده چندان دو را محله در این زندگی لذت و شیرینی محل، تفریحی اماکن
 دبیرستان(. معاون ساله، 43 مرد) است

 مایۀ اصلی: قدمت محلهدرون هامایهدرون

 بودن افراد محلهمایۀ فرعی: بومی و قدیمیدرون
افراد قدیمی با سن باال، باعث شده که روابط دوستانه و حسنه برقرار باشد. سنتی  هاقولنقل

بودن محله و مهربانی بزرگترها دلیل ماندگاری در اینجاست. همچنین با توجه به 
است، دقیقاً پایبندی بنده و  بخشلذتجوان بودن، شکل سنتی این محله برایم 

حسابدار شرکت  ساله، 36)زن باشد به دلیل سنتی بودن افراد می همسرم
 خصوصی(.

تر که معموالً در هر آپارتمانی ی قدیمیهاخانوادهدر این محل به دلیل وجود 
ها و دعواها شده است ها ساکن هستند باعث کم بودن درگیریاز این خانواده

 شودیم وفصلحلی این افراد در هر آپارتمان انیپادرمو معموالً اختالفات با 
های معتقد و دیندار کم نیستند )مرد از نظر بافت مذهبی نیز افراد و خانواده

 ساله، کارمند و استاد دانشگاه(. 47
 مایۀ فرعی: وجود همسایگان قدیمی و خوبدرون مایهدرون

و  همسایگان ما به مدت طوالنی در همسایگی ما ساکن هستند که ییآنجااز  هاقولنقل
جابجایی افراد در این محله به علت بافت سنتی و قدیمی سکونت، کمتر صورت 

شود و این آگاهی از همدیگر می ترکاملو  ترقیعمگیرد، باعث ایجاد شناخت می
تر ها باعث گرفتن تصمیمات پایدارتر و سازندهایاز روحیات و خلقیات هم محله

 .ساله، پزشک متخصص( 46شود )مرد در محله می

همسایگان مهربان که در خوشی و ناخوشی کنار هم هستیم،  وجود دوستان
های عزای یکی از همسایگان، بقیه همسایگان خانه خدانکردهدر عروسی و 

کنند، خود را در اختیار آن همسایه گذاشته و همه مادی و معنوی کمک می
 باعث رضایت من شده است )...(.

 تداوم ارتباطات سنتیمایۀ فرعی: درون مایهدرون
ای که در آن هستم محله خانوادگی ما است محله خوبی است بافت قدیمی محله هاقولنقل

منطقه احساس ارامش  ساکن بودند. من در این آنجادارد از قدیم پدر مادرم در 
شناسم و اگر مشکلی برای من پیش بیاید دارم چون بسیاری از اهالی را می

ارتباط برقرار کنم و مشکلم را با مشورت و به راحتی حل کنم توانم با آنها می
 ساله، مدیر شرکت بیمه(. 54)

ها از اهالی قدیم محله هستند و ارتباط خوبی با هم در این محله اکثر همسایه
 دارند.

 مایۀ اصلی: مراودات همسایگی و خویشاوندیدرون هامایهدرون

 همسایگان و )وجود( دوستانمایۀ فرعی: ارتباط با درون
توان وابستگی شدیدی که شده است که می امیبخشتیرضاموارد زیادی باعث  هاقولنقل

 ام را بیان کنم )...(.به دوستان و همسایگانم پیدا کرده
 

وجود دوستان قدیمی که با هم دارای خاطرات مشترک از کودکی و نوجوانی 
است. تعصباتی که افراد قدیمی نسبت  بخشتیرضاایم برایم و جوانی بوده

به هم دارند، در هنگام سختی در کنار خود دوستان را حس کردن حتی اندک 
رفت و آمدها با همسایگان قدیمی واقعاً احساس خوبی را در من تداعی 

 ساله، وکیل پایه یک دادگستری(. 38کند )مرد می

 آشنایان در محله )شبکۀ خویشاوندی در محله(مایۀ فرعی: وجود خویشان و درون مایهدرون

در محلۀ ما این دوستان و آشنایان و اقوام هستند که اجازه خروج از محله را  هاقولنقل
دهند یعنی عالقه به آنها این اجازه را از من سلب کرده و ارتباطاتمان در این نمی

و آشنایان نشست داریم ای یک یا دو بار با دوستان زمانه کم ارتباطی، حداقل هفته
.)...( 

کردند به هر ما در اینجا اقوام نزدیکی داریم که قبل از ما در اینجا زندگی می
حال تردد و رفت و آمد و دید و بازدیدی که داریم، این منطقه رو انتخاب 

 ساله(. 44کردیم که به اینها هم نزدیکتر باشیم )مرد 
 

 گرم در بین اهالیمایۀ فرعی: روابط درون مایهدرون
ها، ی تهران قدیم؛ بافت آن با در برداشتن فضاهایی مثل مغازههایژگیویکی از  -1 هاقولنقل

شناختند و بهم مساجد، گرمابه و بازارهای سرپوشیده بود. اهالی یکدیگر را می
گذاشتند و ظاهر و باطن مردم یکی بود. کمک و همدلی جزء زندگی احترام می

گسترش بافت شهری و ازدحام، مشکالت زندگی نوین شهرنشینی مردم بود. با 
در مناطق متعدد تهران بزرگ نمایان است. خوشبختانه محله ما تا حد کمتری 

های شلوغ و پر ام بدلیل دوری از محلهدرگیر این مصائب شده. من و خانواده
 ساله، دبیر(. 44ازدحام، این محله را برای سکونت انتخاب کردیم )مرد 

مهربانی اهل محله و برخوردها و روابط خوبی که حاکم است باعث ماندگاری 
 ساله، حسابدار( 36شود )زن است و از نظر روحی احساس مطلوبیت می

ای که در این محله حاکم هست باعث دلگرمی است رفتارها و روابط دوستانه
)...(. 

 خوبمایۀ اصلی: یادآوری تجارب و خاطرات درون هامایهدرون

 مایۀ فرعی: یادآوری خاطراتدرون
ام شکل گرفته است از آنجایی که در این محله بزرگ شدم و شخصیت اجتماعی هاقولنقل

، اعضای محله نیز یادآور هاساختمانها و ی محلی شامل کوچههامؤلفهجدای از 
ساله، پزشک  46باشد )مرد گیری شخصیت اجتماعی من میخاطرات دوران شکل

 متخصص(.

از آن دارم، موقعی که به  هاخاطرهمحله خودم را خیلی دوست دارم و خیلی 
ها و خانوار بیشتر در این محل ساکن نبودند کوچه 10این محل آمدیم شاید 

به صورت یک تپه بود و برای  مانخانهآسفالت نداشت، پارک نزدیک  هاابانیخ
هایم در این محله رشد بچه کردیم.خرید شاید مسافت زیادی را باید طی می

ها این محله هم رشد توانم بگویم با پرورش و رشد بچهکردند و به جرات می
 (...) باشدیمکرد به طوری که در حال حاضر یکی از محالت خوب تهران 
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 مایۀ اصلی: استمرار سکونت / اجبار خانوادگیدرون هامایهدرون

 مدت سکونتمایۀ فرعی: طول درون
کنم و اگر بخواهم به محل دیگری بروم احساس وابستگی زیادی به این محل می هاقولنقل

های زیادی، در حدود سه دهه از عمرم را در این برایم سخت است زیرا سال
در این محل بزرگ  هرحالبهام، ام. مدرسه را در این محل گذراندهمحل گذرانده

ها، ظم این محل، ورود و خروج، همسایهشدم و احساس وابستگی به آن دارم. به ن
 ساله، مدیر شرکت خصوصی(. 35ام )مرد دسترسی و بقیۀ موارد آن عادت کرده

کنم راستش هم چون مدت زمان زیادی است که دارم تو این محل زندگی می
 پرورش(. آموزشساله، دبیر  45)زن  دوستش دارم هم بهش عادت کردم

 

 اجبار خانوادگی مایۀ فرعی:درون مایهدرون
پدر و مادر من این محله را انتخاب کردند و من در آن زمان کودک بودم و حق  هاقولنقل

انتخاب نداشتم ولی به مرور که با مردم خوب برخورد داشتم، رضایتمندی نیز 
 ساله، مددکار اجتماعی بیمارستان(. 27برای من ایجاد شد )زن 

گذشته این محله را جهت سکونت انتخاب من انتخاب نکردم. بزرگترهایم در 
اما اگر در این محل سکونت نداشتم و  ؛اماند و لذا در اینجا بزرگ شدهکرده
کردم، با توجه به امنیت و امکاناتی که دارد، باعث بایست انتخاب میمی
 ساله، مدیر شرکت خصوصی(. 33شدند این محله را انتخاب کنم )مرد می

 مایۀ اصلی: مشارکت در امور محلهدرون هامایهدرون
 مایۀ فرعی: مشارکت در امور محلهدرون

های منحصر به فرد محله ما با وجود اینکه بافت آن و همچنین یکی از ویژگی هاقولنقل
اند همکاری و همیاری بین اعضای محل برای هایش نسبت به قبل تغییر کردهآدم

وقت در این محله احساس تنهایی نکردم. رفع مشکل و گرفتاری افراد است. هیچ
ات گرفته باشد و نشان از ناراحتی بدهد کسی هست که تو را همیشه اگر چهره

 پایه یک دادگستری(. ساله، وکیل  38ای هم که شده بخنداند )مرد برای لحظه

البته اکثر همسایگان سوای اینکه همسایه هستیم دوست و یار و یاور هم 
هستیم و همۀ کارهای محله را به صورت جمعی و با مشورت هم انجام 

ها، بینیم و در مناسبتدهیم. هر روز که از خانه بیرون میاییم همدیگر را میمی
 (....یگر را می بینیم )اعیاد، جلسات قرانی و مشکالت محله همد

 
 . مرحله پنجم: تدوین چارچوب نظری نهایی3شکل 
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 ی تحقیقهایافته

از اهمیت زیادی  "قدمت محله"گیری تعلق به محله، های پژوهش نشان دادند که برای شکلیافته

شود. می "مراودات همسایگی و خویشاوندی"برخوردار است. قدمت محله در دل خود باعث 

افراد "های با قدمت زیاد، دهد که در محلههای میدانی نشان میآمده از دادهدستهای بهمایهدرون

بوده و به این طریق اهالی محل همدیگر را شناخته و از حال هم باخبرند.  "محله، بومی و قدیمی

 داشته باشند و "همسایگان قدیمی و خوب"شود افراد عالوه بر این، این امر باعث می

مراودات "ای در میان آنها تداوم داشته باشد. همچنین زمانی که در محله "ارتباطات سنتی"

روابط "برقرار باشد )حال این محله قدمت داشته یا نوساز باشد(،  "همسایگی و خویشاوندی

های فرد را به محله ، علقه"شبکۀ خویشاوندی در محله "و  "وجود دوستان"و ،  "اهالی گرم

ای، روح همبستگی در میان افراد حاکم است و فرد در محله، کند. در چنین محلهیتر ممحکم

 شود.از محله می مندی اوای از روابط و سرمایۀ اجتماعی دارد که باعث رضایتشبکه

گیری شکل"باعث  "استمرار سکونت"دهد که های این پژوهش نشان میهمچنین یافته

تجارب و "گیری شده و عالوه بر این، در شکل "لههای دوستی و خویشاوندی در محشبکه

نقش اساسی دارد. فرد به واسطۀ طول مدت سکونت/ استمرار سکونت با  "خاطرات خوب

رویدادها و خاطرات زیادی برخورد کرده و تمامی محله یادآور خاطرات کودکی، نوجوانی و 

سست از آن مشکل به نظر بنابراین روابط عاطفی او با محله برقرار است و گ جوانی اوست؛

 رسد. می

ای که بتواند به نیازهای فرد دهد محلههای این تحقیق نشان میبخش دیگری از یافته

مندند محل زندگی بتواند بنابراین افراد عالقه پاسخگو باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است؛

 از جمله امکانات تفریحی، "وجود امکانات"به نیازهای مختلف آنان پاسخگو باشد. در این میان 

درمانی، خرید و ... از اهمیت وافری برخوردار است. مؤلفۀ دیگر در  و آموزشی مراکز و ورزشی

است. در مواردی ممکن است لزوماً امکانات در محله  "دسترسی آسان به امکانات"این بخش 

ای است که فرد به نیازهای خود دسترسی آسان دارد و به ها به گونهموجود نباشد اما زیرساخت

 تواند از آنها بهره ببرد و به نیازهای خود پاسخ بگوید. سهولت می

دهند که نشان میهای میدانی دست آمده از دادههای بهمایهبخش دیگری از درون

گیری تعلق افراد به محله است. از دیگر عوامل شکل "مطلوبیت محیطی و کالبدی محله"
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ها، ای چون آشناییگفتهاند به دلیل شرایط پیش"بافت سنتی و قدیمی"هایی که دارای محله

یفا ها، در مطلوبیت محیط محله نقش اساسی اسازیها و فضاهای نوستالژیک و خاطرههمسایگی

در ساخت تعلق افراد به محله نقش مهمی  "ساختار کالبدی و ظاهری محله"کنند. همچنین می

انداز بصری خوبی را برای افراد ایجاد کند. مناطقی که ساختار ظاهری زیبایی دارند، چشمایفا می

، همچون سکوت و آرامش، امنیت و ارتباطات "سالمتی محیط محله"کنند. در کنار اینها می

های جدید کند. در محلهمند میالم و گرم، از مواردی است که فرد را به زندگی در محله عالقهس

 گیری تعلق در محلههای شهرسازی و توجه به نیازهای ساکنان از عوامل مهم شکلنقش مؤلفه

 شود.محسوب می

ند. افراد کنرا فراهم می "مشارکت افراد در امور محله"گفته، شرایط همۀ این موارد پیش

وقتی مراودات همسایگی و تجارب و خاطرات خوبی از محله خود داشته باشند، وقتی محله 

و از مطلوبیت محیطی و کالبدی برخوردار باشد، واضح است  بتواند پاسخگوی نیازهای آنها بوده

ید هایی برای بازتولکه سطح مشارکت افراد در این محله باال خواهد رفت و افراد بالطبع، کنش

 مکان انجام خواهند داد.جذابیت و قابلیت زیست

دهد که همۀ این عوامل در کنار هم )حال با تقدم و تأخر بر نتایج این تحقیق نشان می

انجامند. نکتۀ مهم این است که در میان شهروندان می "گیری تعلق به محلهشکل"یکدیگر( به 

 "استمرار سکونت در محله"باشد افراد به وقتی تعلق به محله در میان شهروندان وجود داشته 

بخشی شوند یعنی تعلق به محله، به هویتمی "هویتمندی محله"باعث  کنند وپیدا می تمایل

کند و افراد این انجامد، محله برای خود هویت و وجودی مشخص و متمایز پیدا میمحله می

تواند به بازتولید شرایط قبلی یت میکنند. این شرایط در نهاهویت را بازتولید و حتی برجسته می

گیری تجارب و خاطرات چون قدمت محله، استمرار سکونت، مراودات همسایگی خوب، شکل

 خوب و مشارکت در امور محله بینجامد. 

گیری تعلق به محله های شکلتوان عنوان کرد زمینهمی "چارچوب نظریِ نهایی"بر اساس 

است  "پیوندهای عاطفی، اجتماعی و کالبدی"ای از مجموعه در بین شهروندان تهرانی مبتنی بر

اشاره کرد و به همین ترتیب، پیامد  "هویتمندی محله"توان به و از پیامدهای بارز این پیوندها می

نهایی تعلق به محله در جامعۀ مورد مطالعه، احساس آرامش و احساس رضایتمندی از محله، 

 ستمرار سکونت است.مشارکت در امور محله و در نهایت ا
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 گیرینتیجهبحث و 

ها، دهد که عواملی چون وجود تسهیالت و امکانات، سهولت دسترسینتیجۀ این تحقیق نشان می

تنوع و جذابیت امکانات در کنار پیوندهای عاطفی و پیوندهای اجتماعی سنتی و سرمایۀ اجتماعی 

همسایگی و خویشاوندی، عضویت فرد فرد در محله همچون اعتماد بین اهالی محله، مراودات 

های اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی بر تعلق های تشکلهای اجتماعی و شرکت در برنامهدر شبکه

ای موارد با وجود معضالت رفت و آمد و مسائل اقتصادی، فرد به محله دارد، آن چنان که در پاره

)همچون عالقه به پیشرفت فرزندان،  گرگیرد. هر چند شرایط مداخلهاین تعلق تأثیر منفی نمی

دستیابی به امکانات جدید، نبود حق انتخاب و ...( احتمال تأثیر منفی بر میزان تعلق را افزایش 

شود که اثر منفی عوامل نارضایتی بخش موجب میحال اثر قوی عوامل رضایت دهند، با اینمی

ی موثری رفع نشوند، امکان دارد فرد خنثی شود. با این حال اگر عوامل نارضایتی طی راهبردها

 به خروج از محله تصمیم بگیرد.

دهند که عواملی چون آمده از این تحقیق نشان میدستهای بهمایههمچنین بخشی از درون

ای )آب و هوای محله، بافت نیافتگی شهری )محله( و اجبار سکونتی در کنار عوامل زمینهتوسعه

گر )همچون نبود حق انتخاب( بر میزان تعلق تأثیر منفی ل مداخلهاجتماعی محله و ...( و عوام

دارند. این عامل اخیر ناشی از این امر است که پاسخگو در انتخاب محل نقش تأثیرگذاری نداشته 

 و به اجبار ناشی از زندگی والدین در این محل ساکن شده است. 

ر ایجاد پیوند و تعلق افراد به بخش دبا این حال، در مجموع باید گفت اثر عوامل رضایت

دهند محله به درجۀ اهمیت آنها برای فرد بستگی دارد، به طوری که نتایج این تحقیق نشان می

پیوندهای عاطفی، اجتماعی و کالبدی و ارتباطات اجتماعی سنتی، همبستگی و احترام متقابل، 

چند که محله در شرایط محیطی  در میزان رضایتمندی افراد از محل زندگی تأثیر بسزایی دارد هر

دهد که از دیدگاه چندان مناسبی قرار نداشته باشد. نتیجۀ این تحقیق به صراحت نشان می

های دارای روح جمعی و انسجام )شامل روابط همسایگی و ...( و شهروندان تهرانی، محله

 دهند. های پاسخگو به نیاز، سهم مهمی از تعلق را به خود اختصاص میهمچنین محله

پیامد احساس تعلق به محله، احساس آرامش و رضایتمندی از محله، استمرار سکونت و 

اند حس تعلق به ( اشاره کرده1986میالن و چاویس )مکمشارکت در امور محله است. چنانچه 

دهند که نقش تعلق های این تحقیق نیز نشان میمحله، مشارکت در محله را به دنبال دارد، یافته

مشارکت در شورای محله و سایر شان مهم بوده است. محله در مشارکت افراد در محل زندگیبه 
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های اجتماعی نیز در نهایت شرایط را برای پیشرفت محله و پیشرفت ساکنان آن در مشارکت

های مختلف ایجاد خواهد کرد و بنابراین یک خطی از تعلق به محله و مشارکت در محله زمینه

 ای برقرار است.سعۀ محلهو در نهایت تو

های در نهایت باید اشاره کرد که تالش، کوشش و همدلی در حفظ و نگهداری ارزش

بودن محلۀ خوب، از وظایف اهالی محله محیطی، اجتماعی و اخالقی محله، برای دارازیست

رکت ها و تأمین امکانات همراه با مشااست. در این زمینه نقش مدیریت شهری، اجرای زیرساخت

مردم است تا زمینه برای افزایش سالمت روح و روان و آرامش اهالی محله، به منظور ارتقای 

 تعلق به محله و پایداری سکونت فراهم شود.
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