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چکیده
با توجه به نقش و اهمیت محالت در مطالعاات توساعه پایادار شاهری ،مسااله گارایشهاای
جمعیتی به زندگی در محلههای شهری تحت تاثیر عوامل اجتماعی ،در این پژوهش مورد توجه
قرار گرفته است .از آنجایی که محلههای شهری مهم ترین عناصر اجتماعی یک شهر محساو
میشون د نقش مهمی در روند رو به رشد شهرها دارند .محله بیش از آنکه یاک عنصار فیزیکای
در شهر باشد یک بافت اجتماعی است که از نظر فضایی توسا سااکنان آن درو و مشا ص
میشود و محل ایجاد ارتباط متقابل و هویت یابی مشاترو میاان شاهروندان اسات .قادرت هار
محله تابع تجانس اجتماعی ساکنان آن است به گونهای که همسانی و شباهت در ناو زنادگی،
موجب نزدیک شدن و شناسایی متقابل افراد و احساس تعلق به گروه معین میشاود .ایان ساوال
اساسی که «چه عوامل اجتماعی بر گرایش محلاهای جمعیاتهاا نقاش دارناد» مسااله اصالی در
پژوهش حاضر میباشد .احساس گرایش محلهای براساس شاخص حاس تعلاق و همبساتگی در
نظر گرفته شده و به عنوان متغیر وابسته ماورد سانجش و در رابطاه باا ساایر متغیرهاا (متغیرهاای
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مستقل) قرار گرفته است .عوامل اجتماعی که بر این گرایش و حس تعلق موثر فرض شادهاناد،
متغیرهای سبک زندگی ،پایگاه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی میباشد .این فرض در نظار
گرفته شده است که هریک از متغیرهای فوق در رابطه با حس تعلق و گرایش محلهای هستند و
بر انت ا ساکنان به عنوان محل سکونت دخیل بودهاند .برای انجام پاژوهش حاضار و آزماون
فرضیات از روشهای اسنادی و کتاب انهای و در مرحله بعد از روش پیمایشی با ابزار پرسشانامه
استفاده شده است .نتایج و یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیشترین ارتبااط معناادار و وجاود
همبستگی بین سبک زندگی و پایگاه اجتماعی افراد با حس تعلاق و گارایش باه محال زنادگی
بوده است .با توجه به اینکه پژوهش حاضر به صورت مطالعه تطبیقی میان دو منطقاه ( 4شامالی)
و منطقه ( 42جنوبی) شهر تهران صورت گرفته است ،مقایساه میاانگین نتاایج دو منطقاه وجاود
تفاوت معنادار میان عوامل اجتماعی مورد بررسی به عنوان شاخصهای تاثیر گاذار بار گارایش
محلهای را نشان میدهد.
واژهای کلیدی :شهر ،توسعه پایدار شهری ،محله ،محله گرایی ،تعلق اجتماعی ،جمعیت،
پایگاه اجتماعی ،سبک زندگی ،امنیت اجتماعی.
مقدمه و بیان مسأله
شهر در یک تعریف عام ،زیساتگاهی اسات انساان سااخت و در زیار یاک قادرت سیاسای
مش ص ،که تمرکز جمعیتی نسبتاً پایداری را درون خود جای میدهد ،فضاهایی ویژه براسااس
ت صصهای حرفهای به وجود میآورد ،تفکیکی کمابیش مش ص و فزایناده میاان بافاتهاای
مسکونی و بافتهای کاری ایجاد میکند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصلی از روابا درونای
خویش پدید میآورد که درون خود خرده فرهنگهای بیشماری را حمل مایکناد( .فکاوهی،
 .)83 :4922امروزه رشد بی رویه شهرها در نتیجه صنعتی شادن و هجاوم نااموزون مهااجران باه
شهرهای بزرگ به برهم خوردن تعادل در رواب اجتماعی و انسانی بین شاهرها و سااکنان آنهاا
منجر شده است .مشکالت و آسایبهاا ی ناشای از ایان عادم تاوازن باه صاورت تعاارض میاان
زندگی سنتی و مدرن ،رواب غیار ش صای و همبساتگی قاومی ،امنیات و نااامنی اجتمااعی باه
تدریج در زندگی جدید شهری نمایان شده است .در کشورهای در حال توسعه به دلیال وجاود
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میزان باالی نابرابریها ی اجتماعی اقتصادی ،این عادم تعاادل در فضاای شاهری باه ااور تااثیر
گذارتری آشکار است .به گونهای که توجه برنامه ریازان شاهری و جمعیات شناساان و جامعاه
شناسان را به مطالعه در جهت نیاز به حل مشاکالت شاهری در جواماع در حاال توساعه ترغیاب
کرده است .از این رو بحث توسعه پایدار شهری 4با توجه به شاخصهاای اقتصاادی ،محیطای و
اجتماعی مورد توجه و اهمیت بسیار قارار گرفتاه اسات .از مسااهل مهمای کاه در بحاث توساعه
پایدار شهری مورد توجه قرار گرفته ،تراکم و چگونگی پاراکنش در شاهرها اسات .همااهنگی
میان پراکنش و چگونگی توزیع جمعیت با عامال توزیاع خادمات در ارتبااط متقابال اسات .در
واقع توزیع منطقی و سازگار خدمات عامل تاثیر گذاری بر پراکنش جمعیات در شاهرها اسات.
که منظور از آن توزیع بهینه امکانات اقتصادی ،فرهنگی و بهداشتی و به ویاژه توساعه اجتمااعی
را شامل میشود .از این رو توجه به عناصر اجتماعی که بر توزیع فضایی جمعیتها موثر هساتند
به عنوان مساله مهم در توسعه پایدار شهری از نگاه جمعیت شاناختی و جامعاه شاناختی در نظار
گرفته میشوند .همچنین در جوامع امروزی مسایل محی شهری مورد توجه و اهمیات بسایاری
قرار گرفته است .هرچند امروزه احداث شهرهای جدید براساس نیاز به اساکان جمعیات اسات،
اما در گذشته ابتدا عوامل ابیعی بر ایجاد و در ادامه عوامل اجتماعی بار گساترش و رشاد آنهاا
نقش داشتهاند و در نتیجه به تراکم و پراکنش جمعیاتهاا و شاکل گیاری و گساترش محلاههاا
منجر میشدند .مفهوم محلّه شهری در برخورد ن ست تداعی کنناده حاوزه جغرافیاایی پیچیاده
در شبکه فضایی شهر است که دارای کاربری در درجه ن ست مسکونی و آنگاه انوا دیگار از
کاربریهای اداری ،تجاری ،خدماتی و مانند آن است .واقعیت جامعه شناختی محلّه باه مراتاب
پیچیده تر است .به نظر جامعهشناسان ،معرفهای سنتی محلّه باا واحاد حیاات جمعای و جامعاه
پذیری در ارتباط است .این رویکرد ،به اار خادمات روزاناه حیاات اجتمااعی شاهروندان باا
اشکال سنتی روستا و غیره توجه خاص دارد .در نتیجه بسیاری از شهرها ،بر محلّههاای حرفاهای
با اشکال سازمانی به شکل مطلو تاکید دارند (ربانی.)451 :4928 ،
از مهمترین عناصر اجتماعی یک شهر ،محلهها هستند که نقش مهمی در روناد رو باه رشاد
شهرها دارند .محلهها در گذشته بنیان شکل گیری شهرها بودهاند .بدین گونه که ابتدای زندگی
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جمعی به صورت اجتما محلی شاکل مایگرفتاه وسا س باا گساترش شاهرها ایان اجتماعاات
کوچک به شهر تبدیل میشدهاند .محله صرفاً یک عنصر فیزیکی در شهر نیسات و بایش از هار
چیز محلهها یک بافت اجتماعی محسو میشوند .این بافت اجتماعی سایر عناصر شاهر را نیاز
در برمی گیرد که مهمترین آن شهروندان هستند .محالت واحدهایی از نظار فضاایی مشا ص
هستند که محدودههای آن تنها به وسیله ساکنان آن درو و مش ص میشود ،وجود تشاابهات
و اشتراکات ،گرایشهای خانوادگی و خویشاوندی ،افاراد را بارای حمایات و تا مین امنیات و
نیازهای یکدیگر در مجاورت هم قرار داده و محلّه منش اجتماعی شادن اسات ،ماردم از اریاق
استقرار در این محالت باهم ارتباط برقرار کرده و هویت مشترو می یابناد (معصاومی:4931 ،
 .)85این مس له که محلهها و مشکالت محیطای اجتمااعی چاه نقشای در توساعه پایادار شاهری
خواهند داشت ،موضوعی است که برنامه ریزان شهری و محققان اجتماعی باه بررسای و تادقیق
در آن پرداختهاند .از آن جایی که شکل گیری شهر و توساعه محلاههاای شاهر بادون توجاه باه
نیازهای شهروندان و جمعیت ساکن در آن محلهها به شکل مطلو امکاان پاذیر ن واهاد باود،
بنابراین در فرایند توسعه محی شهری توجه به عوامل اجتماعی موثر بر تراکم جمیعت در یاک
محل میتواند در برنامه ریزیهای شهری موثر باشد .این سوال اساسی که «چه عوامل اجتمااعی
بر گرایش محلهای جمعیت نقش دارد» مسااله اصالی در ایان پاژوهش اسات .در گذشاته علال
تراکم جمعیت در یک منطقه که ابتدا به صورت محله باوده و سا س باه شاهر تبادیل مایشاده
عوامل فیزیکی شامل عوامل جغرافیایی ،آ وهوایی ،شرای و امکانات مهم زیساتی باوده ،اماا
امروزه علل تراکم و جذ جمعیت در بعضی منااق که باعث ایجاد یک محله در شهر میشود
به عوامل اجتماعی بستگی زیااد دارد؛ هار چقادر کاه یاک محلاه در تاامین نیازهاای اجتمااعی
اقتصادی فرهنگی آموزشی و مذهبی افراد آن اجتما محلی موفق تار باشاد باا جاذ جمعیات
بیشتری رو به رو خواهد بود .از آن جایی که جذ جمعیت منجر به تراکم جمعیات کاه هماان
«ارتباط فیزیکی رو به تزاید» است میشود و در نهایت به برخوردها و تنشهای اجتماعی منجار
میگردد ،از دید جمعیت شناسان و محققان جمعیتی نیز مورد برسی قرار گرفته اسات .همچناین
محله بیش از آنکه محدود به ابعاد فیزیکی مش ص باشد ،یک عنصار اجتمااعی اسات کاه هام
اکنون ابعاد انسانی آن بیش از پیش مورد توجه برنامه ریزان و اراحان شهری قرار گرفته اسات.
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بنابراین در این پژوهش دغدغه محققاان توجاه باه آن عناصار و عوامال اجتمااعی اسات کاه باا
گرایش محلهای جمعیت (گرایش افراد به زنادگی در یاک محلاه) در ارتبااط اسات .عوامال و
عناصری که ابتدا باعث شکل گیری اجتماعات محلی و در مرحله بعد منجر به افزایش جمعیات
و ابعاد اجتماعی آن محالت شده است.
اهمیت و ضرورت پژوهش
یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزان شهری در شهرها رسیدن به وضاعیتی اسات کاه اناوا
امکانات و فضاهای شهری به اندازه کافی و به نحوه مطلو در دسترس شهروندان قرار گیرد و
آنان با کمترین مشکل به انوا امکانات شهری دسترسی داشته باشند .حصول این امار ،باا ایجااد
تعادل منطقی بین جمعیت و امکانات صورت میگیرد .تراکم بیش از حد جمعیت در ب شای از
شهر این تعادل را از بین میبرد .افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش معضاالت اجتمااعی منجار
به افازایش جارم و آسایبهاای اجتمااعی در جواماع انساانی شاده اسات .وجاود مهااجرانی باا
فرهنگها و نژادهای م تلف ،اختالفات ابقااتی و  ...مایتواناد زمیناه سااز افازایش مشاکالت
اقتصادی ،گرانی قیمت زمین و اجاره خانه ،بزهکاری و جنایات ،امکاان م ااارات بهداشاتی و
عالوه بر این؛ ایجاد سرو صدا و نارساییهای روانی در شهرها باشد .میازان جمعیات موجاود در
فضای شهری میتواند در بروز ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی ماوثر باشاد .تاراکم جمعیات
زیاد در یک مکان عمومی اگرچه در بعضی اوقات بر میزان حضاور افاراد و امنیات محای اثار
گذار است ،ولی در مواقعی دیگر باعث سلب آرامش و عدم حضاور گاروههاای آسایب پاذیر
میشود .فضاهای متراکم از انبوه جمعیت ناآشنا و غریبه محیطی مساعد برای ت طی از قواعاد و
هنجارهاای زنادگی شاهری را فاراهم کارده و زمینااه بزهکااری و جارم و جنایات را باه وجااود
میآورد (رفیعیان .)4923:842 ،از آنجایی که افزایش جمعیت و شهرنشینی به عناوان پدیادهای
فراگیر در صد سال اخیر ،اکثر کشورهای توساعه یافتاه و کمتار توساعه یافتاه را در بار گرفتاه و
امروزه این شهرها با تراکم جمعیات فراینادهای روباه روهساتند ،توجاه باه چگاونگی مادیریت
شهرها برای توسعه پایدار شهری نقش حیاتی دارد .شهرها به عنوان بستر زندگی جمعی و محال
فعالیتهای سازمان یافته انساانی هماواره ماورد توجاه خااص و ویاژه باوده اسات .لاذا توجاه و
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شناخت مساهل شهری از دغدغههای اندیشمندان و پژوهشگران علوم انسانی باه شامار مایرفتاه
است .شهرهای امروزی به عنوان یکی از مهمتارین دساتاوردهاای زنادگی صانعتی شاامل ابعااد
م تلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی میشوند کاه فضااهای مارتب را نیاز در چهاره زنادگی
شهری نمایان ساختهاند .در فضای شهری ،محله مهمترین ب ش یک شاهر را تشاکیل مایدهاد.
محله جایی است که بیش ترین برخوردها و کنشهاای متقابال میاان افاراد (شاهروندان) در آن
روی میدهند .در واقع محله مجموعهای از افراد است که باه واساطه اشاتراو در ویژگایهاای
اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی و اقتصادی دارای همبستگی و رواب متقابل هستند .از آن جایی کاه
محلههای شهری مکانی برای تعامالت و واکنشهای اجتماعی هستند ،از مهمترین وظایف آنهاا
ایجاد بسترمناسب برای این ارتبااات و تعامالت است .با توجاه باه ایان نکتاه کاه شاکل گیاری
محالت به چگونگی تجمع افرادی که آن مکان را به عنوان محال ساکونت انت اا کاردهاناد،
بستگی دارد؛ بنابراین علل گارایش آن دساته از افاراد در انت اا یاک منطقاه باه عناوان محال
زندگی تحت تاثیر عوامل و شاخصهای اجتماعی م تلف است .بنابراین گرایش به زنادگی در
یک محله و نقش عناصر اجتماعی برآن که روی ترکیاب جمعیتای و تاراکم جمعیات محلاه یاا
محلههای خاص نیز تاثیر میگذارد مهم است ،چرا که عدم توجه به چگاونگی توزیاع جمعیات
در محلههای م تلف به خصوص آنهایی که دارای تفاوت آشکارند مانناد (شامال و جناو )
باعث شکاف هر چه بیشتر بافتهای محلهای میشوند .لذا دغدغه اصلی این اسات کاه چارا در
بعضی محلهها تراکم جمعیت نسبت به محاالت دیگار بیشاتر اسات و چاه عوامال اجتمااعی در
گرایش جمعیت به آن محلهها نقش دارند .توجه به این مس له از این جهت دارای اهمیات اسات
که با بررسی و شناخت این عوامل اجتماعی میتوان نتیجه گرفت وجود و یا عدم وجود هریک
از این عوامل چه تاثیری در گرایش جمعیت به محلههای شهری خواهند داشت.
هدفهای تحقیق
هدف از انجام این تحقیق ،دستیابی به تعریف مش صی از گرایشهای جمعیتی در زمیناه ی
انت ا محله یا محالتی خاص برای سکونت و هم چناین شناساایی عناصار و عوامال اجتمااعی
است که بر گرایش و تعلق محلهای جمعیت موثر بوده یا آن را تقویت میکند .
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 هدف اصلی در این تحقیق بررسی و شناخت عوامال اجتمااعی ماوثر برگارایش محلاهایجمعیت در دو محله شمال و جنو شهر تهران است و به دنبال آن نیز اهداف فرعی زیار دنباال
میشود.
 بررسی نقش پایگاه اجتماعی بر گرایش محلهای جمعیت بررسی نقش سبک زندگی بر گرایش محلهای جمعیت بررسی نقش احساس امنیت اجتماعی بر گرایش محلهای جمعیت.ادبیات نظری پژوهش
 رابرت پارک؛ پهنه طبیعیرابرت ازرا پارو ،از جامعه شناسان مکتب شیکاگو اسات .کاه پژوهشای گساترده بار شاهر
شاایکاگو در سااال  4342انجااام داد و بااه مطالعااه انحرافااات اجتماااعی ،حاشاایه نشااینهااا ،خاارده
فرهنگهای شهری ،قدرتهای محله ای ،گتوهای شهری و  ...پرداخت .از مفاهیمی که پاارو
در مطالعات خود مطر کرد مفهوم «پهنه ابیعی» بود .پاارو پهناه ابیعای شاهری را ب شای از
شهر (یک محله) میداند که بدون وجود ارحی از قبل پدید آمده باشد و کارکردی خاص در
مجموعه شهری داشته باشاد (فکاوهی .)429 :4922 ،جامعاه شناساان مکتاب شایکاگو باه شاهر
نگاهی بوم شناختی داشتند و معتقد بودند که استقرار سکونت گاههای بازرگ شاهری و توزیاع
انوا م تلف محالت بر پایه اصول مشابهی است و عوامل و ویژگیهاایی در رشاد و گساترش
منااق و محلههای شهری نقش دارند .بنابر نظر پارو ()4358؛ همین که شهر ایجاد گردیاد باه
نظر میرسد مکانیسم بزرگ برگزینندهای است که به گونهای خطا ناپاذیر افارادی را کاه بارای
زندگی در منطقه خاصی یا محی ویژهای ازهمه مناسب ترند از میان جمعیت گازینش مایکناد
(گیدنز )212 :4929 ،پارو گسترش شهرها را از اریق فرآیندهای رقابات ،تهااجم و جانشاینی
تبیین میکرد .بر اساس نگاه بوم شناختی ،زندگی شهری را با زندگی در محای ابیعای مقایساه
می کرد و رقابت بین انوا گوناگون موجودات و تعارض برای بقا را با جماعتهای شهری کاه
به شکل سرزمینی سازمان مییابند مقایساه مای کارد .از نظار او باا تهااجم اناوا جدیاد ،تاوازن
موجود به هم میخورد و جانشین موجودات دیگر میشوند و در آخر با هدف به دسات آوردن
توازن از دست رفته و ایجاد نظم جدید ،مفهوم استیال و جایگزینی را مطر میکند .پارو ایان
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دیدگاه را با زندگی شهری و سکونت جماعتها در محالت مقایسه مایکناد .الگوهاای مکاان
یابی ،حرکت و مکان یابی مجدد در شهرها ،بر ابق دیدگاه بوم شناختی شاکل مشاابهی دارناد.
محالت م تلف در جریان تالش ساکنان آنها در سازگار کاردن خاود باا شارای متغیار در امار
تامین معاش به وجود میآید (گیدنز .)212 :4922 ،پارو ،شاکل گیاری تشاکیل شاهرها را باه
صورت حلقاههاا (دوایار) متحادالمرکزی در نظار مایگرفات کاه هرکادام باه قطعااتی تقسایم
میشدند .در مرکز ،ناواحی درون شاهر قارار دارناد ،آمیازهای از روناق سااختمانهاای بازرگ
تجاری و خانههای ش صی قدیمی و در حال ویرانی .فراتر از این ناواحی ،محاالت قادیمی تار
قرار دارند که محل سکونت کارگران ابقه پایین و دارای مشاغل ثابت است .و سرانجام دورتار
از آن حومههایی هستند که در آن معموال گروههای پر در آمد تر زندگی میکنند .فرآینادهای
تهاجم و جانشینی در درون قطعات حلقههای متحدالمرکز رخ میدهند .بدین سان در حالی کاه
امالو و مستغالت در یک ناحیه مرکزی رو به فرسودگی میروند ،گاروههاای اقلیات ممکان
است هجوم به آن ناحیه را آغاز کنند .با شرو این تهااجم ،بیشاتر جمعیتای کاه از قبال در انجاا
زندگی میکردند شرو به ترو آن ناحیه میکنند و فرار جمعی به محاالت دیگار شاهر یاا باه
حومه شهر آغاز میشود (گیدنز .)212 :4922 ،بنابر این ،پارو فرآیند شهر نشینی را در مقایسه
با نظم زیستی مطر میکند .او معتقد است که فشار جمعیت میتواند رقابت در سطح اجتماعی
را تشدید کند و بنابراین تقسیم کار را متراکم تر و دقیق تر سازد.

 ورث؛ شهرنشینی به عنوان یک شیوه زندگیورث نیز از اندیشمندان مکتب شیکاگو است که به بررسی شهر نشینی به عناوان یاک شایوه
زندگی پرداخته است .او از ویژگی زندگی شهری امروز غیرش صی بودن برخوردها و ناشناس
بودن افراد برای هم دیگر را مطر میکند .به دلیل تحرو زیادی کاه در باین سااکنان ناواحی
شهری وجود دارد ،پیوندهای ضعیفی بین آنهاا برقارار اسات و رقابات بار همکااری غلباه دارد.
ورث میپذیرد که تراکم زندگی اجتماعی در شهرها به تشکیل محالتی مایانجاماد کاه دارای
ویژگیهای مش صی هستند و بعضی از آنها ممکن است ویژگیهاای اجتماعاات کوچاک را
حفظ کنند (گیدنز .)213 :4922 ،در واقع او معتقد است در اجتماعات کوچک کاه محاالت را

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش محلهای جمعیتها در دو بافت منت ب شمالی و جنوبی شهر تهران 899 /

تشکیل میدهند ،گرایش به زندگی در نواحی شهری با ویژگی یافتن همانندی همراه است .کاه
در این زمینه نواحی مهاجر نشین را مثال میزند .از نظار ورث افاراد مهاجرنشاین مکاانهاایی را
برای زندگی انت ا میکنند که دارای همسانی با آنها باشاند و ارتباااات سانتی باین خاود را
حفظ کنند .همچناین از نظار او محای شاهری باه علات ویژگای تاراکم جمعیات و نااهمگونی
فرصتهایی ویژه در اختیار فرد قرار میدهد .فرد ایان آزادی را پیادا مایکناد تاا باه شاکوفایی
خالقیتها و پرورش اندیشه خود ب ردازد.
کوین لینچ؛ خوانایی فضای شهریلینچ استاد اراحی شهری و از بزرگترین نظریه پردازان در زمینه مطالعاات شاهری باود .وی
در نظریات خود به مطالعه فضای شهری به عنوان قلمرویی برای زندگی و هویات یاابی شاهری
میپرداخت .یکی از اساسی ترین مفاهیم نظری که لینچ مطر کرد مفهوم «خوانایی» در فضاای
شهری بود که منظور از آن رابطهای بود کاه باازیگران اجتمااعی و شاهروندان مایتوانساتند باه
صورت بالقوه یا بالفعل با فضای شهری از اریق «قراهت» فضا برقرار کنند .ایان قراهات در واقاع
باید به شهرنشینان کمک کناد تاا خاود را در فضاا «بازیافتاه» در آن احسااس «ایمنای» کارده و
بتوانند کالبد خود را در آن هدایت کنند .لینچ معتقد باود کاه بارای ایان کاار نیااز باه شاناخت
آهنگها و نقاط شاخصی وجود دارد که باید آنها را در فعالیاتهاای روزماره زنادگی شاهری
یافت :کار ،مسکن ،اوقات فراغت و وقایع روزمره (فکوهی )812 :4922 ،این دیادگاه لیانچ باه
ارتباط بین موقعیتهای شهری و احساس عاافی شهروندان تاکید مایکارد .باه نظار او شارای
موجود در شهر ،به دلیل «گام شادگی» (احسااس عادم تعلاق) و «از دسات دادن حاس ایمنای»
(احساس عدم امنیت اجتماعی) انسانها را به سوی اظطرا و افسردگی سوق میدهد .لیانچ پانج
عامل سازنده فضاهای شهری را که نقش اساسی در سیمای شهر دارند مش ص میکند:
 -4راهها ،که حرکات شهروندان و اشیا از خالل آنها انجام میشود.
 -8مرزها یا لبهها ،که حد فاصل دو یا چند فضای شهری هستند.
 -9محلهها ،یعنی ب شهایی از فضای شهری که به صورت پهنههایی دارای تجانس شاکلی
یا کارکردی مشاهده میشوند.
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 -1گروهها ،یعنی نقاط استراتژیکی که در آنها تقااع باه وجاود مایآیاد نظیار پایاناههاای
حمل و نقلی ،پلها ،ساختمانهای اداری مرکزی و غیره.
 -5نشانهها  ،یعنی نقاای کاه دارای تاراکم مش صای از معاانی نشاانه شاناختی در مجموعاه
نشانههای شهری هستند (فکاوهی .)813 :4922 ،لیانچ در اراحای شاهری هادف را رسایدن باه
توازنی میان این عوامل میداند ،به صورتی که شهروندان در آن احساس تعلاق کنناد و خاود را
در شهر بازیابند.
ریمون لودرو؛ شخصیت شهرعالوه بر لینچ که در اراحی فضای شهری به مفهوم «هویت شاهری» یاا «ش صایت شاهری»
توجه میکند و به مساله احساس تعلق اجتماعی شهروندان تاکید میکند ،نظریه پردازان دیگری
نیز به این نکته در زمینه مطالعات شهری پرداختاهاناد .از جملاه آنهاا مطالعاات لاودرو در بحاث
ش صیت شهر است .او با توجه به نظریات مارکس ارتباط مفهاوم «از خاود بیگاانگی» و حیاات
شهری را نشان میدهد.
در «ش صیت شهر» لاودرو ( )4323ناوعی تاداوم تااری ی را مایبیناد کاه باه خصاوص در
شهرهای قدیمی نمای ان است .قادیمی باودن باه اعتقااد او ناوعی احسااس امنیات باه شاهروندان
می دهد که حاصال احسااس تاداوم در زماان اسات .ایان رابطاه ،رابطاهای عااافی و تجرباهای
ش صی است که برای شهروندان م تلف میتواند به شدت متفاوت باشاد .بناابراین ،باازیگران
اجتماعی بنابر جنسیت ،ابقه اجتماعی و تعلقهای محلی خود میتوانند شهر را باه صاورتهاای
م تلف تجربه کرده و آن را در رواب معنایی و احساسی متفاوتی قرار دهناد (فکاوهی:4922 ،
)845
پیشینه پژوهش
بازسازی اجتماعی در شهر بر اساس مادل توساعه محلاهای در چناد دهاه اخیار در برخای از
کشورهای جهان در قالب اراحی شهری مورد توجه قرار گرفت" .در فرانسه در دهه  4321نیاز
شدید به ساختمانهای انبوه ،مسا له بازساازی مناساب تار ،رعایات جنباههاای هناری ،معمااری
اجتماعی و غیره زمینه ساز ار محله سازی گردید .فعالیاتهاای جدیاد ناوآوری معمااری در
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این دوره به محور "سکونت و حیات اجتمااعی" باود .لاذا سیاسات جدیاد مبتنای بار " توساعه
اجتماعی محلهها" توس کمیسیون دابدوت در سال  4328اراحی و به کارگرفتاه شاد (رباانی،
 .)455 :4924در واقع با رشد سرمایه داری جهانی و نیاز به برنامهریزی برای مادیریت شاهرهای
بزرگ توجه تحلیلگران به تجرباه گرایای و محلاه گرایای را ماورد ت ییاد قارار داد .در گذشاته
گسترش شهرها بار اسااس تاراکم انساانهاا و کااال و خادمات در نظار گرفتاه مایشاد ،اماا در
بررسیهای جدید شهری الگوهای رواب اجتماعی مورد توجه و بحث قرار گرفتند کاه باه نظار
میرسد این نگاه اجتماعی توسعهای و گسترش محلهای با نتایج نظریاات زیمال و بعضااً جامعاه
شناسان شهری آلمان و جامعه شناسان مکتب شیکاگو بی ارتباط نبوده است.
کارکنان نصرآبادی ( )4923در پژوهشی با عنوان شاهر ،هویات شاهری و شاهرداریهاا؛ از
محله گرایی تا جهانی شدن به بررسی رویکرد هویت شهری از نگاه محله گرایی پرداخته است.
سؤال اصلی در این مقاله این است که با توجه به توسعه و گساترش روزافازون نقااط شاهری در
ایران ،در ساخت و توسعه شهری و رویکردهای حاکم ،ساختار فضاهای شهری ،بر پایه کدامین
محتوای فلسفی شکل میگیرند و اصوالً در توسعه شهری به کدامین بنیانها و ابعاد هویت توجه
شده است .از نگاه محله گرایانه این اور مطر میکند که هر مرکاز فرهنگای باه ناوعی مادیر
وضعیت فرهنگی ااراف محله شهری خود است .در اینجا محله گرایی با دو بعد انس با محلاه و
تعامل با نهادهای محلی در نظر گرفته شده است و با رویکردی انتقادی به عدم توجه رشاتههاای
شهرسازی به جنبههای اجتماعی – فرهنگی شهر و شهروند مداری پرداخته است.
مبااارکی و صااالحی ( )4938در پژوهشاای بااا عنااوان کیفیاات خاادمات شااهری ،تعهاادات
شهروندی و حس تعلق اجتماعی به مطالعه احساس تعلق اجتماعی بر مساهل جامعه به اور عام و
انحرافات محلی به اور خاص پرداخته اناد .در واقاع احسااس تعلاق محصاول روابا اجتمااعی
محسوس دانسته شده که توس افراد جامعه درو مایشاود و تا ثیرات زیاادی مایتواناد روی
آسیبها ی اجتماعی داشته باشد .هادف ایان تحقیاق ،بررسای و شناساایی ناو رابطاه موضاو
عملکرد شهرداری و تعهدات شهروندی با احساس تعلق اجتماعی در سطح محله است.
پیر بابایی و سجادزاده ( )4931در پژوهشی با عنوان تعلق جمعی باه مکاان ،تحقاق ساکونت
اجتماعی در محله سنتی به موضو تعلق جمعی به مکان پرداختهاند .حس تعلاق مکاان باا دساته
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بندی شاخص های مفاهیم ذهنی فارد از مکاان و سااختارهای اجتمااعی در ساه رابطاه روحای-
روانی ،اخالقی و بیوگرافیکی مورد توجه قرار گرفته است و برنقش این عوامل بار روی هویات
مکان و تعلق به آن ت کید شده است .دغدغه این پژوهش توجه به ارتباااات درونای و نیازهاای
افراد در اراحیهای شهری برای تحقق سکونت اجتماعی بوده است.
ذاکریان و موسوی ( ) 4923در پژوهشای باا عناوان تحلیلای بار پاراکنش جمعیات و توزیاع
خدمات در محالت شاهری میباد از منظار توساعه پایادار باه تحلیال فضاایی توزیاع خادمات و
پراکنش جمعیت در بین محالت شهر میبد پرداخته اناد .نتاایج نشاان داده کاه باا توزیاع متعاادل
خدمات در بین محالت با توجه به نیازهای جمعیتی میتوان به تعادل در ساطح محاالت رساید.
همچنین برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خادمات در محاالت
برای رسیدن به پایدازی ضروری دانسته شده است.
معصومی ( )4923در پژوهشی با عنوان توسعه محله ای؛ در راستای پایداری کالنشهر تهران
به تحلیل توسعه محله ای شهر تهران پرداختاه اسات .ایان پاژوهش باا دغدغاه از هام پاشایدگی
محالت و پیامد های آن مانند احساس عادم تعلاق ،عادم اعتمااد متقابال و مساپولیت پاذیری در
فعالیتهای اجتماعی مشترو ،و با هدف توسعه پایدار شهری انجام شده است .این پاژوهش باه
بررسی کارکرد محله در چارچو رویکرد مادیریت توساعه محلاهای پایادار باه منظاور بهباود
ساختار فضایی و ارتقاء سرمایهها ی اجتماعی انجاام شاده اسات .ایان پاژوهش هویات در کناار
مشارکت را حلقه مفقود جامعه میداند ،که به احساس تعلق خاار فرد و حس مسپولیت پاذیری
مانعی بزرگ برای امر مشارکت فعال در زمینههای م تلف در جامعه کنونی شهری دانسته شاده
است.
محمدی ( )4924در پژوهشی با عناوان تحلیلای بار تکاوین سااختار محلاه و جایگااه آن در
سازمان فضایی شهر ضمن بیان نقش و جایگاه محلاه در سااختار فضاایی شاهرها ،عاواملی نظیار
ساختار تکاوین ،سااختار مادیریتی و سااختار فیزیکای آن در قالاب عاواملی چاون؛ چگاونگی
تکوین ،عوامل مؤثر در تداوم حیات محله ،ترکیب اجتمااعی ،سااختار فیزیکای و خصوصایات
کالبدی ،مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است .این پژوهش به نقش برناماه ریازیهاای
جمعی در ار های جامع و احداث شهرهای جدید توجه کرده است.
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فرضیههای تحقیق
 فرضیه اصلی:به نظر میرسد عوامل اجتماعی بر گرایش محلهای جمعیتها تاثیر دارد.
 فرضیههای فرعی: -4به نظر میرسد پایگاه اجتماعی افراد بر گرایش محلهای جمعیتها تاثیر دارد.
 -8به نظر میرسد سبک زندگی افراد بر گرایش محلهای جمعیتها تاثیر دارد.
 -9به نظر میرسد احساس امنیت اجتماعی افراد بر گرایش محلهای جمعیتها تاثیر دارد.
 -1به نظر میرسد سابقه سکونت خانوار در محله بار حاس تعلاق و گارایش باه محلاه تااثیر
دارد.
 -5به نظر میرسد نو قومیت افراد بر حس تعلق و گرایش به محله تاثیر دارد.
 -2به نظر میرسد گرایش محلهای در منااق جناو شاهر نسابت باه مناااق شامالی بیشاتر
است.
روش تحقیق
تحقیق پیرامون هر مس له اجتماعی مستلزم به کارگیری روش خااص و متناساب باا موضاو
مورد بررسی است ،تا از ایان اریاق باه ااالعاات و دادههاای ماورد جهات تجزیاه و تحلیال و
رسیدن به اهداف اصلی تحقیق دست و محقق بتواند با اتکا و اعتماد به روش به کارگرفتاه شاده
از یافتههای تحقیقاتی خود استفاده نماید و حاصل کار را به جامعاه علمای عرضاه دارد .در ایان
تحقیق با تهیه پرسشنامه ساخت یافته از قبل به روش مصاحبه بسته عمل شاده و عاالوه بار روش
مستقیم جمع آوری ااالعات که به صاورت مصااحبه انجاام شاده ،از روش غیار مساتقیم گارد
آوری ااالعات نیز در این پژوهش استفاده شده است .با توجه به اینکه جمع آوری ااالعات از
کل جامعه آماری به دلیل هزینه بر و وقت گیر بودن و عدم دسترسی به کل جامعه امکاان پاذیر
نیست ،با انت ا ب شی از جمعیت آماری مورد بررسی ،اقدام به گردآوری ااالعات مایشاود
و نتایج بدست امده از نمونه به کل جامعه مورد مطالعه تعمیم داده میشود .در ایان پاژوهش بار
اساس حجم نمونه بدسات آماده باه تعاداد  929نفار باا توجاه باه انت اا  1محلاه بارای انجاام
نمونهگیری ،بر حسب نسبت جمعیتی محلههای مورد نظر ،به دلیل اینکه نسبت جمعیتی بیشاتری
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به محلههای انت ابی پاایین شاهر اختصااص داشات 811 ،نموناه از جمعیات حجام نموناه بارای
محلههای منطقه  42و  429نمونه برای محلههای منطقه  4در نظر گرفته شده است .کاه از هماین
میزان نیز در منطقه  ،42تعداد  415پرسشنامه باه محلاه جوادیاه و  35پرسشانامه باه محلاه خزاناه
اختصاص داده شده است .در منطقه  4نیاز  411پرسشانامه در محلاه قیطریاه و  29پرسشانامه در
محله تجریش نمونه گیری شده است .در این تحقیاق بارای سانجش اعتباار ابازار انادازگیری از
روش اعتبار صوری و برای برآورد پایایی از روش آلفای کرنباخ استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش از هر دو آمار توصیفی و استنباای جهت توصیف و تفسایر دادههاای جماع
آوری شده و تحلیل نتایج حاصل از پژوهش استفاده گردیده است .با توجه به مقایساهای باودن
فرضیه اصلی پژوهش کاه گارایش محلاهای جمعیاتهاا در دو منطقاه شامالی و جناوبی تهاران
پرداخته است ،از روش آزمون  Tجهت مقایسه نتایج حاصل از دو گروه منااق مذکور اساتفاده
شده است .همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیال رگرسایون
چند متغیره استفاده گردیده است.
 یافتههای توصیفیدر متغیر سن به عنوان اولین متغیر توصیفی بیشترین میزان فراوانی به میزان  82درصاد متعلاق
به رده سنی  91-85سال و کمترین فراوانی به میزان  9/5درصد به رده سنی  25سال به باال تعلاق
دارد .در مورد جنسیت  51درصد پاس گویان مرد و  12درصد زنان هستند .وضاعیت زناشاویی
افراد نشان میدهد که  28/5درصد افراد مت هل و  8درصد از زندگی مشترو االق گرفتاهاناد.
در مورد محل تولد افراد بیشترین میزان فراوانای محال تولاد تعاداد  442نفار و یاا باه میازان 52
درصد متولد تهران و کمترین فراوانی  21نفر یا  18درصد متعلاق باه متولادان شهرساتان اسات.
همچنین یافتههای توصیفی نشان میدهد که در مورد قومیت بیشترین میزان فراوانای ،مرباوط باه
قومیت ترو به تعداد  482نفر یا  21درصد است و پس از آن قومیت فارس به تعداد  52نفار یاا
 82/5درصد بوده و کمترین میزان فراوانی مربوط به قومیت کارد باا یاک درصاد باوده اسات.
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باالترین میزان فراوانی در میان قومیت ترو نشان دهنده وجود ارتباط بین قومیت باا گارایش و
حس تعلق به محله است .در زمیناه تحصایالت نیاز بیشاترین میازان فراوانای از نظار تحصایالت
مربوط به سطح تحصیالت دی لم به تعداد  28نفار یاا باه میازان  92درصاد و پاایین تارین میازان
فراوانی مربوط به تحصیالت فوق لیسانس به تعداد  4نفر یا  1/5درصد بوده است.
 یافتههای استنباطی -1ضرایب رگرسیون منطقه 1
جدول  -1آزمون F
آزمون F

مقدار آزمون

1/582

سطح معناداری

1/119

با توجه به نتایج جدول ،سطح معناداری آزمون  Fکمتر از  1/14است و در سطح  1/133درصد
اامینان مورد تایید قرار گرفته است .این امر نشان دهنده این واقعیت است که متغیرهای وارد
شده در مدل مورد بررسی اثر معناداری برروی متغیر وابسته پژوهش دارند و قادرند تغییرات
متغیر وابسته را تبیین کنند.
جدول  -2ضرایب همبستگی و تعیین
ضرایب

مقدار

ضریب همبستگی چندگانه

1/184

ضریب تعیین تصحیح شده

1/923

جدول ضرایب همبستگی و تعیین نشان میدهد که ضریب همبستگی چندگانه برابار 1/184
است و نشان دهنده وجود ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته است .زیرا این ضریب بین
 1و  4متغیر است و هر چه به  4نزدیکتر باشد نشان دهناده همبساتگی بااال باین متغیرهاسات .در
نتایج جدول فوق مقدار ضریب تعیین تصحیح شده نیز در این رابطه  1/923اسات .ایان ضاریب
هم بین  1و  4متغیر است و هرچه به یک نزدیکتر باشد ،درصد بااالی تعیاین کننادگی تغییارات
متغیر وابسته توس متغیر یا متغیرهای مستقل را نشان میدهد .مقدار ضریب تعیین تصحیح شاده
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در این نتایج نشان دهنده این است که  92درصد از تغییرات تعلق محلاهای در باین سااکنان ایان
منطقه وابسته به متغیرهای سبک زندگی و امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی بوده است.

متغیرها

جدول  -3ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
سطح معنیداری
مقدار t
بتا
انحراف معیار

سبک زندگی

1/492

1/844

1/843

1/122

پایگاه اجتماعی

1/994

1/892

1/252

1/111

امنیت اجتماعی

1/135

1/124

1/212

1/544

در جدول فوق تاثیر هر متغیر بر متغیر وابسته به اور جداگانه مش ص شده و بر اساس سطح
معناااداری مااورد بررساای قاارار گرفتااه اساات .براساااس ضاارایب رگرساایونی متغیرهااای فااوق بااا
متغیروابسته (تعلق محله ای) نتایج نشان می دهاد کاه متغیار پایگااه اجتمااعی در ساطح اامیناان
 1/35درصد معنادار بوده و میزان خطای متغیر امنیت اجتماعی و سابک زنادگی بیشاتر از 1/15
درصد بوده است و بنابراین ،این دو متغیر دارای رابطه معنادار نیستند.
 -2ضرایب رگرسیون منطقه 11
جدول -4آزمون F

آزمون F

مقدار آزمون

2/215

سطح معناداری

1/114

با توجه به نتایج جدول ،سطح معناداری آزمون  Fکمتر از  1/14است و در سطح 1/133
درصد اامینان مورد تایید قرار گرفته است .این امر نشاندهنده این واقعیت است که متغیرهای
وارد شده در مدل مورد بررسی اثر معناداری برروی متغیر وابسته پژوهش دارند و قادرند
تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش محلهای جمعیتها در دو بافت منت ب شمالی و جنوبی شهر تهران 814 /

جدول  -5ضرایب همبستگی و تعیین
مقدار
ضرایب
ضریب همبستگی چندگانه

1/241

ضریب تعیین تصحیح شده

1/514

جدول ضرایب همبستگی و تعیین نشان میدهد که ضریب همبستگی چندگانه برابار 1/241
است و نشان دهنده ارتباط نسبتا بااالی باین متغیرهاای مساتقل و متغیار وابساته اسات .زیارا ایان
ضریب بین  1و  4متغیر اسات و هار چاه باه  4نزدیکتار باشاد نشاان دهناده همبساتگی بااال باین
متغیرهاست .در نتایج جدول فوق مقدار ضریب تعیین تصاحیح شاده نیاز در ایان رابطاه 1/514
است .این ضریب هم بین  1و  4متغیر است و هرچه به یک نزدیکتر باشد ،درصاد بااالی تعیاین
کنندگی تغییرات متغیر وابسته توس متغیر یا متغیرهای مستقل را نشان میدهاد .مقادار ضاریب
تعیین تصحیح شده در این نتایج نشان دهنده این است که  51درصد از تغییارات تعلاق محلاهای
در بین ساکنان این منطقه وابسته به متغیرهای سبک زندگی و امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی
بوده است.
جدول  -1ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
متغیرها

انحراف معیار

بتا

مقدار t

سطح معنی داری

سبک زندگی

1/422

1/451

4/241

1/159

پایگاه اجتماعی

1/992

1/981

9/389

1/111

امنیت اجتماعی

1/153

1/114

1/519

1/242

در جدول فوق تاثیر هر متغیر بر متغیر وابسته به اور جداگانه مش ص شده و بر اساس سطح
معناااداری مااورد بررساای قاارار گرفتااه اساات .براساااس ضاارایب رگرساایونی متغیرهااای فااوق بااا
متغیروابسته (تعلق محله ای) نتایج نشان میدهد که متغیر پایگااه اجتمااعی و سابک زنادگی در
سطح اامینان  1/35درصد معنادار بوده و میازان خطاای متغیار امنیات اجتمااعی بیشاتر از 1/15
درصد بوده است و بنابراین ،این متغیر دارای رابطه معنادار نبوده است.
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 -3ضرایب رگرسیون هر دو منطقه
جدول  -7آزمون F
آزمون F

مقدار آزمون

41/121

سطح معناداری

1/111

با توجه به نتایج جدول ،سطح معناداری آزماون  Fکمتار از  1/14اسات و در ساطح 1/133
درصد اامینان مورد تایید قرار گرفته است .این امر نشان دهنده این واقعیت است که متغیرهاای
وارد شده در مدل مورد بررسای اثار معنااداری بارروی متغیار وابساته پاژوهش دارناد و قادرناد
تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
جدول  -8ضرایب همبستگی و تعیین
مقدار
ضرایب
ضریب همبستگی چندگانه

1/522

ضریب تعیین تصحیح شده

1/151

جدول ضرایب همبستگی و تعیین نشان میدهد که ضریب همبستگی چندگانه برابار 1/241
است و نشان دهنده ارتباط نسبتا بااالی باین متغیرهاای مساتقل و متغیار وابساته اسات .زیارا ایان
ضریب بین  1و  4متغیر اسات و هار چاه باه  4نزدیکتار باشاد نشاان دهناده همبساتگی بااال باین
متغیرهاست .در نتایج جدول فوق مقدار ضریب تعیین تصاحیح شاده نیاز در ایان رابطاه 1/522
است .این ضریب هم بین  1و  4متغیر است و هرچه به یک نزدیکتر باشد ،درصاد بااالی تعیاین
کنندگی تغییرات متغیر وابسته توس متغیر یا متغیرهای مستقل را نشان میدهاد .مقادار ضاریب
تعیین تصحیح شده در این نتایج نشان دهنده این است که  52درصد از تغییارات تعلاق محلاهای
در بین ساکنان این منطقه وابسته به متغیرهای سبک زندگی و امنیت اجتماعی و پایگاه اجتماعی
بوده است.
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جدول  -9ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
سطح معنی داری
مقدار t
بتا
انحراف معیار
متغیرها
سبک زندگی

1/122

1/954

1/534

1/111

پایگاه اجتماعی

1/891

1/822

8/112

1/142

امنیت اجتماعی

1/112

-1/194

1/541

1/212

در جدول فوق تاثیر هر متغیر بر متغیر وابسته به اور جداگانه مش ص شده و بر اساس سطح
معناااداری مااورد بررساای قاارار گرفتااه اساات .براساااس ضاارایب رگرساایونی متغیرهااای فااوق بااا
متغیروابسته (تعلق محله ای) نتایج نشان میدهد که متغیر پایگااه اجتمااعی و سابک زنادگی در
سطح اامینان  1/35درصد معنادار بوده و میازان خطاای متغیار امنیات اجتمااعی بیشاتر از 1/15
درصد بوده است و بنابراین ،این متغیر دارای رابطه معنادار نبوده است.

منااق

جدول  -11مقایسه سطح معناداری به تفکیک مناطق
متغیر سبک زندگی
متغیر امنیت اجتماعی
متغیر پایگاه اجتماعی
سطح معناداری

Beta

سطح معناداری

Beta

سطح معناداری

Beta

منطقه 4

1/111

1/892

1/544

1/124

1/122

1/844

منطقه 42

1/111

1/981

1/242

1/114

1/159

1/451

جدول فوق سطح معناداری در متغیرهای م تلف را باه تفکیاک مناااق بار اسااس ضارایب
رگرسیون مورد بررسی قرار داده است .نتایج نشان مایدهاد دو متغیار سابک زنادگی و پایگااه
اجتماعی در منطقه  42دارای رابطه معناداری بودهاند .و در منطقه  4تنها متغیار پایگااه اجتمااعی
دارای رابطه معنادار بوده است .و متغیر امنیت اجتماعی در هیچ یک از منااق رابطه معناداری را
نشان نمی دهد.
 -نتایج مقایسه متغیرهای دو منطقه بر اساس آزمون T

در این جا فرض بر این است که بین سبک زندگی ساکنان منطقه یک و منطقه  42تفاوت
معناداری وجود دارد.
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جدول  -11مقایسه میانگین دو منطقه براساس متغیر سبک زندگی
مقدار t

منطقه 4

-81/112

منطقه 42

میانگین سبک زندگی
3/221
42/922

سطح معناداری

درجه آزادی

1/144

992

با توجه به یافتههای جدول فوق ،از آنجایی کاه ساطح معنااداری  1/144مایباشاد باه دلیال
اینکه از  1/15کمتر است در نتیجه میتوان گفت که باین سابک زنادگی سااکنان منطقاه  42و
منطقه  4شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد .همان اور کاه در جادول نیاز آماده میاانگین
سبک زندگی در منطقه یک  3/22و در منطقه  42به میزان  42/922میباشد که ایان تفااوت در
میانگین دو متغیر بارز است .در این جا فرض بر این است که بین پایگاه اجتماعی ساکنان منطقاه
یک و منطقه  42تفاوت معناداری وجوددارد.
جدول  -12مقایسه میانگین دو منطقه براساس متغیر پایگاه اجتماعی
مقدار t

منطقه 4
منطقه 42

45/18

میانگین پایگاه اجتماعی
41/4524
2/2212

سطح معناداری

درجه آزادی

1/111

825

با توجه به یافتههای جدول فوق ،از آنجایی کاه ساطح معنااداری  1/111مایباشاد باه دلیال
اینکه از  1/15کمتر است در نتیجه میتوان گفت که بین پایگاه اجتمااعی سااکنان منطقاه  42و
منطقه  4شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد .همان اور کاه در جادول نیاز آماده میاانگین
پایگاه اجتماعی در منطقه یک  41/45و در منطقه  42به میزان  2/22میباشد که این تفااوت در
میانگین دو متغیر بارز است .در این جا فرض بار ایان اسات کاه باین احسااس امنیات اجتمااعی
ساکنان منطقه یک و منطقه  42تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول  -13مقایسه میانگین دو منطقه براساس متغیر امنیت اجتماعی
مقدار t

منطقه 4
منطقه 42

2/441

میانگین امنیت اجتماعی
85/199
81/148

سطح معناداری

درجه آزادی

1/111

911/18
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با توجه به یافتههای جدول فوق ،از آنجایی کاه ساطح معنااداری  1/111مایباشاد باه دلیال
اینکه از  1/15کمتر است در نتیجه میتاوان گفات کاه باین احسااس امنیات اجتمااعی سااکنان
منطقه  42و منطقه  4شهر تهران تفاوت معناداری وجود دارد .همان اور که در جدول نیز آماده
میانگین احساس امنیت اجتماعی در منطقه یک  85/19و در منطقه  42به میزان  81/14مایباشاد
که این تفاوت در میانگین دو متغیر بارز است .در این جا فرض بر ایان اسات کاه باین احسااس
تعلق اجتماعی به محل زندگی در میان ساکنان منطقه یک و منطقه  42تفاوت معنااداری وجاود
دارد.
جدول  -14مقایسه میانگین دو منطقه براساس متغیر تعلق اجتماعی به محل
درجه آزادی
سطح معناداری
میانگین تعلق اجتماعی
مقدار t
منطقه 4
منطقه 42

88/14

-5/941

81/21

1/111

921

با توجه به یافتههای جدول فوق ،از آنجایی کاه ساطح معنااداری  1/111مایباشاد باه دلیال
اینکه از  1/15کمتر است در نتیجه میتوان گفت که بین احساس تعلق اجتماعی سااکنان منطقاه
 42و منطقه  4شهر تهران تفااوت معنااداری وجاود دارد .هماان ااور کاه در جادول نیاز آماده
میانگین احساس تعلق اجتماعی در منطقه یک  88/14و در منطقه  42به میزان  81/21اسات کاه
این تفاوت در میانگین دو متغیر بارز است.
 ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته و سابقه سکونت در محلهجدول  -15همبستگی متغیر تعلق اجتماعی و سابقه سکونت در محله
متغیر
سابقه سکونت در محله

تعلق اجتماعی
سطح معناداری

ضریب همبستگی

1/111

1/984
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در اینجا فرض بر این است که سابقه سکونت در محله با احساس تعلق اجتماعی با محال در
ارتباط است .با توجه نتایج جدول سطح معناداری کمتر از  1/15باوده و باه معنای وجاور رابطاه
معناادار بااین دو متغیاار اساات .معناای داری ایان دو متغیاار در سااطح خطااای کااوچکتر از  1/14و
اامینان  1/33است .میزان همبستگی نیز به مقدار  1/984است که رابطه ضاعیف و مساتقیم باین
دو متغیر را نشان میدهد .به این معنی که با باالرفتن سابقه ساکونت در محال احسااس گارایش
محلهای به نسبت ضعیفی باال خواهد بود.
بحث و نتیجهگیری
در برنامه ریزیهای توسعه پایدار شهری توجه به زندگی شهری و پایداری محلهها به عنوان
واحدهای اجتماعی که دارای اشتراو در ویژگیهای فرهنگی ،اجتماعی ،مذهبی ،اقتصاادی ،و
همبساتگی در روابا متقاباال هسااتند ،از موضااوعات ماورد بحثاای اساات کااه نیازمنااد مطالعااات
ساختاری توس برنامه ریزان اجتماعی میباشد .از این رو با توجاه باه عادم پاراکنش یکساان و
ناموزون تراکم جمعیت در شهرها ،که نتیجه گرایشهای شهروندان برای زندگی در محلههاای
شهری میباشد و چگونگی شکل گیری محی های شهری را منجر میشود ،مساله مورد نظر در
این تحقیق توجه به عوامل موثر بر گرایشهای جمعیتها بارای زنادگی در محلاههاای شاهری
بوده و از آنجایی که پایداری هر محله به حس تعلق و گرایش شهروندان سااکن در آن وابساته
میباشد چگونگی عوامل موثر و میزان گرایش شهروندان با متغیر حس تعلق اجتماعی باه محال
سنجیده شده ا ست .این واقعیت که تراکم جمعیات در زنادگی مادرن شاهری باا حاس تعلاق و
وابستگی به محل زندگی دارای رابطه میباشد از نتایج مورد بحث این پژوهش اسات .برحساب
نتایج ،محلاههاا ی پرجمعیات و باا ساابقه ساکونت بیشاتر دارای حاس تعلاق بااالتری نسابت باه
محلههای با تراکم جمعیت کمتر بودند .در این پژوهش باا اساتفاده از ایان دیادگاه کاه تاراکم
جمعیت و تراکم اخالقی با حس گرایش و تعلق به محل زندگی در ارتباط میباشد ،باه مطالعاه
منااق شمالی و جنوبی شهر تهران بر حسب توجه به تفاوت در زنادگی مادرن و سانتی ،پایگااه
اجتماعی-اقتصادی و تقابل فرهنگی پرداختاه شاده اسات .ایان واقعیات کاه در زنادگی مادرن
شهری با افزایش تراکم جمعیت ،تراکم اخالقی روبه کاهش گذاشته و فضای روابا اجتمااعی
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به سمت رواب محلی محدود و حس غریبگی رفتاه اسات ،از موضاوعات ماورد توجاه در ایان
پژوهش میباشد.
بررسیها اثبات میکند که گرایشها و تعلقات محلهای در ابعااد اجتمااعی و فیزیکای و در
شاخصهای تعلق عاافی -روانای ،تااری ی و زماانی ،بیاوگرافیکی و مکاانی باا رفاتن زنادگی
شهری به سمت مدرنیته رو به کاهش گذاشته است .بر اساس مطالعات صورت گرفته و با توجاه
به مساله اصلی در تحقیق حاضر ،به بررسی نقاش و تااثیر عوامال اجتمااعی همچاون چگاونگی
سبک زندگی و سطح پایگاه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی پرداخته شده است .با توجه به
نتایج توصیفی بدسات آماده در نتیجاه مطالعاات پیمایشای انجاام گرفتاه در دو منطقاه شامال و
جنو شهر با توجه تفاوت در تراکم جمعیتی ،سبک زندگی و پایگاه اجتماعی افراد سااکن در
محالت مشاهده شد که در منطقه  4به عنوان منطقه منت ب شمالی ساطح تحصایالت و مشااغل
افراد در رده مدیران و مت صصان و تحصیالت باالی لیسانس قرار دارد و در منطقاه  42شاهری
به عناوان منطقاه منت اب جناوبی ساطح تحصایالت افاراد و مشااغل آنهاا در رده کارمنادان تاا
کارگران غیرماهر با سطح تحصیالت دی لم و لیسانس به پایین مشاهده شاد .از نظار بعاد خاانوار
(تعااداد افااراد یااک خااانوار) در مقایسااه بااا منطقااه یااک ،ساااکنان منطقااه  42تعااداد بیشااتری در
هرخانواده به اور متوس زندگی می کردند .از نظار احسااس تعلاق باا محای زنادگی از ابعااد
عاافی ،مکانی ،بیوگرافیکی ،وابستگی عاافی بیشتری با همسایگان و با محل زنادگی ،در میاان
ساکنان منطقه  4دیده شد ،گرچه الزم به ذکر است به اور کل نتایج تحقیق ،حس تعلاق پاایینی
را در میان شهروندان نشان میدهد که این نکته نکتهای قابل توجه برای برناماه ریازان اجتمااعی
شهری است که برای پایداری محله با هدف توسعه پایدار شهری به مساله حس تعلق و باالبردن
آن در میان شهروندان توجه شود .در این تحقیق با سنجش شااخص پایگااه اجتمااعی و مقایساه
دو گروه مورد بررسی ،نتایج تفاوت بارز در پایگااه اجتمااعی-اقتصاادی را نشاان مایدهاد .بار
اساس مطالعات انجام گرفته میزان احساس امنیت در انت ا و گرایش ساکنان به محالت تااثیر
دارد .گرچه بر اساس نتایج بدست آمده در منطقه  42میزان امنیت اجتماعی پایین تری نسبت باه
منطقه یک احساس میشد ،ولی براساس نتایج کلی ساکنان هر دو منطقه احساس امنیت متوس
و روبه باالیی نسبت به محی زنادگی خاود داشاتند و ایان تاییادی بار ایان دیادگاه اسات کاه
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احساس وجود امنیت باالخص در ابعاد ذهنی و روانی بر گرایش جمعیاتهاا باه انت اا محال
سکونت نقش دارد .هم چنین برای یافتن ارتباط حس تعلق و گرایشهای جمعیتهاا باا سابک
زندگی افراد به مطالعه این شاخص مهام زنادگی شاهری نیاز پرداختاه شاد .سابک زنادگی در
تحقیق حاضر با دو بعد سنتی و مدرن و باا شااخصهاای ماذهبی ،فرهنگای و خاانوادگی ماورد
بررسی قرار گرفته است .در بعد فرهنگی به چگونگی استفاده از وسایل زندگی مادرن پرداختاه
شده که تفاوتها در میان دو گاروه ماورد بررسای دو سابک زنادگی مادرن و سانتی را نشاان
میدهد .از بعد خانوادگی و مذهبی نیز پوشش زنان و دختران خانواده و تمایل باه سافر زیاارتی
مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نتایج ،وجاود تفااوت در دو جهات م االف هام در
دومنطقه مذکور تاییدی بر وجود ارتباط بین سبک زندگی و گارایش باه محال زنادگی اسات.
واقعیت این است که گرایش افراد برای انت ا محل زندگی خود ،تنهاا عناصار فیزیکای را در
بر نمی گیرد و یگانگی اجتماعی نیاز از ابعااد م تلاف هام چاون سابک زنادگی در انت اا و
گرایش آنها برای گزینش محل سکونت دخالت دارد .همچنین بر اسااس نتاایج بدسات آماده،
تعداد سالهای سکونت افراد در یک محل نیز با تقویات حاس تعلاق و گارایش باه زنادگی در
یک محله در ارتباط میباشد و این امر رابطاه معنااداری را نشاان مایدهاد .باا اساتفاده از آماار
استنباای و با روش مقایسه میانگین دو گروه مستقل متغیرهای مستقل و وابسته در ایان پاژوهش
در بین دو منطقه مورد مقایسه قرار گرفتناد .در نتیجاه یافتاههاای تحلیال میاانگین هار دو گاروه
(دومنطقه ) از نظر سبک زندگی ،پایگاه اجتماعی ،امنیت اجتماعی و گرایش (تعلق اجتماعی به
محل) دارای تفاوت معنادار و تفاوت در میانگین بودناد .باا اساتفاده از ضارایب رگرسایون نیاز
همبستگی و ارتباط متغیرهای مستقل تحقیق با وابسته مورد سنجش قارار گرفات کاه بار اسااس
نتایج بدست آمده در منطقه یک 92 ،درصد تغییرات وابسته (تعلق محله ای) در نتیجه متغیرهای
مستقل بوده است .در منطقه  42نیز نتایج نشان میدهد که  51درصد تغییرات متغیر وابسته (تعلق
محله ای) در نتیجه متغیرهای مستقل باوده اسات .نتاایج ضاریب رگرسایون هار دومنطقاه نشاان
میدهد که  15درصد تغییرات متغیر وابسته در نتیجه تغییرات متغیرهای مستقل باوده اسات و در
سطح معناداری نیز نتایج کلی نشان داد که متغیر سبک زندگی و پایگاه اجتمااعی دارای رابطاه
معناداری با متغیر وابسته (تعلق محله ای) مایباشاند .در کال دو متغیار سابک زنادگی و پایگااه
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اجتماعی دارای رابطه معنادار با حاس تعلاق محلاهای هساتند و سااکنان هار دو منطقاه احسااس
امنیت اجتماعی باالیی نسبت به محل سکونت خاود دارناد .سااکنان هار یاک از مناااق از نظار
پایگاه اجتماعی و سبک زنادگی ،متناساب باا محای زنادگی خاود هساتند و تعاداد ساالهاای
سکونت با تقویات حاس تعلاق و گارایش باه زنادگی در محال دارای رابطاه معنااداری اسات.
همچنین نتایج حس تعلق نشان از تعلق پایین ساکنان هر دو منطقه دارد که این امر نکتهای اسات
که باید مورد توجه برنامه ریزان شهری در جهت پایداری محله با هادف توساعه پایادار شاهری
قرار گیرد .به عنوان پیشنهاد در خصوص واحدهای فضای شهری نوساز کاه بافات جدیادی در
شهر را تشکیل میدهند میتوان با ایجاد واحدهای همسایگی و خرده فرهنگهاای درون محلاه
در یک محله واحد با هدف تقویت حس تعلق مدیریت سااختارمند و سلساله مراتبای را از نظار
قشربندی ،گروههای سنی و جمعیتی ایجاد کرد و با حد مطلو گساترش واحادهای محلای باه
هدف توسعه پایدار محلهای نزدیک شد .بنابراین نتیجه گرفته میشود جهت مطالعات آیناده در
زمینه محلههای شهری و بهبود مدیریت محلهها به نکات پیشنهادی زیر توجه گردد:
 توجه به عوامل موثر بر تعلق محلاهای و تقویات گارایش محلاهای در سااکنان محلاههاایشهری
 توجه به ارتباط نظام مند میان عناصر اجتماعی و فیزیکی محلهها جهت مدیریت موفاق درواحد شهری
 ایجاد و گسترش مشارکت اجتماعی و تشکیالت محلهای جهت تقویت حاس همبساتگیو هویت در محله
 ایجاد واحدهای همسایگی و خرده فرهنگهای درون محله در یک محله واحد با هادفتقویت حس تعلق برای رسیدن به توسعه پایدار محله ای
 توزیع متناسب خدمات و امکانات فضایی شهری با توجه به عوامل تاثیر گذار بار گارایشمحلهای جمعیتها.
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