
  
  
  
  
   
 

  
  
  
  

  اي  و احساس تعلق محلهشهرگراییرشد 
  

  **سحر صفري ،     *سید یعقوب موسوي
  18/1/1395: ذیرشتاریخ پ  18/10/1394: تاریخ دریافت

  
 چکیده

مسکونی در ه تعلق به محله نمایانگر احساس ذهنی مثبت افراد نسبت به محل 
به محیط  اي نوعی تعهد براي ساکنان نسبت ادامه پیوند محله. شهر است

آن در طول زمان و در مراحل مختلف  ها به حفظ رابطه با سکونت و تمایل آن
هاي  ن و پیامدهاي فقدان آن در دهه تعلق به مکا.شود موجب می زندگی را

. اخیر تبدیل به یکی از موضوعات مهم در حوزه مطالعات شهري شده است
 بر واقعیت احساس تعلق شهرگراییپژوهش حاضر درصدد است تأثیر رشد 

در این مسیر مقوله و موضوع شهرگرایی با . مورد بررسی قرار دهدرا اي  محله
هاي مکتب شیکاگو ونیز مفهوم و مقوله  ریهتأکید بر نظریه لوئیس ورث و نظ

اي  هاي حس تعلق به اجتماع محله اي با استفاده از نظریه احساس تعلق محله
مک میالن و چاویس، هویت مکان رلف و رائولز و نظریه سیستمیک کاساردا 

عنوان متغیر  اي به احساس تعلق محله. اند استفاده قرار گرفته و جانویتز مورد

                                                
  y.mousavi91@alzahra.ac.ir                  .ریزي شهري دانشگاه الزهرا دانشیار برنامه *

       .)نویسنده مسئول(. دانشگاه الزهراریزي شهري  برنامهدانشجوي کارشناسی ارشد  **
 sahar_safari69@yahoo.com  
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جامعه مورد . باشد ل ابعاد عینی، ذهنی، شناختی و احساسی میوابسته شام
، 2 گانه شهرداري شهر تهران، مناطق 22مطالعه در این پژوهش از میان مناطق 

صورت  هاي هر منطقه به اند که چهار محله از محله  شده  تعریف20 و 13
ورت ص ها تعیین و نمونه مورد نظر به هایی از این محله تصادفی و سپس بلوك

روش اصلی تحقیق در این بررسی از نوع پیمایش . تصادفی انتخاب گردید
ها در سطح توزیع جمعیت  ، دادهپرسشنامهبا استفاده از تکنیک . بوده است

درنهایت .  شده است  سال به باال گردآوري20 نفر در رده سنی 391آماري 
ی، آزمون آمده با استفاده از روش تحلیل ضرایب همبستگ دست اطالعات به

 .اند آنالیز واریانس و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته
آمده از همبستگی میان متغیرها حاکی از آن  دست ترین نتایج به برخی از مهم

است که بین سبک زندگی شهري، گرایش به روابط گسترده در شهر و 
 منفی و معنادار،  همبستگی،اي  به مکان شهري بااحساس تعلق محلهدلبستگی

 نوع  وبین طول مدت اقامتکه دهد  عالوه نتایج نشان می به. وجود دارد
اي همبستگی مثبت و معناداري  مالکیت منزل مسکونی بااحساس تعلق محله

اي سن و میزان درآمد  هضمناً رابطه معناداري میان متغیرهاي زمین. وجود دارد
  .آمده است دست شان به  محل زندگیافراد مورد مطالعه بااحساس تعلق آنان به

، احساس تعلق به محله، حس مکان، شهرگرایی:  کلیديهاي هواژ
  اي اجتماع محله

  
  مقدمه و بیان مسئله

هـایی اسـت کـه     کنـد از پدیـده   شهر به لحـاظ نقـشی کـه در زنـدگی انـسان ایفـا مـی                
، جغرافیـاي شـهري  ، پژوهشگران پیرامـون ابعـاد مختلـف آن اعـم از معمـاري شـهري          

... اقتــصاد شــهري و، ریــزي شــهري طراحــی و برنامــه، شهرســازي، مــدیریت شــهري
عنـوان یـک    مـا نیـز در ایـن تحقیـق شـهر را بـه         . انـد   آن پرداختـه   به بررسی و کنکاش   

ــه   ــر جامع ــان و از منظ ــسانی در مک ــاع ان ــرار داده و   اجتم ــی ق ــورد بررس ــناختی م ش
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اي  لــق محلــه تع و تــأثیر آن بــر احــساس  ) شــیوه زنــدگی شــهري  ( شــهرگرایی
 .دهیم  قرار میمورد مطالعهرا شهروندان 

، فرهنــگ تعامــل و همیــاري  خــرده،روابــط اجتمــاعی پیوســته بــین اهــالی محلــه
ــت   ــریم و حرم ــظ ح ــا حف ــت    ، ه ــالمت و بهداش ــال س ــسئولیت در قب ــساس م اح

ــنن و ارزش   ــسب س ــیط برح ــاعی مح ــی و اجتم ــسیاري از   فرهنگ ــود و ب ــاي موج ه
ــر  ــارکردي دیگ ــصوصیات ک ــشا، خ ــته     نن ــه در گذش ــاور ک ــن ب ــت از ای ــایی اس ه

شـهري در حکـم الگوهـاي موفـق تعـامالت انـسانی در زیـست شـهرهاي            هـاي   محله
ــوده  ــشین ب ــزرگ پی ــد ب ــه. ان ــین محل ــضاء و    چن ــانی اع ــل نزدیکــی مک ــه دلی ــایی ب ه

هـاي    گردیـد تـا عـالوه بـر ایفـاي نقـش             هـا سـبب مـی       احساس عمیق تعلق مکانی آن    
اي از نیازهـاي   هـا تـوان تـأمین پـاره          آن سـاکنان د بـین    فضاي موجـو  ،  فراوان اجتماعی 

 در دوران اخیـر بـا تـضعیف موقعیـت    .  را نیـز داشـته باشـند   سـاکنان عاطفی و روانـی    
نقــش واقعــی خــود را در  از کارکردهــاي اجتمــاعی آن بــسیاري ،هــاي شــهري محلــه

انـد و باعـث بـر هـم خـوردن تناسـب محـیط                 داده  دسـت   از ساکنانزندگی اجتماعی   
ــاعیفی ــت در شــهر، زیکــی و اجتم ــتی، زوال هوی ــاهش دوس ــل   ک ــط متقاب ــا و رواب ه

  شـده عمیق عاطفی و درنهایـت بیگـانگی افـراد سـاکن در محلـه نـسبت بـه یکـدیگر                  
  .است

هــاي شــهري ازجملــه موضــوعاتی اســت کــه بــاوجود   پــژوهش در بــاب محلــه
 اسـت کـه   هـایی  داراي نکـات و ناگفتـه  ، یافتـه اسـت    هاي اخیر توسـعه      در سال  این که 

بــا . اي در آینـده مفیـد باشـد    و محلـه  ریـزي شـهري   توانـد بـراي هـر نـوع برنامـه      مـی 
عــدم ، هــاي گــسترده روسـتا بــه شــهر  هــاي اجتمــاعی از نـوع مهــاجرت  بـروز پدیــده 

ــازه  ــاالي اجتمــاعی ت ــشارکت ب ــه م ــل ب ــه... واردان شــهري و تمای روز احــساس  روزب
ــی  ــق و ب ــدم تعل ــطح م  ع ــهروندان در س ــان ش ــاوتی می ــهتف ــه   حل ــهري رو ب ــاي ش ه

 اسـت تـا در کنـار توجـه بـه مطالعــات       شـده در ایـن تحقیـق سـعی   . گـسترش اسـت  
از ، پیشینی که در رابطه بااحـساس تعلـق شـهروندان بـه محلـه صـورت گرفتـه اسـت               
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ــه ــرد    دریچ ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــوع م ــن موض ــد ای ــشینی و  .اي جدی ــروزه شهرن ام
نیمـی  . باشـد  مـی  جوامـع مطـرح  صورت یـک پدیـده اجتمـاعی در کلیـه             به شهرگرایی

ــدگی مــی  ــد از مــردم جهــان در شــهرها زن ــه مــی. کنن ــا  گفت شــود شــهرهاي جهــان ب
کننـد و ایـن شـهرها هـستند کـه هـم چنـان                 میلیون نفر در دقیقه رشد مـی        سرعت یک 

ــتایی  ــاطق روس ــی  ، از من ــذب م ــاجر ج ــد مه ــرافتی (.کنن ــور ش ــا ) 4: 1387، پ آماره
ــشان ــهري   ن ــت ش ــد جمعی ــر رش ــدي 74گ ــال  درص ــی1400در س ــد  م ــا . باش آماره

جمعیــت  یکــی از اثــرات باشــد و گویــاي افــزایش رشــد جمعیــت در ایــران نیــز مــی
ــزایش مــسائل و آســیب  ،شــهري ــرخ رشــد جمعیــت شــهري و اف ــاال رفــتن ن هــاي  ب

 .)4: 1387، شرافتی پور(خواهد بود  هاي شهري محله اجتماعی در سطح

ــاده ــی   در س ــه م ــف از محل ــرین تعری ــت  ت ــوان گف ــت از  : ت ــارت اس ــه عب محل
هـا   هاي مجـاور هـم در یـک فـضاي جغرافیـایی خـاص کـه سـاکنان ایـن خانـه                       خانه

بــاهم روابــط شخــصی و تعامــل رودررو دارنــد و میزانــی از همبــستگی اجتمــاعی در 
 جغرافیـایی   -محلـه یـک فـضاي اجتمـاعی         ،  دیگـر   عبـارت   بـه . هـا وجـود دارد      بین آن 

ــاع      ــط اجتم ــر رواب ــی ب ــدود و مبتن ــه مح ــت ک ــامالت رودرروي  اس ــرم و تع ی گ
هــسته اولیــه زنــدگی جمعــی بــوده و ، اگــر بپــذیریم کــه خــانواده .همــسایگان اســت

  شـده  تـراکم و تجمـع خانوارهـا پیرامـون یکـدیگر در یـک واحـد شـناخته              ،  باشـد   می
ــایی ــه شــناختی نظــام محلــه ویژگــی جامعــه، جغرافی  خــوبی آشــکار هــا در شــهر را ب

گـردد   طـی در یکـدیگر منجـر بـه تولیـد هـویتی مـی           ادغام عناصر مختلف محی   . کند  می
. شخـصیت و فرهنـگ افـراد دارد       ،  خـود تـأثیر مـستقیم در رفتـار        ،  که در مرحلـه بعـد     

هـاي شـهري    هـاي شـهري ایـن اسـت کـه محلـه       بنابراین نکته مهـم در مطالعـه محلـه    
ــه   ــارکرد جامع ــی و ک ــد معن ــایی فاق ــدهاي جغرافی ــی واح ــناختی نم ــند ش ــه ، باش بلک

ــالعکس ــ آن، ب ــاریخی  ه ــالش ت ــک چ ــه -ا در ی ــاعی ب ــه   اجتم ــخ دادن ب ــور پاس منظ
 بـه  1387، مقـدم  (.انـد  اي از نیازهاي مشترك افـراد سـاکن در شـهر بوجـود آمـده              پاره

 .)نقل از موسوي
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ــد دهــه گذشــته ــه رشــد  ، در چن ــد رو ب ــا رون ،  در تهــرانشــهرگراییهمزمــان ب
ــاعی ی   ــرل اجتم ــاد غیررســمی کنت ــتن نه ــین رف ــضعیف و از ب ــارت شــاهد ت ــی نظ عن

ــردم هــستیم  ــر م ــد موجــب. مــردم ب ــن رون ــه از هنجارهــاي   شــده، ای ــردي ک هــر ف
 بـه  .کنـد بـا سـرزنش کمتـري از طـرف سـایر افـراد روبـرو شـود                گروهی تخطی مـی   

بایــستی ریـشه ایـن مــسئله را در   ، هـاي پیـشین   رســد بـا ناکارآمـدي دیــدگاه   نظـر مـی  
تناسـب  ، ه شـدن شـهر  چراکـه بـا گـسترد   .  اجتمـاعی دنبـال کـرد   -یک تحلیل فـضایی   

کـه قـبالً مبنـاي    ،  کالبـدي -خـورده و تعلـق فـضایی         هـم   فضایی و اجتماعی افـراد بـه      
ــسئولیت اجتمــاعی آن ــوده احــساس م ــا ب ــر، ه ــسئله.  اســت شــدهکمت ــن م ، پیامــد ای

تفـاوتی اجتمـاعی افـراد در مواجهـه بــا      کـاهش همبـستگی اجتمـاعی و در نتیجـه بــی    
حقیــق حاضــر ضــمن مطالعــه و بررســی ت .هــاي اجتمــاعی بــوده اســت هنجارشــکنی

ــه شــهرگرایی ــق محل ــی  و احــساس تعل ــب  ، اي شــهروندان تهران ــا ترکی ســعی دارد ب
نتــایج کــاربردي را از آن اســتخراج کنــد و راهکارهــاي ، نظریــه و واقعیــت اجتمــاعی

ــه ــب را ب ــشارکت     مناس ــاء م ــهروندان و ارتق ــسئولیت ش ــساس م ــت اح ــور تقوی منظ
ــه اجتمــاعی در ســطح محلــه ــدهــا ارائ ــه، کــه حاصــل آن.  نمای ، مطالعــه در ایــن زمین

ــه    ــدیران و برنام ــی م ــش تجرب ــت     دان ــز و تقوی ــت تجهی ــهري را در جه ــزان ش ری
  .هاي شهري افزایش خواهد داد فیزیکی و اجتماعی محله

 

  سؤاالت تحقیق
  اي است؟  باعث کاهش احساس تعلق محلهشهرگراییآیا رشد  .1
  شود؟ اي چگونه بررسی می  سبک زندگی شهري بر احساس تعلق محلهتأثیر .2
در احساس تعلق ، چگونه تمایل به روابط گسترده در محیط شهري بزرگ .3
 گذارد؟  میتأثیراي  محله

 اي چگونه است؟  عقالنیت کنش فردي در محیط شهري در احساس تعلق محلهتأثیر .4
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  پیشینه تحقیق
بااحساس  و رابطه آن شهرگراییتحقیقات و مطالعات متعددي در ارتباط با موضوع 

با ) 1388 (خصال پاكنامه اعظم  پایانتوان به  اي صورت گرفته است که می تعلق محله
 اجتماعی شهروندان شهر تهران - بر ایستارهاي فرهنگیشهرگراییموضوع بررسی تأثیر 

 بر ایستارهاي شهرگراییشناختی تأثیر  در این پژوهش به بررسی جامعه. اشاره کرد
 با شهرگرایی است همچنین  شده ان شهر تهران پرداخته فرهنگی شهروند-اجتماعی

هاي ایستارهاي  هاي مکتب شیکاگو و شاخص تأکید بر تئوري لوئیس ورث و نظریه
، کاهش انسجام اجتماعی، عقالنی شدن کنش فردي، ازخودبیگانگی، فرهنگی اجتماعی

اسانی چون شن هاي جامعه کاهش پیوند عاطفی و افزایش فردگرایی با تأکید بر نظریه
روش .  قرار گرفته استمورد مطالعهپردازان مکتب شیکاگو  زیمل و نظریه، مارکس، وبر

حجم . باشد  میپرسشنامهتحقیق در این پژوهش پیمایش و ابزار گردآوري اطالعات 
 ساله ساکن در پنج منطقه تهران 20-60) اعم از زن و مرد ( نفر از افراد390نمونه 
. اند  شده اي انتخاب گیري خوشه ورت تصادفی با روش نمونهص ها به  که نمونه،است
هاي پژوهش برحسب محاسبه ضریب همبستگی پیرسون مبین وجود رابطه معنادار  یافته
کاهش انسجام اجتماعی و افزایش ،  و عقالنی شدن کنش فرديشهرگراییبین 

عاطفی رابطه  و ازخودبیگانگی فردي و کاهش پیوند شهرگراییاما بین . فردگرایی است
  .داري یافت نشد معنی

 دلبستگیبا موضوع بررسی رابطه شبکه فردي و ) 1392(نامه سلمه نیکزاد  پایان
گیري از مدل   با بهره،با تأکید بر وسایل ارتباطی نوین: هاي تهران به محله در محله

نظریه ، دیدگاه جامعه با مسئولیت محدود مچ و مانور، سیستمیک کاسارداو جانویتز
پردازد و نقش   به محله میدلبستگیمیدان اجتماعی و فردگرایی شبکه ولمن به بررسی 

 را مورد بررسی قرار دلبستگیهاي ارتباطی نوین بر  شبکه فردي و همچنین شیوه
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پیوندهاي محلی و فرامحلی مورد توجه قرار گرفته ، هاي فردي در بررسی شبکه. دهد می
 سال 15 باالي ساکنانجامعه آماري پژوهش را . تاین تحقیق از نوع پیمایشی اس. است

گیري   نفر است که به شیوه نمونه391حجم نمونه . دهند شهر تهران تشکیل می
 4 گانه شهر تهران و 22 از میان مناطق 18، 11، 3سه منطقه . اند  شده اي انتخاب خوشه

 افراد به لبستگیدها  بر اساس یافته. صورت تصادفی انتخاب شدند محله از هر منطقه به
شبکه روابط . روابط افراد بیشتر در سطح فرامحلی است. باشد محله در سطح متوسط می

بررسی . باشد  به محله تأثیر دارد اما روابط فرامحلی مؤثر نمیدلبستگیمحلی فرد بر 
دهد که بین تماس اینترنتی  نتایج پژوهش در زمینه نقش وسایل ارتباطی نوین نشان می

،  سن،اي بین متغیرهاي زمینه.  به محله رابطه معناداري وجود ندارددلبستگیافراد با 
با وابستگی به محله رابطه مثبت و  درآمد ماهیانه خانواده و مدت اقامت فرد در محله

  .معناداري وجود داشته است
ــی ــین م ــه همچن ــوان ب ــه ت ــويمقال ــوب موس ــا موضــوع) 1381 ( یعق ــده  ب پدی

ــه، هرهاشــ همبــستگی اجتمــاعی در کــالن ــدا رفیــع زاده مقال ــا موضــوع ) 1383 (ن ب
مقالـه احمـد   ، هـاي سـنی سـاکن در محـالت تهـران      بررسی تعلق اجتماعی در گـروه     

 و اي محلّــه تعلــق حــس بررســیبــا عنــوان ، )1393 (نــادري و ابــراهیم شــیرعلی
مقالـه  چنـین   آبـاد و هـم   نعمـت  محلـه  :مـوردي  نمونـه  اجتماعی مشارکت در آن نقش

ــتانی  ــن باس ــبکه در    )1387( سوس ــاعی ش ــرمایه اجتم ــی س ــوع بررس ــا موض  10 ب
هـاي اجتمـاعی اشـاره کـرد کـه       بررسی جایگـاه روابـط محلـی در شـبکه      : محله تهران 

  .اند موضوع مشابه پرداخته در این زمینه به مطالعه و بررسی
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  تعریف مفاهیم کلیدي تحقیق
  1شهرگراییمفهوم 

تراکم ، میزان جمعیت.  شهر تشخیص دادتوان از شیوه زندگی ساکنان  را میشهرگرایی
در روابط میان افراد و افزایش ، جمعیت و ناهمگنی جمعیت در یک حوزه شهري

هاي مردم در شهر  گروه» جدایی گزینی«شرایط تفکیک مردم مؤثر است و درنهایت به 
عنوان محل   به تعریف لوئیس ورث که شهر را بهشهرگراییاین تفسیر از . انجامد می

 با تغییراتی شهرگراییتوان گفت  می. بسیار نزدیک است، شناسد  زندگی خاص میشیوه
 در شهرگراییمعنایی که از مفهوم  .رسوم و رفتارهاي جمعیتی همراه است، ها در ارزش

» شیوه زندگی« عنوان باشناختی است که در اینجا  معناي جامعه، این تحقیق مدنظر است
. شناسی هستند  خارج از حوزه جامعهشهرگراییمعانی  است و دیگر  شدهبرده از آن نام

تنوع و ، دانند که با صفات تراکم  را یک شیوه زندگی میشهرگراییگوتدینر و بود 
امروزه ، گویند که این اصطالح ها می آن. شود سازمان اجتماعی پیچیده مشخص می

  .)Gottdiener & Budd, 2005: 186(اغلب به معنی فرهنگ شهرهاست 
 تنها به روند جذب شدن افراد گوناگون به شهرگرایی«معتقد است که ورث 

شود؛ این مفهوم همچنین گویاي تمرکز  هاي تجمع و سکونت در شهر اطالق نمی مکان
گیرد و  موازات رشد شهرها صورت می هاي خاصی از زندگی است که به نمودهاي شیوه

ردد که در میان مردم آشکار و گ سرانجام به تغییراتی در شیوه زندگی شهري اطالق می
برجسته هستند و این شیوه از طریق مؤسسات و نهادهاي شهري و به کمک وسایل 

یافته و هرروز افراد بیشتري را تابع شیوه  ونقل و ارتباطی به سایر فضاها نیز راه حمل
 یادشده شاید با تعاریف شهرگراییتعاریف دیگر  .)Wirth, 1938: 5( »سازد شهري می

توان چنین   میشهرگراییاز برآیند تعاریف مختلف از ، دنحدودي متفاوت باشتا 
 عاملی روانی است که در گرایش روستاییان به شهر تأثیر شهرگراییاستنباط کرد که 

                                                
1. Urbanism 
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سوي زندگی  روستاها را از جمعیت خالی کرده و مردم را به، هاي شهري داشته و جاذبه
تراکم ، ها به شهر  گرایش روزافزون انسانمنظور از شهرنشینی .دهد در شهر سوق می

اي  که شیوه است ها در فضاهایی محدود و تولد شهرهایی بزرگ در قرون جدید انسان
 و در مورد شهرنشینی مکتب شیکاگو. آورد خاص در زندگی انسان پدید می

و ) اي در زندگی عنوان شیوه شهرنشینی به(شناسانی چون لوئیس ورث در مقاله  جامعه
و البته با تأکید بر دیدگاه ) وسطی شهر در قرون(اش به نام  نري پیرن در اثر برجستهها

 در آثار خود مباحث  و گیدنزپارك، سوروکین، تاریخی و بزرگانی چون زیمل
عنوان شیوه زندگی   بهشهرگراییها معتقدند  آن، اند مهمی در همین رابطه مطرح نموده

،  اجتماعی دربردارنده جایگزینی روابط ثانوي با اولیهشهري در حوزه رفتارها و روابط
، جایگزینی عقالنیت با احساسات و عاطفه، غیرشخصی شدن، بیگانگی و انزوا، گمنامی

 آزادي شخصی و مواردي نظیر آن است، کنترل اجتماعی رسمی، )زدگی دل (تفاوتی بی
  ).1369، صدیق سروستانی(

  
 6اي حس تعلق محله

 بــه محلــه ســاکنان مکــانی تعلــق را محلــه یــک هویتمنــدي یطشــرا) 1383 (قاســمی
ــدگی محــیط ــه از جمعــی خــاطرات، زن ، حــس آســایش قبیــل از موضــوعاتی و محل
 تعــامالت ایجــاد امکــان و مکــان بــه تعلــق حــس، بــودن خودمــانی، آرامــش، امنیــت

  .)127-128: 1383، قاسمی( شمرد برمی ساکنان میان اجتماعی
ــاکزاد ــشی، پ ــصیت از بخ ــود شخ ــر يوج ــسان ه ــه ان ــت  ک ــردي هوی  را او ف

 او. شناسـاند   مـی  دیگـران  بـه  و شناسـد   آن مـی   بـا  را خـود  که داند  می مکانی،  سازد  می
                                                

1. Chicago School 
2. Simmel 
3. Sorokin 
4. Park 
5. Giddens 
6. Neighborhood sense 
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 مکـانی  بـه  متـصل  را خـود ،  کنـد   مـی  فکـر  خـود  دربـاره  که  هنگامی انسان است معتقد
 میـان ،  شـمارد   مـی  خـود  از بخـشی  را مکـان  آن و کنـد   مـی  زیـست  در آن  کـه  داند  می
بـه خـود    «رابطـه بـا      ایـن  از پـاکزاد  کـه  دارد وجـود  عمیـق  اي  رابطه اش  و زندگی  فرد

 .)104: 1375، پاکزاد (کند تعبیر می» همانی با فضا

ــه   ــاپورت محل ــوس راپ ــه را آم ــوان ب ــاکله عن ــویتی ش ــا و ه ــشی معن ــه بخ  ب
 ابـزاري  عنـوان   بـه  را محلـه  کـه  اسـت  کـسی  نخـستین  وي. دانـد   می شهري هاي  مکان

 تواننـد هویـت خـود را بازیابنـد       مـی  آن از اسـتفاده  بـا  ندانشـهرو  کـه  کند  می توصیف
  ).48: 1391، العلومی جو و فتح به نقل از کاشانی(

، همــدیگر بــه اي از تعلــق داشــتن روحیــه«را  اي محلــه تعلــق مـک مــیالن حــس 
ــر آگــاهی، محلــه در اعتمــاد مــورد قــدرت ســاختار یــک وجــود از احــساسی ، فراگی

ــاهم از کــه اي دوســویه منفعــت ــ ب  برداشــتن از کــه تعــاملی شــود و ودن ناشــی مــیب
  .)80: 1391، زمردیان (است کرده گیرد معرفی می شکل هاي مشترك تجربه

  
 واکاوي نظري تحقیق

هـاي عمیـق در       ریـشه  )واحـدهاي همـسایگی   (  بـه اجتمـاع محلـی      دلبـستگی موضوع  
ــه اجتمــاع و مباحــث جامعــه  ــوط ب ــع . شناســی شــهري دارد ســنت نظــري مرب درواق

 نـسبت بـه اجتمـاع و احـساس یـا تمایـل محلـی ارتبـاط نزدیکـی               دلبـستگی  توجه به 
  ).Humman, 1992: 256 (شناسی دارد با مسئله مرکزي رشته جامعه

ــه از ــه نظری ــه  جمل ــق اجتمــاع محل ــه حــس تعل ــردازان مقول ــیالن و  پ اي مــک م
دارنـد کـه از میـان         هـا چهـار مؤلفـه بـراي ایـن مفهـوم بیـان مـی                 آن. چاویس هـستند  

مفهـوم عـضویت و مـشارکت اشـاره بـه ایـن امـر دارد کـه در اولـین قـدم اگـر                  ها    آن
اي داشـته باشـد و سرنوشـت     فردي احساس عـضویت و پیوسـتگی بـا اجتمـاع محلـه        

ارزیــابی و ، اي کــه در آن عــضویت دارد و شــرایط زنــدگی خــود را در گــستره محلــه
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شـت  هـاي جمعـی محلـه خواهـد دا          احتمـال مـشارکت بیـشتري در کـنش        ،  درك کند 
پیونـدهاي عـاطفی شـاید    . آورد و به دنبال آن احـساس تعلـق بیـشتري بـه دسـت مـی           

ــشناختی احــساسی ــرین و روان ــه    ت ــار مؤلفــه حــس تعلــق ب ــین چه ــه در ب ــرین مؤلف ت
اي و    پیونـدهاي عـاطفی باعـث اتـصال فـرد بـه اجتمـاع محلـه               . اي باشد   اجتماع محله 

ــی  ــراف خــود م ــنش   محــیط اط ــه ک ــانگی ب ــصال و یگ ــن ات ــا  شــود و ای ــاي او معن ه
دارد  تـرین شـکل ممکـن بیـان مـی      درواقع گزینه پیونـدهاي عـاطفی بـه سـاده      . دهد  می

کنــد بــه لحــاظ عــاطفی دوســت  اي را کــه در آن زنــدگی مــی محلــه، کــه اگــر فــردي
ــشتري خواهــد داشــت ، داشــته باشــد ــق بی : 1391، رهنمــا و رضــوي. (احــساس تعل

36.(  
ــ ) 1389 (رلــف ــا تجرب ــاط ادراك ب ــان ارتب ــا بی ــه در ، ه از مکــانب ــاد دارد ک اعتق
هـا مفهـومی فراتـر از خـصوصیات کالبـدي و عناصـر کالبـدي در          انـسان  ،حس مکـان  

پیوسـتگی و ارتبـاط ممتـد بـا روح مکـان را      ، نـوعی  کننـد و بـه   یک مکان را درك مـی     
ناپـذیر مفهـوم      وي با بیـان ایـن امـر بـه ارتبـاط اساسـی و جـدایی                . نمایند  احساس می 

دارد آنچـه کـه یـک فـضا      هـاي انـسانی اشـاره داشـته و اعـالم مـی       حس مکان با جنبه   
آغـشته شـدن آن بـا معـانی و مفـاهیم عمیـق اسـت            ،  بخـشد   را به یک مکان اعتال مـی      

 در مــورد نظــررو مکــان  ازایــن. کنــد کــه در طــول زمــان گــسترش و عمــق پیــدا مــی
هــاي  کــه عمــدتاً بــه بعــد ناآگاهانــه و ادراکــی در الیــهممکــن اســت تعریــف رلــف 

ــر      ــق تعبی ــس تعل ــستگی و ح ــه واب ــه از آن ب ــت دارد ک ــراد دالل ــه اف ــاموش تجرب خ
صـورت    مکـان در ایـن حـس بـه        . باشـد   شود که حس توأم باعاطفـه در مکـان مـی            می

ــشه ــی ری ــه م ــه دار تجرب ــود و الی ــاعی   ش ــف اجتم ــاي مختل ــز در –ه ــی را نی  فرهنگ
یـاي اطـراف   عنـوان نقطـه امـن اتکـایی فـرد از دن           رلـف از ایـن حـس بـه        . گیـرد   برمی

 روانـی فـرد بـه مکـان خـاص را نتیجـه        –کنـد و تعلـق مهـم روحـی            خود اشاره مـی   
  .)65: 1388، موسوي (.کند این احساس بیان می
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ــات  ــستگیدر ادبی ــانویتز    دلب ــاردا و ج ــک کاس ــوي تئوری ــاع از الگ ــه اجتم   ب
از دیــدگاه الگــوي .  اســت شــده بــسیار اســتفاده "الگــوي سیــستمیک" بانــام) 1974(

پیوسـتگی قـوي بـا تعـامالت اجتمـاعی          ه   بـه اجتمـاع بـه واسـط        دلبـستگی  سیستمیک
هـاي   هـاي میـان فـردي و شـبکه      آیـد کـه در طـول زمـان بـا وابـستگی              به وجـود مـی    

 بـه اجتمـاع سـه بعـد         دلبـستگی ،  بر اسـاس ایـن الگـو      . یابد  اجتماعی محلی توسعه می   
). عــاطفی (حـساسی عـد ا  ب)3، عــد مـشارکتی ب) 2، )اي یـا شـبکه  ( ديفـر عـد  ب) 1 :دارد

ــردي ب ــد ف ــ ، ع ــه درج ــز در    ه ب ــشاوندان متمرک ــتان و خوی ــا دوس ــط ب ــد و رواب پیون
، عــد مــشارکتیب. محلــی اشــاره دارد اجتمــاع محلــی و گــستردگی روابــط در جامعــه

بــرداري  هــاي اجتمــاعی رســمی و بهــره چگـونگی مــشارکت پاســخگویان در ســازمان 
احــساسات مثبــت نــسبت بــه ، فیعــد عــاطکنــد و ب از پیونــدهاي محلــی را بیــان مــی

  .اجتماع محلی را دربرمی گیرد
اي جدیــد از  عنــوان شــیوه  بــهشــهرگراییلــوئیس ورث در مقالــه معــروف خــود 

تــر از شــهر نــسبت بــه اندیــشمندان قبــل از خــود    تعریفــی جدیــد و جــامع،زنــدگی
 متـراکم و دائمـی افـرادي کـه بـه لحـاظ اجتمـاعی و        ،  جایگاه نـسبتاً بـزرگ     «:ارائه داد 

  .)342: 1938، ورث( »اند فرهنگی ناهمگون
هـا   هـاي دیگـر از آن   کنـد کـه قـضیه    ورث مقاله خود را با سـه فرضـیه آغـاز مـی        

ایـن سـه مفهـوم خـصایص اصـلی         . نـاهمگونی ،  کماتـر ،  بزرگـی  :کننـد   اشتقاق پیدا می  
شـناختی هـستند و مفهـوم سـوم           دو مفهـوم اول بـوم     . شـوند   شهر در نظـر گرفتـه مـی       

بزرگـی یـک جامعـه      . شـود   اسـت کـه از دو مفهـوم اول اسـتنتاج مـی            شـناختی     جامعه
ــی   ــت م ــوع در جمعی ــزایش تن ــث اف ــود باع ــزرگ . ش ــت ب ــدر جمعی ــد   هرق ــر باش ت

هـاي   جـدایی . قـوم و منزلـت بیـشتر خواهـد شـد     ، هاي فضایی بـر مبنـاي نـژاد     جدایی
شــود  فـضایی در شـهر باعــث سـست شــدن پیونـدهاي همـسایگی و احــساساتی مـی      

ضــعیف شـدن ایــن پیونـدها باعــث تقویــت   .  از آن برخوردارنــدکـه جوامــع کوچـک  
میــزان  «:ورث معتقــد اســت. گــردد رقابــت و ضــرورت حــضور نظــارت رســمی مــی
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تــوان کــامالً یــا یقینــاً بــا نــسبت کــل جمعیتــی  شــهري بــودن دنیــاي معاصــر را نمــی
تـأثیري کــه شـهرها بــر زنـدگی اجتمــاعی    . کننــد سـنجید کــه در شـهرها زنــدگی مـی   

آورنــد فراتــر از چیــزي اســت کــه نــسبت جمعیــت شــهري گــواه آن   مــیآدمــی وارد
اي محـل سـکونت و کـار انـسان مـدرن              تنهـا بـه نحـوه فزاینـده         زیـرا شـهر نـه     ،  است

ــز شــکل ، اســت ــه مرک ــصادي  بلک ــدگی اقت ــرل زن ــري و کنت سیاســی و فرهنگــی ، گی
تـرین اجتماعـات جهـان را در مـدار خـویش قـرار داده و منـاطق                    است که دوردسـت   

ــتو مر ــان و فعالی ــه  دم ــدي ب ــاگون را در کهکــشان واح ــاي گون ــم ه ــت ه ــه اس » بافت
)Rissman,1970: 40.(  
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  * الگوي تحلیلی-1شکل 

  
  

   شده توسط نگارندگان تهیه* 

      



   
  
  
  

 45     اي رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله

 
 

 فرضیات تحقیق

  .اي رابطه وجود دارد  و احساس تعلق محلهشهرگراییرسد بین  به نظر می -1
اي رابطه وجود   احساس تعلق محلهرسد بین سبک زندگی شهري و به نظر می -2

  .دارد
اي  رسد بین گرایش به روابط گسترده در شهر و احساس تعلق محله به نظر می -3

  .رابطه وجود دارد
رسد بین عقالنی شدن کنش افراد در محیط شهري و احساس تعلق   به نظر می-4
  .اي رابطه وجود دارد محله

  
  روش تحقیق

 همراه پرسشنامه از ،الزم هاي داده آوري جمع براي و پیمایش نوع از پژوهش این روش
 ساله 60 تا 20 جامعه آماري این تحقیق افراد .است  شده استفاده رودررو با گفتگوي
 سال سابقه زندگی 20 مدت دست کماند که   شده تعریف) اعم از زن و مرد (شهر تهران

هاي مورد نیاز از  شت که داده این امکان وجود ندااین کهبه دلیل . در شهر تهران دارند
اي از جامعه  نمونه، گیري بر اساس اصول نمونه، همه افراد جامعه آماري گردآوري شود

در این .  است شده حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه .آماري انتخاب شد
 انتخابی که نمونه ازآنجایی.  است شده اي استفاده گیري خوشه مطالعه نیز از روش نمونه

هاي  این رقم کمتر از تعداد بلوك،  نفر در شهر تهران انتخاب شدند384این تحقیق 
ها   محقق براي جلوگیري از پراکندگی زیاد نمونهپس،  در شهر تهران است شده انتخاب

منظور ایجاد امکان  به، در تمام نقاط شهر و تجمیع آنان در چند نقطه مشخص
 گانه شهر تهران را در سه منطقه کاهش 22مناطق ، اي هگیري منطق بندي و نتیجه جمع

 گانه شهر تهران در ده خوشه 22مناطق ) 1388 (بندي عبدي ابتدا با استناد به تقسیم. داد
 و به نمایندگی از طبقات 10 و 9در این پژوهش منطقه دو از خوشه ، قرار گرفته است
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 از 20 طبقات متوسط و منطقه  و به نمایندگی از6 و 5منطقه سیزده از خوشه ، باال
 از  پس. ندا  شده صورت تصادفی انتخاب  و به نمایندگی از طبقات پایین به2 و 1خوشه 

سهم هر یک از مناطق متناسب با حجم شان محاسبه گردید ، این با توجه به حجم نمونه
 در نظر 20 و 13، 2  نمونه به ترتیب براي مناطق154، 130، 100که بر اساس آن 

  صورت تصادفی انتخاب  محله به4از هر منطقه ، پس از تعیین مناطق.  است شده فتهگر
. اند و سهم هر یک از این محالت با توجه به سهم مناطق در نمونه مشخص گردید شده

صورت  ها به هاي اصلی و فرعی و کوچه خیابان، نهایتاً بعد از مشخص شدن محالت
هایی با فردي از افراد  پرسشنامه،  درب منازلتصادفی انتخاب گردید و با مراجعه به

زن یا مرد بودن متغیر  (تکمیل گردید، اند  شده صورت تصادفی انتخاب خانواده که به
 در آن منزل حاضر به پاسخگویی نبود به منزل دیگر که مورد نظراگر فرد ). باشد می
ها  اشد که دادهب الزم به ذکر می.  است شدهمراجعه شده،  صورت تصادفی انتخاب به

 پاسخگو مورد تحلیل و بررسی قرار 391آمده از  دست درنهایت بر اساس اطالعات به
  .ندا گرفته

  
  *اي  تعریف عملیاتی احساس تعلق محله-1جدول 

متغیر  ابعاد ها شاخص ها گویه
 وابسته

/ شناخت کاملی از محله ندارم و برایم اهمیت ندارد
 چندان تأثیري ،یگرزندگی در این محله یا هر محله د

 .براي من ندارد

شناخت از 
 محله

هویت خودم را مدیون زندگی در شهر هستم نه 
اي گذشته  محله دوره محله گرایی و بچه/ /ام محله
 .است

درك هویتی 
 محله

 

 
  

  شناختی
 

 
احساس 
تعلق 

  اي محله
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مکان به  جایی و نقل جا به در صورت امکان تصمیم به
 و فرصت توجه به حوادث/ یگر را دارم محله د

بودونبود / افتد را ندارم ام اتفاق می وقایعی که در محله
هیچ وابستگی خاص / این محله برایم تفاوتی ندارد

 .ام ندارم جمعی و رفاهی نسبت به محله

  

 
  

حس مکان 
  در محله

  
 

 
  

  احساسی
  

 

 خودم را اهل این محل معرفی کنم احساس این که از 
براي من مهم نیست که چه کسی در /  دارمغرور
 .کند ام زندگی می محله

 

 
تصویر 

ادراکی از 
 محله

انداز دیگران در سطح  ام در چشم کنم محله احساس می
عنوان یک  من این محله را به/ شود مطلوبی ارزیابی نمی

 /کنم مکان براي زندگی توصیه نمی

 
قضاوت 

  ارزشی محله
 

 
  

  ذهنی
  
  
 

کت در جلسات رسمی و غیررسمی حل میزان مشار
هاي شادي و  میزان شرکت در مراسم/ مسائل محلی

 .روابط با همسایگان/عزاداري همسایگان

مشارکت و 
تعامل در 

 محله

ام راضی  از امکانات تفریحی و سرگرمی در محله
از خدمات نظافتی و پاکیزگی این محله راضی / نیستم
تر وقتم را خارج از فضاي دهم بیش ترجیح می/ نیستم

 .محله بگذرانم

 
تجربه زندگی 

 در محله

 
  
  عینی
  
 

  
حس 
  تعلق

  
  
 

   شده توسط نگارندگان  ساخته*
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 *شهرگرایی تعریف عملیاتی -2جدول 

متغیر  ابعاد ها شاخص ها گویه
 مستقل

من دوست دارم که از غذاهاي متنوع 
بیرون از منزل و در سطح شهر استفاده 

ارم که علت شهر را دوست د این به/ کنم
به من آزادي در انتخاب لباس و 

 .دهد ام را می طورکلی سبک زندگی به

 
ر طلبی د تنوع

 ك و پوشاكخورا

هاي بزرگ و خرید از  رفتن به فروشگاه
پاساژهاي لوکس و مراکز مد در مراکز 

 .بخش است شهر براي من لذت

گرایی و  مصرف
 نوگرایی

 
  

سبک زندگی 
  شهري
  
 

دهم با افرادي که در  من ترجیح می
هاي مختلف اقتصادي و  موقعیت

اجتماعی در شهر هستند ارتباط 
از مالقات با / دوستانه داشته باشم

طبقات مختلف اجتماعی در شهر 
 .کنم احساس لذت می

 
تعدد روابط 

  غیررسمی
 

هاي زندگی در شهر آشنا  یکی از مزیت
هاي اجتماعی   گروهشدن با افراد و
من روابط خودم را . / مختلف است

تنها به محیط کار و خانواده محدود 
 .کنم نمی

 گوناگونی روابط

  
 

 
  

گرایش به روابط 
 گسترده در شهر

ها و عقاید  در شهر افراد داراي ارزش
 .اند مختلف

تمایل به فرهنگ  ها تنوع در ارزش
 متنوع شهري

شهرگرایی
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ها  دهم در شهر اول خواسته ترجیح می
افراد در / ن کنمو نیازهاي خودم را تأمی

محیط شهري بر اساس منافع شخصی 
 .اند خود باهم در ارتباط

ارجحیت منافع 
 شخصی

 

در شهر براي دستیابی به اهداف باید 
/ عقالنی و حسابگرانه رفتار کرد

گري و در نظر گرفتن نفع  محاسبه
اقتصادي در روابط با سایرین یکی از 

 ..شهر استشرایط زندگی در 

 
هاي  انتخاب

 عقالنی

 
  

عقالنیت در محیط 
 شهري

ها،  پل (من براي فضاهاي مدرن شهري
کنم،  که در آن زندگی می...) ها و  اتوبان

برج میالد و / ارزش بسیاري قائل هستم
میدان شهیاد نماد توسعه و معماري 

 .مدرن شهر تهران هستند

 
  معماري شهري

 

 شهري هاي محیط یکی از جاذبه
هاي مرتفع و مدرن  ساختمان

محیط شهري برایم جاذبه دارد /است
هاي اجتماعی دلخواهم را  زیرا فرصت

 .دهد پیش روي من قرار می

هاي محیط  جاذبه
 شهري

 
  

عالقه به فضاي 
 مدرن شهر

   شده توسط نگارندگان تهیه* 
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  پژوهش هاي یافته
  پاسخگویان جمعیتی هاي ویژگی 

ــوع  ــشنامه 391از مجم ــردآوريپرس ــده،   گ ــیویژ ش ــخگویان   گ ــی پاس ــاي جمعیت ه
بـا  . باشـد   سـال مـی  61 تـا  20نشان از آن دارد کـه بـازه سـن پاسـخگویان حدفاصـل             

ــنی   ــانگین س ــال38می ــنی  ،  س ــروه س ــا 30گ ــی   40 ت ــشترین فراوان ــال داراي بی  س
 54,7. هــا مــرد هــستند    در صــد آن51 درصــد از پاســخگویان زن و  49. هــستند

ــل  ــا مجــرد  درصــد آن32,7، درصــد پاســخگویان متأه ــه و  7,4، ه ــز مطلق  درصــد نی
ــت  ــد از آن5,1درنهای ــی      درص ــوت وي م ــل ف ــه دلی ــسر ب ــدا از هم ــا ج ــند ه . باش

در رتبـه   . یافتـه اسـت      درصـد اختـصاص    25بیشترین حجم نمونه به افـراد کاسـب بـا           
ــه  ــراد خان ــد و درنهایــت اف ــراد کارمن ــا  بعــدي اف  درصــد در جایگــاه ســوم 19,9دار ب

ــه ــد قــرار گرفت ــاالترین .ان ــزان تحــصیالتب ــی در خــصوص می ــه   فراوان ــه ترتیــب ب ب
زیــر دیــپلم بــا ،  درصــد21دیــپلم بــا  فــوق،  درصــد23,8سـطح دیــپلم و لیــسانس بــا  

سـواد  ،   درصـد  4,1  بـا  دکتـري و بـاالتر    ،   درصـد  11,8  بـا  لیـسانس   فـوق ،   درصد 12,3
ــا   ــی ب ــا   1,8قرآن ــوزوي ب ــواد ح ــد و س ــصاص دارد 1,5 درص ــد اخت ــد .  درص درآم

ــر از   پاســخماهیانــه خــانوار ــان از کمت ــیش از دو میلیــون  500گوی ــا ب  هــزار تومــان ت
 درصـد در صـدر   39,1تومان در نوسـان بـود و درآمـد بـیش از دو میلیـون تومـان بـا         

 30 تــا 21 ســال و 20 تــا 11مــدت اقامــت  . اســت شــده هزینــه ماهانــه خــانوار بیــان
ــا درصــدهاي   ــال ب ــی36,1 و 35س ــشترین فراوان ــد  داراي بی ــم. ان ــین ه ــشخص چن  م

-ملکــی، شــان گویــان نــوع مالکیــت منــزل مــسکونی  درصــد پاســخ67,3گردیــد کــه 
ــا . شخــصی اســت ــه بعــدي ب ــا اجــاره و درنهایــت  27,9رتب ــه رهــن ی  4,3 درصــد ب

ــه  ــه خان ــازمانی درصــد ب ــاي س ــصاص دارد ه ــه. اخت ــاي   ب ــانگین متغیره ــورکلی می ط
ــهرگرایی ــهري  ، ش ــیط ش ــراد در مح ــنش اف ــدن ک ــی ش ــ  و عقالن ــه رواب ــرایش ب ط گ

 از میـانگین فرضـی بـاالتر اسـت و از وضـعیت مطلـوبی برخـوردار        ،گسترده در شـهر   
مــشارکت و تعامــل در اي و  احــساس تعلــق محلــهباشــد امــا میــانگین متغیرهــاي  مــی

  .باشد  کمتر از میانگین بوده و از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی،محله
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  تحقیق آزمون فرضیات
اي متغیرهاي تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون ه با توجه به نرمال بودن توزیع داده

  .شود براي بررسی رابطه بین متغیرها استفاده می
  

  اي  و احساس تعلق محلهشهرگراییرابطه 

  اي  و احساس تعلق محلهشهرگراییضریب همبستگی پیرسون بین  -3 جدول
 اي احساس تعلق محله آماره متغیر

 ** -252/0 ضریب همبستگی
 شهرگرایی

 sig( 001/0(داري  عنیسطح م

  
 شهرگراییحاصل از آزمون پیرسون حاکی از آن است که بین ، 3 نتایج جدول

داري وجود دارد و  رابطه منفی معنی) =r ،001/0p =-252/0(اي  بااحساس تعلق محله
/. 05آمده از  دست  سطح معناداري بهاین کهبا توجه به . شود فرض صفر رد می

. گفت که این رابطه معنادار است/. 95ن با سطح اطمینان توا باشد می تر می کوچک
توان گفت که این رابطه  می) r =-252/0(با توجه به عدد ضریب همبستگی ، چنین هم

  .باشد قوي می
  
 اي رابطه بین سبک زندگی شهري و احساس تعلق محله 

 اي ضریب همبستگی پیرسون بین سبک زندگی شهري و احساس تعلق محله -4 جدول

 اي احساس تعلق محله آماره غیرمت

 ** -176/0 ضریب همبستگی
 سبک زندگی شهري

 sig( 001/0(داري  سطح معنی
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حاصل از آزمون پیرسون حاکی از آن است که بین سبک زندگی ، 4 نتایج جدول

داري وجود  رابطه منفی معنی) =r ،001/0p =-176/0(اي  شهري بااحساس تعلق محله
/. 05آمده از  دست  سطح معناداري بهاین کهبا توجه به . شود میدارد و فرض صفر رد 

. گفت که این رابطه معنادار است/. 95توان با سطح اطمینان  باشد می تر می کوچک
توان گفت که این رابطه  می) r =-176/0(با توجه به عدد ضریب همبستگی ، چنین هم

  .شود شدید دیده می
  
 اي ه در شهر و احساس تعلق محلهرابطه بین گرایش به روابط گسترد 

روابط گسترده در شهر و احساس گرایش به ضریب همبستگی پیرسون بین  -5 جدول
  اي تعلق محله

 اي احساس تعلق محله آماره متغیر

گرایش به روابط  **-185/0 ضریب همبستگی
 sig( 0,001(داري  سطح معنی گسترده در شهر

  
سون حاکی از آن است که بین گرایش به حاصل از آزمون پیر، 5نتایج جدول 

رابطه منفی ) =r ،001/0p =-185/0(اي  روابط گسترده در شهر بااحساس تعلق محله
 سطح معناداري این کهبا توجه به . شود داري وجود دارد و فرض صفر رد می معنی

گفت که این /. 95توان با سطح اطمینان  باشد می تر می کوچک/. 05آمده از  دست به
توان  می) r =-185/0(با توجه به عدد ضریب همبستگی ، چنین هم. ابطه معنادار استر

  .باشد گفت که این رابطه قوي می
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 اي رابطه بین عقالنی شدن کنش افراد در محیط شهري و احساس تعلق محله 

  اي کنش افراد در محیط شهري و احساس تعلق محلهضریب همبستگی پیرسون بین  .6 جدول

 اي احساس تعلق محله ارهآم متغیر

عقالنی شدن کنش افراد  012/0 ضریب همبستگی
 sig( 0,807(داري  سطح معنی در محیط شهري

  
عقالنی شدن حاصل از آزمون پیرسون حاکی از آن است که بین ، 6 نتایج جدول

رابطه ) =r ،807/0p=012/0(اي   بااحساس تعلق محلهکنش افراد در محیط شهري
 سطح معناداري از این کهبا توجه به . شود ود ندارد و فرض صفر رد میداري وج معنی

چنین با توجه به این عدد  هم. باشد بنابراین رابطه معنادار نیست تر می بزرگ/. 05
گفت که این /. 95توان با سطح اطمینان  تر هست می ضریب همبستگی به صفر نزدیک

  .رابطه معنادار نیست
  
  کان شهري و احساس تعلق محله به مدلبستگیرابطه بین  
 اي  به مکان شهري و احساس تعلق محلهدلبستگیضریب همبستگی پیرسون بین . 7 جدول

 اي احساس تعلق محله آماره متغیر

 به مکان دلبستگی ** -237/0 ضریب همبستگی
 sig( 001/0(داري  سطح معنی شهري

  
 به دلبستگی که بین حاصل از آزمون پیرسون حاکی از آن است، 7نتایج جدول 

داري  رابطه منفی معنی) =r ،001/0p =-237/0(اي  مکان شهري بااحساس تعلق محله
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آمده از  دست  سطح معناداري بهاین کهبا توجه به . شود وجود دارد و فرض صفر رد می
. گفت که این رابطه معنادار است/. 95توان با سطح اطمینان  باشد می تر می کوچک/. 05
توان گفت که این رابطه  می) r =-237/0(با توجه به عدد ضریب همبستگی  ،چنین هم

  .باشد قوي می
  

  تحلیل رگرسیون چند متغیره
ــون ــد آزم ــراي ســنجش صــحت  هرچن ــره کــه ب ــورد وســقم فرضــیات  هــاي دومتغی م

تـري    منظـور دسـتیابی بـه تـصویر روشـن           امـا بـه   ،  نمایـد   ضروري می ،  پژوهشاستفاده  
مبــادرت بــه انجــام تحلیــل رگرســیون ، اي  تعلــق محلــه بــر احــساسمــؤثراز عوامــل 

بــراي تحلیــل رگرســیونی چندگانــه چنــد روش وجــود دارد کــه . شــود چندگانــه مــی
ــام  ــر از روش گ ــژوهش حاض ــه در پ ــی  ب ــتفاده م ــام اس ــود گ ــدا  . ش ــن روش ابت در ای

ــی   ــه م ــسته دارد وارد معادل ــر واب ــا متغی ــستگی را ب ــشترین همب ــه بی ــري ک . شــود متغی
متغیـري اسـت کـه پـس از تفکیـک متغیـر       ، شـود  ي کـه وارد معادلـه مـی      دومین متغیر 

  . دارد شدهبیشترین افزایش را در واریانس تبیین، قبل
  

   آمار خالصه مدل رگرسیون-8 جدول

 مدل
مقدار 

 همبستگی
مجذور 

r 

 rمجذور 
  شده تعدیل

 دوربین واتسون انحراف معیار برآورد

 19/1 42/0 076/0 083/0 288/0 گام به گام

  
آمده  دست ضریب تعیین به، 288/0با توجه به مقدار ضریب همبستگی چندگانه 

083/0 =2R مورد مدل که شود   مشاهده می8  حاصل از جدول19/1 و دوربین واتسون
سبک زندگی را بر اساس اي  احساس تعلق محلهتغییرات % 28 قابلیت تبیین ،نظر

  .دارا استرا ط گسترده در شهر  به مکان شهري و گرایش به روابدلبستگی، شهري
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  تحلیل واریانس مدل رگرسیونی -9 جدول

 مدل
مجموع 
 مربعات

df 
میانگین 
 مربعات

F 

سطح 
 معناداري

)sig(  
 0,001 11,635 2,143 3 6,429 رگرسیون

 گام به گام   0,184 387 71,174 مانده باقی

    390 77,604 مجموع
  

 به مکـان شـهري و گـرایش بـه           دلبستگی،  سبک زندگی شهري   :)a (مستقلمتغیر  
   روابط گسترده

 جـدول تحلیـل   Fاي با توجه به مقدار آماره      احساس تعلق محله   ):d (یر وابسته متغ
 و مقایـسه  001/0داري  با سـطح معنـی  ) 3 و 387( با درجه آزادي  F = 63/11واریانس  

 رگرسـیون  مـدل کـه  شود  مشاهده می،  9 در جدول  sig = 05/0 داري با   این سطح معنی  
همزمان آزمون مناسبی جهت تشخیص فرضیه صفر مبنی بر عـدم تـأثیر سـبک زنـدگی       

احساس تعلق   به مکان شهري و گرایش به روابط گسترده بر تغییرات            دلبستگی،  شهري
  .اي است محله

 
   ضرایب رگرسیون مربوط به مدل رگرسیونی-10 جدول

 ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد 

 متغیرها شده
B 

انحراف معیار 
 برآورد

 بتا
t 

سطح 
 معناداري

)sig(  

 0,001 11,275  0,172 1,938 ثابت
 0,001 -3,263 -0,172 0,034 -0,111  به مکان شهريدلبستگی

 0,018 -2,376 -0,119 0,032 -0,076 سبک زندگی شهري
گرایش به روابط 
 گسترده در شهر

0,076- 0,034 0,114- 2,218- 0,027 

 اي  احساس تعلق محله:ر وابستهمتغی
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   شده حذف متغیرهاي -11 جدول

 ضریب همبستگی جزئی  .Beta In t Sig گام به مدل گام

عقالنی شدن کنش افراد در 
  محیط شهري

0,074- 1,467- 0,143 0,074- 

 
) ضرایب تحلیل مسیر( رگرسیونی  شدهچنین بر اساس ضرایب استاندارد هم

 به مکان دلبستگیکه شود   مشاهده می05/0کمتر از ) sig(عناداري و سطح م، 10 جدول
گرایش به روابط گسترده در  و )ß =11/0(سبک زندگی شهري ، )ß =17/0 (شهري
اي هستند و به ازاي  دار احساس تعلق محله هاي معنی بینی کننده پیش) ß =11/0(شهر 

اي کاهش  ق محله احساس تعل17/0،  به مکان شهريدلبستگیافزایش یک واحد 
 و به ازاي افزایش یک 11/0،  سبک زندگی شهريو به ازاي افزایش یک واحد یابد می

. یابد اي کاهش می احساس تعلق محله 11/0، گرایش به روابط گسترده در شهرواحد 
  .دهد  به علت همبستگی پایین را نمایش می شده  متغیرهاي حذف11همچنین جدول 

  
  .صورت زیر است  بهمعادله خط رگرسیون حاصل

) گرایش به روابط گسترده در شهر*  -076/0 + (938/1= اي احساس تعلق محله
) به مکان شهريدلبستگی * -111/0 (-) سبک زندگی شهري*  -076/0(  

  
  گیري بحث و نتیجه

زوال  پیوند فرد با مکان روبه، ها در شهرهاي بزرگ وار شدن جمعیت امروزه به دلیل توده
. یافته است  کاهش، تعلق و مسئولیت فرد نسبت به مکان بیرون از منزلاست و احساس

گذاریم   میتأثیربر آن ، کنیم درون آن زندگی می، شویم ما در یک فضاي خاص متولد می
قواعد آن محیط را ، بریم پذیریم و زندگی خود را در آن به پایان می  میتأثیرو از آن 
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 بهشهرها شامل فضاهایی . کنیم  آن زندگی میکنیم و بر اساس درونی می، پذیریم می
. اند داده هاي همجوار افراد را در دل خود جاي این محالت خانه. عنوان محله هستند

ي خود ها ارزشافکار و ، ها ایده انسان. اش وجود دارد رابطه متقابلی میان انسان و محله
باوجوداین . گذارد سان میکنند و محیط نیز تأثیرات متفاوتی بر ان را بر محیط القا می

امروزه دیگر افراد محله تعلق زیادي به محله خود نداشته و محله تنها معناي مکان قرار 
  .کند هایشان را برایشان تداعی می گرفتن خانه

 است محیطی و افراد بین احساسی پیوند مبین مسکونی محله به  و تعلقدلبستگی
، سازمانی مشارکت براي را مساعدي زمینه این پیوند. دارند سکونت آن در که

 مطابق با نتایج. سازد می فراهم محلی اجتماع در ساکنان جمعی عمل و گذاري سرمایه
. ندارد قرار حد باالیی در گویان پاسخ میان در مسکونی محله به تعلق میزان، تحقیق
سطح ، مالکیت منزل مسکونی، طول مدت اقامت( اي متغیرهاي زمینه رابطه بررسی

احساس تعلق  با داري معنی که رابطه دهد می نشان وابسته متغیر با) آمد و سن ساکناندر
 و کنند می عوض را خود مسکونی منزل کمتر که طورکلی کسانی به. اي دارند محله

 محله بیشتري به  و تعلقدلبستگی، کنند می زندگی تر مرفه مناطق در که افرادي همچنین
 افراد مثبت ذهنی احساس دهنده نشان محله  تعلق بهو دلبستگی .دارند خود مسکونی

 مکان با رفتاري و شناختی، عاطفی از پیوندهاي و است مسکونیه محل به نسبت
، پذیري مسئولیت سطح بردن باال، مشارکت اجتماعی افزایش که شود می ناشی مسکونی
 و لمسائ حل براي شیوه کارآمدتري و مسکونی مناطق ساکنان خودیاري و همکاري

  .کند می فراهم را زندگی شرایط بهبود
 تعلق  و نقش آن در احساسشهرگرایی بررسی انجام این پژوهش از هدف

مفهوم  طرح، زعم نگارندگان به پژوهش این اهمیت ترین برجسته. بوده است اي محله
 مشکالت و معضالت حل براي الگویی مثابه به تواند می که است اي محله تعلق حس

 دنبال به جدي اجتماعی و انسانی مشکالت و ها آسیب که افت محالتب در هویتی
 تعلق احساس بر گر تأثیرگذار مداخله عوامل شناخت و بررسی. شود مطرح ،است داشته
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 هامروز هاي شهري محله و شهرها در هویت بحران معضل حل جهت در تواند می
 خود محله فضاي اب، امروزي شهرهاي کالن محالت در انسان ساکن .باشد کارساز
. شود می شهر محسوب از بخشی محله وي ذهنی که در تصویر نیست درحالی مأنوس
 و بودن  ریشه بی احساس همواره و داده ازدست را خود سنتی هاي ویژگی محله امروزه

  .کند می القا آن در انسان ساکن بر را سرگردانی
  

  پیشنهادها
ــت موضــوع  ــه اهمی ــا توجــه ب ــه (ب ــق محل ــایج ، )اي احــساس تعل ــر اســاس نت ب

  :گردد هایی در حوزه پژوهشی و کاربردي مطرح می آمده پیشنهاد دست به
ــا      - ــه ب ــه در رابط ــه محل ــق ب ــس تعل ــق ح ــن تحقی ــه در ای ــه آنک ــه ب ــا توج  ب

 تحقیقـات بیـشتري بـا        اسـت کـه    نیـاز ،   مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت          شهرگرایی
 سـاکنان ي ازجملـه فرهنـگ   ا بررسی دیگر عوامل تأثیرگـذار بـر احـساس تعلـق محلـه       

ــه ــف ، محل ــات مختل ــاهی (امکان ــی و ، رف ــه...) آموزش ــت زنــدگی ، در محل ، کیفی
ــبز و     ــضاي س ــون ف ــی چ ــل محیط ــه   ... عوام ــق محل ــساس تعل ــاوي اح ــه واک اي  ب

  .بپردازند
ــهروندان از      - ــایت ش ــت و رض ــردن کیفی ــاال ب ــراي ب ــدامات ب ــا و اق  راهکاره

ــه  ــالت ب ــزان   مح ــزایش می ــور اف ــستگیمنظ ــه   و دلب ــه محل ــراد ب ــق اف ــشان  تعل های
 :اند از عبارت

ــد در     برنامــه- ــراهم ســازد و بتوان ــالی دور هــم را ف ــه جمــع شــدن اه ــایی ک ه
سـاله توسـط      هـایی کـه همـه       بـراي مثـال برنامـه     . گسترش روابـط محلـی مـؤثر باشـد        

ــاعی و فرهنگــی  ــت اجتم ــري  شــهرداري معاون ــازمان فرهنگــی و هن ــران و س ــا  ته ب
... هـاي مناسـبتی و      برنامـه ،  هـا   همـایش ،  هـا   نشـست ،  سـمینارها ،  ها  عناوینی نظیر جشن  

 . تقویت نمود،گیري روابط اجتماعی توان در جهت شکل شوند را می برگزار می

   زیباسازي و ایجاد فضاي سبز مناسب در محالت-
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   ایجاد امکانات رفاهی الزم و برآوردن نیازهاي شهروندان در سطح محله-
، بـازي   خانـه اسـباب   ،  هـا   یحی و سرگرمی چون پارك     فراهم آوردن امکانات تفر    -

 ...مسابقات ورزشی و 

هـاي عمـومی در    هاي فرهنگی و فراهم کردن امکانـاتی چـون کتابخانـه          آموزش -
  .سطح محله
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