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چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :بیشک حس تعلق افراد به مکانی که در آن زندگی میکنند ،عامل مهمی در جهت پديد
آمدن حس مسئولیتپذيری و در نتیجه حـل بسیاری از مشکالت محله توسط ساکنین میگردد .متأسفانه با گسترش
شهرها شاهد کمرنگتر شدن اين حس و نوعی بیتفاوتی نسبت به محله در ساکنین میباشیم .هدف از اين پژوهش
شناخت ويژگیهای فضاهای اجتماعی مناسب در ايجاد حس تعلق به محله میباشد.
روش پژوهش :اين پژوهش از نوع پیمايشی است که جامعه آماری منطقه  1شهرداری تهران بوده و بر اساس نمونه-
گیری خوشهای چند مرحلهای  122نفر از افراد باالی  28سال بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدهاند .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه محقق ساخته است .جهت تحلیل نتايج از آزمون همبستگی پیرسون ،تحلیل واريانس و رگرسیون
چند متغیره در نرمافزار  spssبهره گرفته شده است.
یافتهها :بر اساس نتايج ،نظم ،امنیت ،دسترسی ،خوانايی ،پیوندهای اجتمـاعی و کنتـرل اجتماعی غیررسمی ارتباط
معناداری با حس تعلق افراد به محله داشتهاند .تحلیل رگرسیون نشان میدهد که متغیرهای اصلی تحقیق  88درصد از
تغییرات حس تعلق به محله را تبیین میکنند .نتیجهگیری :در مجموع پیوندهای اجتماعی و خوانـايی محـله از
مهمترين ويژگیهای فضای اجتماعی در ايجاد حس تعلق به محله میباشند که لزوم برنامهريزی و مديريت فضاهای
محله را در کنار وجوه کالبدی آن نشان میدهد.
واژگان کلیدی :فضاهای اجتماعی ،حس تعلق ،محله ،خوانايی
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محالت شهری بهعنوان حلقهای واسط میان شهر و
شهروندان که درگذر زمان دارای نقش اساسی در شکل-
دهی و سازماندهی امور شهری بوده است و با ارائه
خدمات روزمره القاءگر احساس تعلق 1و هويت ،2روابط
اجتماعی 3در میان سـاکنان بوده امروزه نقش کماهمیتی
را دارد .آنچه در اين میان روشـن است ناکامی برنامه-
ريزان شهری است که با غفلت از مسائل اجتماعی و
فرهنگی سعی در حل اين معضالت با رويکردی صرفاً
کالبدی ـ اقتصادی داشتهاند (خاکپور و همکاران ،2388
 .)22همچنین روند توسعهای موجود در شهرهای ما ،به
ويژه شهـرهای بزرگ نشـان میدهد كه مناطق مسكونی
شهر و محالت به دلیل توسعه نابسامان و مغشوش ،در
معرض از دست دادن شخصیت و هويت ديرينه خود قرار
گرفتهاند (فکوهی  .)11 ،2383پیدايش احساس
بیگانگی 4نیز يکی از سرچشمههای مشکالتی است که
امروزه گريباگیر مردمان جهان گشته است و اين مسئله
بیش از همه بین مردم و محیط زندگی (محله) آنها
ظاهر میگردد (حنا  .)212 ،2128همچنین تراويس
هیرشی 5معتقد است کجروی ناشی از ضعف يا
گسستگی تعلق فرد به جامعه است (محسنی تبريزی
 .)81 ،2383در واقع تعلق محلهای 6كه قبال تابعی از
فاكتورهای فرهنگی اجتماعی همچون قومیت ،نژاد ،زبان،
فرقه ،دين و مذهب بوده ،امروزه تابعی از فاكتورهای
مادی و اقتصادی شده است .در شهرهای امروز خصوصاً
كالن شهرهايی چون تهران ،تجانس افراد به لحاظ تمكن
مالی يا عدم تمكن مالی ،عامل انتخاب محل سكونت و
زندگی افراد است.سطح توان مالی شهرنشینان به تنها
عامل همسايگی آنها مبدل شـده است .اگر در گذشـته
اهالی محلهها به وجـود شخصیتهای فرهیخته يا
فرهنگی محله خود افتخـار مینمودند ،امروزه عكس آن
صادق است به اين معنا كه اين مكان است كه باعث
مباهات يا سرافكندگی ساكنانش میگردد (هادی پور و
همکاران  .)14 ،2386حس تعلق به محله ،نقش عمدهای
در ايجـاد و باال بردن سطح مسئولیتپذيری ،همکاری و
خود ياری ساکنان مناطق مسکونی دارد و شیوه
کارآمدتری را برای حل مسائل و بهبود شرايط زندگی
ارائه میکند .به لحاظ اجتماعی ،دلبستگی به مکان
زمینهی مساعدی فراهم میکند تا ساکنان بر امور جاری
و محلی نظارت بیشتری داشته باشند و با عالقه بیشتری
به مسائل اجتماعی پیرامون خود پردازند و برای حل
آنها به عمل جمعی مبادرت کنند و با تهديدات محیطی

مقابله نمايند .هر چه احساس تعلق اجتماعی شهروندان
بیشتر باشد ،میزان مشاركت آنها در مديريت شهری به
همان اندازه بیشتر میشود (تقوايی و همکاران ،2388
 .)34عوامـل و شاخصهای ارزشمندی در محله وجود
دارد كه حس تعلق افـراد به محـله را برمیانگیزد .به
بیان ديگر ،اين محالت دارای هويت قوام يافته و تعريف
شدهای است كه با وجود همه كاستیها باعث ادامه
حیات آنها شده و خود كیفیتی است كه ساكنین را به
ادامه سكونت ترغیب مینمايد (نگارستان و همکاران
 .)64 ،2314مهمترين عامل پايداری حس تعلق به
مكان 7است كه میتواند بهعنوان پارامتری در ايجاد
تشكلهای اجتماعی و سازمانهای مردم نهاد (سمنها)
در راستای بهسازی و نوسازی محله بکار گرفته شود
(محمدی و سجادی  .)22 ،2314در اين میان شناخت
فضاهای اجتماعی مناسب جهت شکلگیری روابط
اجتماعی در ايجاد حس تعلق و ويژگیهای اين فضـا از
ابعاد گوناگون میتواند مديران شهری را بر اساس رويکرد
محله محوری در ايجاد مشارکتهای مردمی ياری نمايد.
اين پژوهش به اين سؤال اساسی پاسخ خواهد داد که
ويژگیهای فضاهای اجتماعی مناسب در ايجاد حس
تعلق به محله کداماند؟
پیشینه پژوهش
وارثی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان بررسی و
تحلیل مؤلفههای هويت شهری و رابطه آن با میزان تعلق
مكانی ساكنین شهرهای جديد (مطالعه موردی :شهر
گلبهار) مؤلفههای هويت شهری متأثر از هويت فردی و
گذشت زمان را مورد بررسی قرار دادهاند .نتايج اين
مطالعه نشان داد که فضای اجتماعی دلنشین و خودمانی
در محله ،ارتباطات انسانی را به وجود آورده و میتوانند
حس نزديكی و همسايگی( 8تعلق به محل) را در ساكنان
يك شهر ايجاد كنند .اين فضاها به استفادهكنندگان
امكان نظارت اجتماعی و كنترل رفتار ديگران را فراهم
میكند كه اين خود خاطرات و تجربیات مثبت را به
وجود میآورد (وارثی و همکاران  .)16 ،2381مظلومی
در مطالعه تأثیرپذيری ابعاد حس مكان از ادراكات ذهنی
در محلههای مسكونی شهری عوامل مؤثر بر ابعاد حس
مكان را به دو بخش تأثیرگذاریهای مستقیم (كیفیت
ادراك 9و تصورات ذهنی )10و تأثیرات غیرمستقیم
(مشخصات انسانی 11و جمعیتی )12دستهبندی کرده
است .بر اساس اين مطالعه افراد جوانتر احتماالً تصورات
و ادراك متفاوتی با افراد میانسال و مسن نسبت به

یهای فضاهایاجتماعی مناسب در ایجاد حس تعلق به محله ...
بررسی ویژگ 

محیط اجتماعی و فیزيكی محله و مجتمع زيستی خود
دارند .برای مثال ،ارزيابیهای نگرشی جوانان زير 34
سال میتواند تحت تأثیر پیوند با گروههای غیررسمی
همساالن در محیط قرار گرفته باشد .از سطح
تحصیالت ،13شغل 14و جنسیت 15نیز میتوان بهعنوان
ديگر ويژگیهای فردی مؤثر بر كیفیت تصورات و
ادراكات ذهنی و در نتیجه ابعاد حس مكان نام برد
(مظلومی  .)216 ،2381جعفرنژاد شورکائی در پاياننامه
کارشناسی ارشد به جايگاه عرصههای عمومی و ايجاد
هويت در شهر جديد پرند به رابطه عرصههای عمومی و
حس تعلق افراد به اين محل اشـاره داشته است .نتايج
مطالعات نشان میدهد که بین متغیر عرصههای عمومی
و همگانی بهعنوان متغیر مستقل و هويت شهر جديد
پرند بهعنوان متغیر وابسته در اين پژوهش رابطه وجود
داشته يعنی هرچه میزان متغیر مستقل ذکر شده در
جامعه هدف (شهـر جديد پرند) باال باشد به همان
میزان ،هويتمندی و احسـاس تعلق آنها به شهر جديد
پرند بیشتر میباشد .قابلیت و جذابیت هرچه بیشتر اين
فضاها باعث رويارويی و تمايل بیشتر مردم با يكديگر در
اين فضاها و در نهايت گرايش به حس تعلق و حس
مكان خواهد شد (جعفرنژاد  .)8 ،2314الزم به ذکر است
که برای شاخص حس تعلق به محله از سؤال «شما
کجايی هستید؟» استفاده شده است .فتحعلیان در پايان-
نامه خود در مطالعه تطبیقی کیفیت زندگی 16در بافت-
های خودرو و برنامهريزی شده دو محله از محالت
اسالمشهر ،حس تعلق به مکان را يکی از شاخصههای
کیفیت زندگی دانسته و اين عامل را در کنار عواملی
چون امنیت 17و روابط همسايگی 18را ناشی از مدت زمان
بیشتر سکونت ،آشنايی بیشتر ساکنان با محله و با
يکديگر و مشارکت بیشتر ساكنان در امور جمعی میداند
که در موفق بودن يک محله و قضاوت افراد در مورد
محل سکونتشان تأثیرگذار است .از نظر فتحعلیان و
پرتوی نیز تمايل به ترک محل سکونت ،افتخـار به محل
سکونت ،مدت اقامت و از مواردی است که نشاندهنده
حس تعلق ساكنان به محل زندگیشان محسوب میشود
(فتحعلیان و پرتوی  .)242 ،2314شمس و رشیدی در
پژوهش خود بر ارزيابی شاخصهای پايداری در محالت
فرسوده شهر اسدآباد به اين نتیجه رسیدند که هرچه
ساکنین يک محله ،مدت بیشتری را در محله ساکن
بوده باشند و بومی آن محسوب گردند ،احساس تعلق به
محله و حس هويت محلهای در بین آنها بیشتر است.
باال بودن درصد مهاجـرين وارد شده به محله میتواند

احسـاس تعلق ساکنین را به محله کاهش دهد .اين
مسئله در طرحهای مشارکتی و ناهنجاریهای اجتماعی،
اغلب خود را نشان میدهد (شمس و رشیدی ،2314
 .)244ربانی و حبیبی در تحقیقی با عنوان تحلیلی بر
نقش فضاهای شهری در ايجاد سرمايه اجتماعی در
شهرکرد ،تناسب ،هويت ،سرزندگی ،دسترسی به
فضـاهای شهری بهعنوان متغیر مستقل و اعتماد،
همبستگی و مشـارکت اجتماعی که مؤلفههای سرمايه
اجتماعی هستند را بهعنوان متغیـر وابسته در نظر گرفته
است .نتايج آماری اين تحقیق نشان مـیدهد که میزان
سرمايه اجتماعی با توجه به کیفیت فضاهای شهری به
صورت معناداری متفاوت است .به گونهای که هرچه
شاخصهای فضای شهری بهبود میيابد ،میانگین سرمايه
اجتماعی نیز بهبود پیدا میکند و بالعکس (ربانی و
حبیبی .)2314
مبانی نظری
19

تحقیقات سامر نشان داد كه فرم محیط اكولوژيك
بر تأمل و تعامل بسیار تأثیرگذار است و حس مكان،
مكث يا حركت را بهخوبی القا مینمايد .فرمهای مقعر
پذيراترين فرمها بوده و با ايجاد حريم حس تعلق و
مالكیت را افزايش میدهد و بیشتر بهعنوان فضاهای
مكث بلند مدت به كار میروند و تعامل در آنها به دلیل
چیدمان رو به افزايش است (سامر  .)28 ،2161از نظر
راپاپورت 20وقتی اهداف سازماندهی فضا با اهداف
عملکردی منطبق باشند ،فضا دارای معنا 21خواهد بود.
فضا با معانی خود از طريق نشانهها ،مصالح ،رنگ ،شکل و
منظر ادراک مردم را تحت تأثیر قرار میدهد .وضوح اين
معنا ناشی از میزان مشارکت در فضا يعنی حرکت مردم،
فعالیتها و استفاده آنها از فضاست .هرگاه نظم فضايی،
فعالیتها و معانی باهم سازگار و يکديگر را تقويت کنند،
رابطه اجتماعی در فضا نیز تقويت میشود (راپاپورت
 .)1-22 ،2188از اوايل دهه  84میالدی به بعد
رهیافتهای اجتماعی و ادراكی در مقابل معیارهای
كالبدی و بصری شكل گرفت .برخی از اصلیترين
مؤلفههای كیفی در پاسخ به رهیافتهای اجتماعی و
23
ادراكی بهوسیله جین جیكوبز ،)2162( 22كوين لینچ
( ،)2182ايان بنتلی 24و همكاران ( )2182و آلن
جیكوبز 25و دانلد اپلیارد )2188( 26انجام گرفته است
(بنکدار و قرائی  .)21 ،2314از نظـر چاويس27و همکاران
تعـلق به محلـه از طريق همکاری 28بیـن افراد و
تشـريک مساعی 29میسر میگـردد (چاويس .)2186
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سامپسون و گـراوز )2181( 30از نظريهپردازان
بیسازمانی اجتماعی نظاممند ،31بینظمی 32و اختـالل
در واحدهای همسايگی را يکی از ابعـاد بیسازمانی
اجتماعی میدانند که بر کنترل اجتماعی ضعیف داللت
دارد .بورسیک و گراسمیک )2113( 33استـدالل
میکنند ،بینظمی تهديدی جدی برای زيستپذيری
محالت مسکونی محسوب میشود .پیوندهای اجتماعی،
احسـاس امنیت ،اعتماد و  ...متغیرهايی هستند که
بوالن ( )2118آنها را از سنخ مردم مینامد و در مقابل
متغیرهای از سنخ مکان قرار میگیرند .اين متغیرها به
ويژگیهای محیط مربوط است که دلبستگی به مکان را
تسهیل میکند يا از رشد آن جلوگیری مینمايد (لويکا
 .)38 ،1424از ديدگاه فاروق 34میزان روابط و
صمیمیت 35با همسايگان و میزان شناخت 36ساکنان
آپارتمانهای مجاور و تمايل شرکت در فعالیتهای
جمعی مبین همبستگی اجتماعی و درنهايت تعلق به
محله است (فاروق  .)2111روس و جانـگنیز)1444( 37
ديـدگاه مشـابهی را مطـرح میکنند و معتـقدنـد بی
نظمی 38در واحدهای همسايگی (محله) ،وجود جنايت و
بزهکاری ،ويرانگری ،رنگپاشی بر ديوارها ،پرسه زدن،
شلوغی و مصرف مواد مخدر موجب میشود ساکنان
میزان بااليی از ترس و بیاعتمادی را از خود به نمايش
بگذارند (امیرکافی  .)63- 61 ،2383ساکنان بر اساس
نگرانیهايی که از اين مسائل دارنـد از خود واکنش
نشـان میدهند .آنها ممکن است از تعامل با
همسايگان اجتناب کنند ،از شرکت در فعالیتهای محلی
پرهیز نمايند .محققانی که بر عوامل فضايی تأکید
میکنند ،معتقدند فضای عمومی ايمن در محله ،فرصتی
برای مالقات و ديدار ساکنان فراهم میسازد و به توسعه
پیوندهای اجتماعی محلی میانجامد (وو و تسای ،1448
بايز و همکاران  ،1448ماس و همکاران  ،1441لیدن
 .)1443به تعبیـر كوپر ماركوس 39با گذشت زمـان و
ايجاد دلبستگی فـرد با محیط ،محیط به يك لنگـرگاه
روانی تبـديل میشود و احساس تعلق مكانی شكل می-
گیرد (معلمی .)12 ،2386
مدل کانتر( : 40مؤلفههای مکان)
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بر اساس مـدل مزبور که به مـدل مکـان شهـرت
دارد ،محیط شهری به مثابه يک مکان متشکـل از سـه
بعد درهمتنیده کالبد ،41فعالیتها 42و تصورات 43است.
از آنجا که کیفیت طراحی شهری يک مکان ناگزير از
پاسخدهی مناسب ابعاد گوناگون محیط شهری است،

میتوان مؤلفههای سازنده کیفیت طراحی شهری را
مؤلفههايی به موازات مؤلفههای سازنده مکان تعريف
نمود .به عبارت ديگر ،با اقتباس از نظريه مکان کانتر می
توان گفت کیفیت طراحی شهری عبارت است از برآيند
سه مؤلفه که هر يک از آنها متکفل برآورده ساختن
يکی از کیفیتهای سهگانه کالبدی ،فعالیتی و تصوری
محیط شهر است .شکل ( )2مدل مفهومی مکان و
اجزاء آن را نشان میدهد.
فرم

مکان
تصور ذهنی
فعالیت
شکل ( )2مدل مفهومی مکان و اجزاء آن (کانتر )2188
جذابیت و کارايی مدل کانتر باعث شده است تا
ديگر صاحبنظران طراحی شهری نیز با الهام يا اقتباس
از آن روايتهای متنوعی از مدل مزبور ارائه نمايند.
بهطور مثال ،مدل «حس مکان» «جان پانتر» را که بر
بودن مؤلفههای دخیل در خلق حس مکان داللت دارد
میتوان از روايتهای فرعی مدل کانتر دانست .بر اساس
مدل جان پانتر سه مؤلفه کالبد ،فعالیت و معنی در خلق
حس مکان دخیل هستند که به نحو قابل مالحظهای با
سه مؤلفه پیشنهادی کانتر يعنی کالبد ،فعالیتها و
تصورات تشابه دارند( .گلکار  2381و کارمونا )2388
مدل لنگ( :نیازهای انسانی)
مدل لنگ ،قرائت جديدی از طراحی شهری از گوشه
عینک آبراهام مازلو و در پرتو يافتههای تحقیقات اخیر
است .براساس چارچوب مزبور ،الزم است طراحی شهری
متکفل برآورده ساختن نیازهای متفاوت انسانی به ترتیب
زير باشد:
 -2نیازهای فیزيولوژيک
 -1نیاز به ايمنی و امنیت
 -3نیاز به وابستگی يا نیاز به احساس تعلق به يک
جمع و گروه خاص داشتن
 -1نیاز به عزت و اعتماد به نفس
 -2نیاز به تحقق خويشتن (خودشکوفايی يا نیاز به
انجام فعالیتی خالقه)
 -6نیازهای شناختی ـ زيباشناختی (گلکار .)2381

یهای فضاهایاجتماعی مناسب در ایجاد حس تعلق به محله ...
بررسی ویژگ 

پژوهشگران پیشین نشان میدهد.

جدول شماره ( )2مهمترين عوامل مرتبط با حس
تعلق افراد به مکان را از ديدگاه انديشمندان و
جدول ( )2عوامل ،مؤلفهها و شاخصهای مؤثر در حس تعلق به مکان در مطالعات پیشین
عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان

نظریهپردازان و پژوهشگران
کوين لینچ ()2164

خوانايی (قابل شناسايی بودن) ،قابلیت ادراک ،به ياد ماندنی بودن مکان ،وضوح

رلف ()2186

درک نمادها و فعالیتهای روزمره ،مدت زمان اقامت

سامپسون و گراوز ()2181

نظم اجتماعی

آلتمن و لو ()2111

رابطه نمادين احساسی عاطفی و فرهنگی مشترک به فضای خاص ،عقايد فرهنگی ،تجربه عاطفی و
شناختی

بورسیک و گراسمیک ()2113

نظم اجتماعی

الرکین ()2118

استنباط از تجربیات شخصی افراد

کانتريل ()2118

تجربیات افراد

روس و جانگینیز ()1444

نظم اجتماعی

بوو ()1441

تعامالت اجتماعی ،مودت ،احساسات ،مشارکت ،هويت مکانی ،ثبات و مدت اقامت

اسکانل و گیفورد ()1424

معانی نمادين مشترک ،تجربیات و ارزشها و نمادهای تاريخی مشترک ،مـدت سـکونت ،مالکیـت،
برنامهريزی جهت ماندن يا ترک محل

رضا زاده ()2388

ايمنی و امنیت

عبدالهادی دانشپور ()2381

نوع فعالیت ،معنی ،ويژگیهای کالبدی

جالل تبريزی ()2382

مشارکت

صهبا گلچین فر ()2383

دسترسی به تنوع فضاهای فراغتی و تجارتی و فرهنگی

محمدصادق فالحت ()2381

نشانهها و معانی محل ،تصوير ذهنی

محمدصادق فالحت ()2382

مدت اقامت

شاکرمی ()2382

احیا بافتهای فرسوده ،تأکید بر مشارکت مردم

فنی ()2382

سرزندگی و فعال بودن محل ،تعامالت اجتماعی

فالحت و کالمی ()2388

احساس لذت از يک فضا

حبیبی ()2388

تصاوير ذهنی ،خاطرات و نقش کالبدی فیزيکی

نقی زاده ()2388

وجود اشتراکات فرهنگی ،سنتی و مذهبی (هنجارهای مشترک) و کنترل اجتماعی

صالحی ()2388

خوانايی (مشخص بودن مرکز و محدوده محله) ،کنترل و نظارت اجتماعی ،امنیت

رفیعیان و سیفايی ()2388

اجتماعپذير بودن فضا ،کنترل و نظارت اجتماعی

زياری و نوذری ()2388

دسترسی به امکانات رفاهی

مجتبی رفیعیان و زهرا خدايی ()2388

خصوصیات فردی :درآمد ،شغل ،انگیزه ،تربیت ،خصوصیات فردی ،اندوخته ذهنی ،شـرايط روحـی،
خصوصیات فیزيكی
عینیت فضا :نقشه شهر ،سیمای شهر ،انواع فعالیت ،نوع مردم ،صدا و بو ،طبیعت و طراوت ،پـراكنش
كاربریها
ذهنیت فضا :فرصتهای رفتاری ،القائات معنايی ،برازندگی ،ارزش زيباشناختی ،رويه هنجاری اخالقی ،هم-
ساختگی ،خوانايی ،معنی فرهنگی نمادين.

انصاری و همکاران ()2388

فرسودگی بافت

عقیل حیاتی ()2381

میزان مشارکت اجتماعی

نوده فراهانی ()2381

نوع خدمات و فعالیتهای موجود در محل

وارثی و همکاران ()2381

فضای دلنشین و خودمانی در محله ،نظارت اجتماعی ،خاطرات و تجربیات مثبت ،ايجاد يک پـاتوق
و همبستگی اجتماعی

صمیمی شارمی ()2381

ارتباطات غنی انسانی ،مهاجرپذيری ،نوساز بودن محله ،خاطرات جمعی ،انس با محیط
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سید محسن فاضلیان و محمدرضا قاسمی

جدول ( )2عوامل ،مؤلفهها و شاخصهای مؤثر در حس تعلق به مکان در مطالعات پیشین
عوامل مؤثر بر حس تعلق به مکان

نظریهپردازان و پژوهشگران
وحید قاسمی و سمیه نگینی ()2381

خوانايی ،نفوذپذيری فضای محالت ،بافت محالت ،درهـم تنیـدگی بافـت ،وجـود فضـاهای سـبز و
امکانات تفريحی و ورزشی

بهرام سرمست ()2381

تلقی و برداشت ديگران از مکان ،قدمت و پیشینه ،میزان سکونت فرد در آن مکان ،داشتن تجربهها
و خاطرات گذشته ،فعالیتهای جمعی ،میزان احساس امنیت

ربانی و حبیبی ()2314

دسترسی به فضاهای شهری

شمس و رشیدی ()2314

مدت سکونت

محمدی و سجادی ()2314

مالکیت

وارثی و همکاران ()2314

مدت اقامت ،نماد و سمبل خاص شهری ،تنوع ساختمان ها ،وجود بـازار محلـهای ،توجـه بـه تنـوع
فرهنگی در ساختوسازهای شهری

جعفرنژاد شورکائی ()2314

جذابیت فضاهای عمومی شهر در خیابانها ،میدانها ،فضاهای سبز و پارکها ،تعامل

مظلومی ()2314

سن ،سطح تحصیالت ،شغل و جنسیت

فتحعلیان ()2314

امنیت ،روابط همسايگی ،مدت زمان اقامت ،مشارکت جمعی ،جذابیت

جمعبندی ادبیات پژوهش

روش تحقیق

هرچند در پژوهشهای اجتماعی به سبب تنیـدگی
و آثـار پیشبینینشده نمیتوان با قطعیت در مورد
مستقل يا وابسته بودن متغیرها اظهارنظر نمود .در اين
پژوهش حس تعلق به محله متغیر وابسته و فضاهای
اجتماعی که شامل مؤلفههای نظم اجتماعی محله،
امنیت ،خوانايی محله و دسترسی به امکانات و تسهیالت،
پیوندهای اجتماعی ،کنترل اجتماعی غیررسمی ،بهعنوان
متغیر مستقل میباشند .با توجه به اهداف پژوهش يک
فضای اجتماعی در صورت موجود بودن اين عوامل
فضايی مناسب در ايجاد حس تعلق به محله تلقی
میگردد .اين عوامل بر اساس مدل حس مکان کانتر و
پانتر که شامل کالبد (فرم) ،فعالیتها و معانی (عوامل
ذهنی) میباشد تدوين گرديده و از طرفی با نظريه مزلو
(سلسله مراتب نیازها) و مدل جان لنگ (در سطحی
کاملتر از نظر نیازهای شهر) همسويی دارد.

روش پژوهش پیمايشی است .جامعه آماری مورد
مطالعه در اين تحقیق ،کلیه شهروندان ساکن منطقه 1
شهرداری تهران در سال  2311در برمیگیرد .در برآورد
حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است .در
اينجا حجم نمونه  381نفری به خاطر لحاظ کردن
احتمال ريزش و باطل شدن برخی پرسشنامهها 122
نمونه در نظر گرفته شد که با بازبینی و کنترل
پرسشنامههای تکمیل شده ،پرسشنامههای ايراد دار
باطل شد و درنهايت حجم نمونه اين پژوهش به 122
نمونه رسید .روش نمونهگیری در اين مطالعه ،نمونه-
گیری خوشهای چندمرحلهای میباشد .ابزار گردآوری
دادهها پرسشنامه بوده و برای اندازهگیری متغیرهای
مستقل و وابسته ،از نظر ساكنان بر اساس ادبیات نظری
موجود در پرسشنامه از تعدادی عبارات اخباری استفاده
شده است .نظرات پاسخگويان نسبت به اين عبارات با
استفاده از مقیاس پنج گزينهای لیكرت (از کامالً موافقم
تا کامالً مخالفم) ارزيابی میشود .برای سنجش روايی
پرسشنامه از روش محتوايی استفاده گرديد بدينصورت
که نظرات استادان صاحبنظر در اين زمینه مد نظر قرار
گرفته است .پايائی اين پژوهش با آزمون مقدماتی با
حجم  34نفر در منطقه  1شهرداری تهران بهصورت
تصادفی به اجرا درآمد .برای سنجش پايائی از آلفای
کرونباخ استفاده شد که ضريب آلفای کرونباخ 4/843
بوده است .جدول شماره ( )1ارتباط بین متغیرهای
وابسته و مستقل و گويههای پرسشنامه را نشان میدهد.

فرضیههای تحقیق
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فرضیههای اصلی :بین متغیرهای نظم اجتماعی،
امنیت اجتماعی ،دسترسی به امکانات و تسهیالت،
خوانايی ،پیوندهای اجتماعی محلی ،کنترل اجتماعی
غیررسمی و حس تعلق به محله رابطه وجود دارد.
فرضیههای فرعی :بین متغیرهای جمعیت شناختی
سن ،وضعیت ملکی ،مدت اقامت ،تحصیالت ،نوع شغل و
وضعیت درآمد خانواده با حس تعلق به محله رابطه وجود
دارد.

یهای فضاهایاجتماعی مناسب در ایجاد حس تعلق به محله ...
بررسی ویژگ 

جدول ( )1ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل و گويههای پرسشنامه
متغیرها

مؤلفهها

گويهها

متغیر وابسته
(حس تعلق به محله)

حس تعلق به
محله

افتخار به محله ،احساس راحتی مانند خانه ،تمايل به ماندن در محله ،توصیه به آشنايان
جهت سکونت ،شرکت در مراسم محله ،احساس مسئولیت ،عالقه به محله

نظم اجتماعی

پاکیزگی محله ،وضعیت پیادهرو ،تصادفات ،سر و صدا

امنیت اجتماعی
متغیر مستقل
(فضاهای اجتماعی
مناسب)

احساس امنیت ،پرسه زدن جوانان در محله ،سرقت در محله ،فروش و مصرف مواد مخدر

دسترسی به
امکانات

دسترسی به اماکن مذهبی فرهنگی ورزشی تفريحی ،خريد مايحتاج با پیادهروی ،دسترسی
به حملونقل عمومی

خوانايی محله

شناخت مرز و حدود محله ،گم شدن غريبهها و پیدا نکردن آدرس ،وجود نشانه خاص در
محله

پیوندهای
اجتماعی

روابط صمیمانه افراد محله ،شناخت همسايگان ،سالم و علیک با همسايگان ،مشارکت
همسايگان در مراسم مذهبی

کنترل اجتماعی
غیررسمی

تشخیص غريبه در محله ،جلوگیری از دعوا ،واکنش به برهم زدن آرامش

محدوده مورد پژوهش :منطقه  1شهرداری تهران،
دارای  34محله و بر طبق آمار رسمی مساحت آن 61
کیلومتر مربع بوده و ده درصد از مساحت کل تهران به
آن اختصاص میيابد .جمعیت اين منطقه 281،123
خانوار و بالغ بر  641،444با بعد خانوار  3/3نفر
میباشد .منطقه  1از لحاظ جمعیت در بین ساير مناطق
تهران رتبه چهارم را دارا بوده و در مجموع حدود 8/8
درصد از جمعیت کل تهران در اين منطقه ساکن می-
باشند (شهرداری منطقه.)2311 ،
تحلیل و یافتههای پژوهش
در اين پژوهش  18/1درصد از پاسخدهندگان زن و
 22/8درصد از پاسخدهندگان مرد بودهاند .بیشترين
فراوانی نسبی سن اين افراد با میزان  31/1به گروه سنی
 11تا  38سال و کمترين فراوانی نسبی با میزان 23/1
به گروه  11تا  28سال اختصاص داشته است28/8.
درصد اين افراد مجرد 61/3 ،درصد متأهل بوده همچنین
 22/1درصد نیز در اين دو گروه قرار نگرفتهاند (که
ممکن است مطلقه بوده و يا همسرشان فوت کرده باشد
لذا به دلیل مالحظات اخالقی و جلب اعتماد افراد و از
طرف ديگر قرار نداشتن اين مسئله در اهداف و فرضیات
از گزينههای وضعیت تأهل خارج گرديده و بهصورت
«ساير» در آخرين گزينه تأهل در پرسشنامه گنجانده
شده است) 12/2 .درصد پاسخدهندگان دارای منزل
شخصی 18/8 ،پاسخدهندگان دارای منزل استیجاری،

 1/1درصد منازل سازمانی بوده و همچنین  3/6درصد
نیز به ساير سکونتها اختصاص میيابد (ساير سکونتها
میتواند شـامل افـراد يا خانوادههايی شود که با خانواده
همسـر يا پدر و مـادر خود بهصورت مشـترک زندگی
میکنند) .بیشترين فراوانی نسبی مدت اقامت با میزان
 31/8به گروه زير  2سال و کمترين فراوانی نسبی مدت
اقامت با میزان  1/1درصد به گروه باالی  26سال
اختصاص داشته است .بیشترين فراوانی با  13/3درصد به
مدرک تحصیلی لیسـانس و باالتر و کمترين فراوانی با
 2/1درصد به پاسخدهندگان بیسواد ،اختصاص داشته
است .همچنین در بین انواع مشاغل بیشترين فراوانی به
کارمندان با  36/8درصد و بیکاران با  2درصد ،اختصاص
میيابد .بیشترين فراوانی نسبی درآمد با  31/1درصد 24
تا  22میلیون ريال و کمترين فراوانی نسبی درآمد با 1/1
درصد کمتر از  2میلیون ريال ،بوده است.
آزمون تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و
درجه رابطه يک متغیر کمی با متغیر کمی ديگر است.
ضريب همبستگی يکی از معیارهای مورد استفاده در
تعیین همبستگی دو متغیر میباشد .ضريب همبستگی
شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم يا معکوس)
را نشان میدهد (مؤمنی و قیومی  .)2381،224جدول
( )3آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و حس
تعلق به محله (متغیر وابسته) را نشان میدهد.
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جدول ( )3آزمون همبستگی بین متغیرهای مستقل و حس تعلق به محله (متغیر وابسته)
سطح معناداری ()p-value

تعداد

متغیر مستقل :حس تعلق به محله

ضریب همبستگی پیرسون ()r

نظم

0/863

4/444

122

امنیت اجتماعی

4/641

4/444

122

دسترسی

4/281

4/444

122

خوانايی

4/818

4/444

122

پیوندهای اجتماعی

4/882

4/444

122

کنترل اجتماعی

4/282

4/444

122

( )1وضعیت تأيید يا رد فرضیههای تحقیق را نشان
میدهد.

با انجام آزمون همبستگی میان متغیرهای نظم،
امنیت اجتماعی ،دسترسی ،خوانايی ،پیوندهای اجتماعی
و کنترل اجتماعی غیررسمی بهعنوان متغیرهای مستقل
و حس تعلق به محله بهعنوان متغیر وابستـه ،مقـدار
ضريب همبستگی پیرسون برابر با مقادير جـدول فوق و
همچنین سطـح معناداری ( )p-values=4/444در همه
آزمـونها میباشد ،بنابراين همبستگی در تمام آزمونها
از نوع مستقیم میباشد يعنی با افزايش يا کاهش هرکدام
از متغیرها ،متغیر ديگر نیز افزايش يا کاهش میيابد.
درنتیجه تمام فرضیههای تحقیق تأيید میگردد .جدول

تحلیل واریانس
برای مقايسه میانگین دو يا چند جامعه يعنی تأثیر
يک متغیر مستقل گروهبندی بر يک متغیر کمّی وابسته
از اين آزمون استفاده میشود (مؤمنی و قیومی ،2381
 .)81جهت بررسی فرضیههای فرعی پژوهش از تحلیل
واريانس استفاده شده است .جدول ( )2آزمون تحلـیل
واريانس يک طرفه متغیر حس تعلق به محـله را بر
اسـاس ويژگیهای فردی نشان میدهد.

جدول ( )1تأيید يا رد فرضیههای تحقیق
شرح فرضیه

ردیف

تائید یا رد؟

نوع رابطه

تائید

مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم
مستقیم

2

فرضیه  -2بین نظم اجتماعی و میزان حس تعلق به محله رابطه وجود دارد.

1

فرضیه  -1بین امنیت اجتماعی و میزان حس تعلق به محله رابطه وجود دارد.

تائید

3

فرضیه  -3بین دسترسی به امکانات و تسهیالت و میزان حس تعلق به محله رابطه وجود دارد.

تائید

1

فرضیه  -1بین خوانايی و میزان حس تعلق به محله رابطه وجود دارد.

تائید

2

فرضیه  -2بین پیوندهای اجتماعی و میزان حس تعلق به محله رابطه وجود دارد.

تائید

6

فرضیه  -6بین کنترل اجتماعی غیررسمی و میزان حس تعلق به محله رابطه وجود دارد.

تائید

جدول ( )2آزمون تحلیل واريانس يک طرفه 45متغیر حس تعلق به محله در گروههای سنی
حس تعلق به
محله
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مجموع مربعات
2616/411
14883/861

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

مقدار احتمال

آماره آزمون

معناداری

1
146

111/413
22/211

8/183

4/444

3
148

2242/121
18/222

13/314

4/444

2122/881
16/181

16/182

4/444

4/842

4/111
4/444
4/246

گروههای سنی

بین گروهی
درونگروهی

وضعیت ملکی

بین گروهی
درونگروهی

3342/838
21281/111

مدت اقامت

بین گروهی
درونگروهی

36/312
28831/614

3
148

سطوح تحصیلی

بین گروهی
درونگروهی

232/141
11318/421

3
148

13/184
21/141

گروههای شغلی

بین گروهی
درونگروهی

2388/424
12241/122

6
141

111/241
21/132

21/311

میزان درآمد

بین گروهی
درونگروهی

281/113
11118/238

1
146

12/646
21/114

4/834

یهای فضاهایاجتماعی مناسب در ایجاد حس تعلق به محله ...
بررسی ویژگ 

نتايج به دست آمده از آنالیز واريانس يکطرفه
جهت بررسی فرضیههای فرعی در مـورد بررسی
میانگـین نمـرات حس تعـلق به محلـه در گروههای
سنی ،وضعیت ملکی ،مدت اقامت و گروههای شغلی
شرکت کنندگان در پژوهش ،با توجه به مقدار  Fبه
دست آمده و سطح معناداری ( )sig=4/444که کمتر از
 4/42است فرض نابرابری میانگین نمـرات حس تعلق به
محلـه در اين مطالعه را تائید میکند .به عبارت ديگر
بین گروههای مختلف سنی ،وضعیت ملکی ،مدت اقامت
و گروههای شغلی از نظر میانگین نمرات حس تعلق به
محله اختالف معناداری وجود دارد .از طرفی میانگین
نمـرات حس تعلق به محلـه در میزان درآمد خانوار و
سطوح تحصیلی افراد اختالف معناداری را تبیین نمی-
کند.
تحلیل رگرسیون چند متغیره
رگرسیون چند متغیره ابزار خوبی است برای انجام
پیشبینی و آزمون فرضیه که در روشهای مرسوم به
دنبال بررسی رابطه بین يک متغیر وابسته و چند متغیر
مستقل است (مؤمنی و قیومی  )232 ،2381با بهره-
گیری از رگرسیون چند متغیره ،تأثیر همزمان متغیرهای
مستقل را بر متغیر وابسته بررسی کنیم و میزان اهمیت
يا تأثیر خالصی را که هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته
دارد مشخص سازيم .جدول ( )6تحلیل رگرسیونی میزان
تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر حس تعلق به محله را
نشان میدهد.
با توجه به تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شده و بر
اساس مقادير ضرايب بتای استاندارد شده و ضريب تی به
دست آمده پنج متغیر پیشبین نظم اجتماعی ،امنیت
اجتماعی ،خوانايی ،پیوندهای اجتماعی و کنترل
اجتماعی غیررسمی با توجه به سطح معناداری به دست
آمده که کمتر از  4042میباشد ،از نظر آماری دارای

تأثیر معناداری بر متغیر حس تعلق به محله (مالک)
هستند که نشاندهنده وجود رابطه خطی بین عوامل
ذکر شده و حس تعلق به محله بوده و متغیر دسترسی
علیرغم پیشبینی پژوهشگر تأثیر خطی بر حس تعلق به
محله نداشته است .مقدار  R Squareبرابر 4/888
میباشد که بیانگر اين مطلب است که  88/8درصد از
تغییرات حس تعلق به محله ،تحت تأثیر متغیرهای فوق
قابل تبیین است.
بحث و نتیجهگیری
طبق نتايج به دست آمده از اين پژوهش متغیر مستقل
نظم بر حس تعلق افراد به محله در منطقه  1شهرداری
تهران تأثیر معناداری دارد و نتايج دانشپور ،فتحی و
امیرکافی را تأيید میکند .متغیر نظم اجتماعی که
میتوان آن را جزء عوامل عینی و کالبدی و از جنس
مکان دانست با توجه به نظريه بیسازمانی اجتماعی که
سامپسون و گراورز ،بورسیک و گراسمیک ،روس و
جانگینز به آن پرداختهاند همسويی دارد .همچنین متغیر
مستقل امنیت اجتماعی بر حس تعلق افراد به محله در
منطقه  1شهرداری تهران تأثیر معناداری دارد و نتايج
رضا زاده ،شاکرمی ،صالحی ،انصاری و همکاران ،سرمست
و متوسلی و همچنین فتحعلیان را تأيید میکند.
انديشمندانی چون کارمونا ،گرين ،هاتن و هانتر نیز
امنیت را از مؤلفههای مهم در ايجاد حس تعلق به محله
دانستهاند .در تحلیل رگرسیونی معلوم شد که يکی از
تعیینکنندهترين عوامل حس تعلق به محله میباشد.
نظريه پنجرههای شکسته ،بیسازمانی اجتماعی و
بسیاری ديگر از نظريهپردازان ايمنی را بهعنوان يکی از
مهمترين عوامل مرتبط با مسائل امروزه در زندگی
شهری تبیین میکنند .متغیر مستقل دسترسی بر حس
تعلق افراد به محله در منطقه  1شهرداری تهران تأثیر
معناداری دارد و نتايج گلچینفر ،زياری و نوذری ،ربانی و

جدول ( )6تحلیل رگرسیونی میزان تأثیر همزمان متغیرهای مستقل بر حس تعلق به محله
تی

معناداری

متغیرها

بتا

نظم اجتماعی

0/272

3/933

0/000

امنیت اجتماعی

0/231

2/262

0/000

دسترسی

0/031

2/622

0/202

خوانایی

0/926

7/296

0/000

پیوندهای اجتماعی

0/273

7/372

0/000

کنترل اجتماعی غیررسمی

0/033

9/220

0/002

Sig= 40444

F= 388/111

R Square=4/888

R =4/888
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حبیبی را تأيید میکند .ولی در تحقیق وارثی و همکاران
( )2381در تحلیل و ارزيابی احساس هويت ساكنین در
شهرهای جديد (نمونه موردی :شهر جديد فوالدشهر)
نتايج نشان میدهد كه ضمن اثبات تأثیر گذر زمانبر
هويت بخشی به ساكنان ،تأثیر ساير مؤلفههای هويت
شهری (رضايت ساکنین از دسترسی به خدمات شهری و
تحصیالت) بر تعلق مكانی بیشتر بوده است در صورتی
که نتايج حاصل از پژوهش حاضر عکس آن را نشان داد
و بهعنوان متغیر کم اهمیت در تبیین حس تعلق
مشخص گرديد .نظريات لینچ ،کارمونا و کولکوهن در
شناخت دسترسی بهعنوان يکی از عوامل حس تعلق به
محله مهم شمرده میشود .در آزمون همبستگی در
پژوهش حاضر دسترسی رابطه مثبت و معنیداری داشته
است ولی در تحلیل رگرسیون همزمان تمام متغیرها،
برخالف تصـور اولیه پژوهشگر رابطه معنیدار و خطی با
حس تعلق نداشته است .اين پژوهش نشـان میدهد
متغیر مستقل خوانايی بر حس تعلق افراد به محله در
منطقه  1شهرداری تهران تأثیر معناداری دارد و نتايج،
دانشپور ،صالحی ،رفیعیان و خدايی ،قاسمی و نگینی،
فالحت ،حبیبی ،وارثی و همکاران را تأيید میکند .کوين
لینچ ،رلف ،آلتمن و لو ،اسکانل و گیفورد ،بنتلی ،لويس
ويرث ،برايان گودی و ويولیچ خوانايی محله را در ايجاد
حس تعلق به مکان بیان نمودهاند .بايد توجه داشت اين
مسئله برای سـاکنین نقاط مختلف از محله تعريف
جداگانهای دارد .به دلیـل درهمتنیدگی بافتهای شهری
مدرن و گسترش محالت امروزه به سختی میتوان مرز
دقیقی را برای محالت تصور کرد .بسیـاری از ساکنین
حاشیه محالت جهت برآوردن نیـازهای خود به محلـه
همجوار مراجـعه مینمايند .اين موضوع نشاندهنده نبود
يک مرز فیزيکی خاص براسـاس تقسیمبندی سلب
نهـادهايی ماننـد شهـرداری میباشد .از موارد مهم ديگر
براساس بخش ادبیات موضوع آدرسپذيری است .وجود
عناصر نمادين گاه به شکل طبیعی و گاه به شکل مصنوع
در درازمدت در خاطره جمعی ساکنین باقی مانده و
حس تعلق را در پی خواهد داشت .طبق نتايج به دست
آمده از اين پژوهش متغیر مستقل پیوندهای اجتماعی بر
حس تعلق افراد به محله در منطقه  1شهرداری تهران
تأثیر معناداری دارد و نتايج بوو ،فنی ،وارثی و همکاران،
صمیمی و شارمی ،جعفرنژاد شورکائی ،فتحعلیان ،جالل
تبريزی ،شاکرمی ،فنی ،حیاتی ،قاضیزاده و سرمست و
متوسلی را تأيید میکند .پیوندهای اجتماعی بهعنوان
مهمترين عامل تعیینکننده در اين پژوهش شناخته

شده که کامالً با نظرات ورث ،مارگارت مید ،جیکوبز،
ويولیچ ،آلتمن و لو مطابقت دارد .نظريات ويرث نیز در
زمینه جايگزين شدن روابط ثانويه در شهرهای امروزی و
ضعیف شدن قیود خويشاوندی و از بین رفتن همسايگی،
سست شدن انسجام و يگانگی زندگی سنتی و وجود
روابط غیرشخصی ـ سطحی ـ انزوای افراد و وجود فاصله
اجتماعی همگی مؤيد اهمیت بعد ديگری از مقیاس
هويت محلهای يعنی تعامالت اجتماعی است .نظام
فرهنگی و روابط اجتماعی بههم پیوستهاند .از يکسو،
برقراری و تداوم روابط اجتماعی موجب تقويت ارزشها و
هنجارها يا فرهنگ میشود و از سوی ديگر ،فرهنگ
شرايط و نحوه شکلگیری روابط اجتماعی را تعیین
میکند .متغیر مستقل کنترل اجتماعی غیررسمی بر
حس تعلق افراد به محله در منطقه  1شهرداری تهران
تأثیر معناداری دارد و نتايج نقی زاده ،صالحی ،رفیعیان و
سیفايی ،وارثی و همکاران را تأيید میکند و از طرفی با
نظريههای لینچ ،ورث ،جیکوبز و اپلیارد مطابقت دارد.
بررسی رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با متغیر
وابسته نشان میدهد که سن ،وضعیت ملکی ،مدت
اقامت و نوع شغل رابطه معنیداری با حس تعلق به محله
دارد که نتايج اسکانل و گیفورد ،فالحت ،فتحعلیان را
تأيید میکند و از طرفی هیچ رابطه معناداری بین میزان
درآمد خانواده و سطوح تحصیلی وجود نداشته است که
نتايج مظلومی ( )2314را رد میکند.
بررسی همبستگی دو به دوی متغیرهای مستقل پژوهش
شامل نظم اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،دسترسی،
خوانايی ،پیوندهای اجتماعی ،کنترل اجتماعی غیررسمی
با متغیر وابسته حاکی از اين است که تقريباً همه
متغیرهای مستقل رابطه مثبت و معنیداری با متغیر
دلبسـتگی به محله مسـکونی دارند و فرضیههای اصلی
پژوهش را تأيید میکنند .همچنین حس تعلق به محله
در گروههای مختلف سنی ،نوع وضعیت ملکی ،مدت
اقامت و نوع شغل افراد نیز تفاوت معنیداری نشان می-
دهد .نتايج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز مبین آن است
که برحسب ارزش ضرايب بتا ،پیوندهای اجتماعی محلی
و خوانـايی محـله ،تعییـنکننـدهترين عامل تأثیرگذار بر
دلبسـتگی به محـله مسـکونی محسـوب میشود .پس از
آن متغیرهای امنیت اجتماعی ،نظم و کنترل اجتماعی
غیررسمی به ترتیب در تعیین متغیر وابسته يعنی حس
تعلق به محله دخیلاند .اين در حالی است که تأثیر
متغیر دسترسی شايد به دلیل همبستگی باالی آن با
خوانايی محلی کاهش چشمگیری نشان میدهد .پس از
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آن متغیرهای احساس امنیت ،دسترسی به امکانات و
تسهیالت و نظم اجتماعی قرار دارد .تأثیر قابل مالحظه
پیوندهای اجتماعی محلی بر دلبستگی به محله مسکونی
با ديدگاه کاساردا و جانويتز (مدل نظاممند) مطابقت دارد
و همچنیـن تأثیر متغیر احساس امنیت بر حس تعلق به
محله با ديدگاههای سامپسون و گراوز ،بورسیک و
گراسمیک و روس و جانگ (مدل بیسازمانی اجتماعی
نظاممند) سازگار است .بنا به مطالعات انجام پذيرفته،
سه حوزه خصوصیات کالبدی ،فعالیت ،معنای شکل
گرفته از حیـات هر روزه اذهان شهروندان ،زمینههای
شکلگیری هويت و حس تعلق در محلههای شهری
است .نتايج تحقیق مدل حس مکان کانتر و پانتر از
رويکرد پديدار شناختی که شامل کالبد (فرم) ،فعالیتها
و معانی (عوامل ذهنی) را تأيید و از طرفی با نظريه مـزلو
(سلسله مراتب نیـازها) و مـدل جـان لنگ (در سطحی
کاملتر از نظر نیـازهای شهر) از رويکـرد هستی
شناختی همسويی دارد.
نتايج پژوهش حاضر در محـدوده مطالعه ،نشان داد
کـه حوزههای فعـالیت (پیوندهای اجتماعی و تعامالت) و
معنا (خوانايی) از نظـر شرکتکنندگان در پژوهش واجد
اهمیت بیشتری از عناصر کالبدی است و همین امر
اهمیت برنامهريزی در جهت ارتقای فعالیتهای تفريحی
و اجتماعی را نشان میدهد .برنامهريزی برای بهبود عامل
کالبدی نیز بايستی در جهت افزايش امکان شکـلگیری
فعالیتهای متنوع و نیز بهبود تصوير و سیمای محیط در
ذهن کاربران فضا باشد تا موجب ارتقای میراث هويت و
خاطرات جمعی و تجمع میراث ناشی از زندگی هر روزه
شهروندان در محلههای شهری شود همچنین توجه به
وضعیت بهداشت و ايمنی معابر ،نشانههای شهری،
يادمانها ،مجسمهها ،تقويت فعالیتهای اجتماعی و
تفريحی و ايجاد مکانهای سوم چون کافهها و
رستوراندارها ،گالریها ،فرهنگسراها ،تأکید بر
کارکردهای روزانه و شبانه ،ايمنی و امنیت ،بهبود
تسهیالت و مبلمان شهـری و تأکید بر هويت ،خاطره و
معنای محیط و درنهايت دخیل نمودن افراد در محـالت
جهـت تصمیمسازی برای مديران در راستای ايجاد
دموکراسی شهری و استفاده از توانمندیهای آنان
بهعنوان سرمايههای اجتماعی ،بايستی مورد توجه
مديران ،برنامهريزان و طراحان شهری قرار گیرد
همچنین استفاده از نظر کاربران فضا و مشارکت مردمی
در مطالعه کیفیت محیطهای شهری ،موجب میشود تا
ارزشهای هويتی و میراث خاطره شهروندان که ممکن

است از ديد مديران شهری و برنامهريزان توسعه پوشیده
باشد ،آشکار شود.
پیشنهادات
در ارتباط با ارتقاء نظم و زيستپذيری محیطی محله؛
 توجه به جمعآوری به موقع زباله و رفت و روب.
 کنترل و نظارت بر کارگاههايی که با سر و صدای
زياد مانع آسايش ساکنین میشوند.
 آموزش به شهروندان توسط سرای محالت و خانه-
های سالمت جهت حفظ بهداشت در محله .بهعنوان
مثال گروههايی در محله با کمک شوراياریها
تشکیل شده و کار بازيافت پسماندهای خشک را به
عهده گیرند .اين مسئله هم به درآمدزايی و هم به
تغییر رفتار ساکنین در امر کاهش زباله منجر
خواهد شد.
ارتقاء امنیت محله توسط سازمانهای رسمی و
غیررسمی مرتبط از طريق؛
 تدارك برنامههای فرهنگی و اجتماعی از سویسازمانهای شهری در سطح محلهها برای افزايش
تعامالت اجتماعی ساكنان و شكلگیری شبكه
روابط محلهای در میان آنان.
 با توجه به رشد و گسترش مرتفع سازی ،طراحی و
معماری طبقات آپارتمانها بهگونهای باشد كه
امكان مواجهه رودررو و در نتیجه زمینه مشاركت
بیشتر خانوارها در امور همسايگی فراهم شود
براساس نتايج تحقیق ،رابطه مثبت و معناداری بین
تعامالت اجتماعی و امنیت در محیط محلی وجود
دارد.
 هماهنگی بینبخشی سازمانهای مرتبط جهت
شناسايی فضـاهای غیر قابل دفاع و نظارت بر
عوامـل تهديدآمیز در محله
 افزايش امنیت اجتماعی در محدوده محالت عالوه
بر ايجاد كالنتریها با استفاده از نگهبان محلّه و
برانگیختن حس مسئولیتپذيری مردم و نهادهای
محلّهای.
ارتقاء وضعیت دسترسی از طريق؛
 ايجاد بازارهای محلی و کوچک در سطح محله
جهت تأمین نیازهای اولیه ساکنین مانند بازار میوه
و ترهبار
 تأسیس باشگاههای فرهنگی و ورزشی در محالت
 تأسیس خانههای اسباببازی و زمینبازی جهت
استفاده کودکان
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 گسترش و تقويت حملونقل عمومی با استفاده از
اتوبوس ،تاکسی و مترو
ارتقاء خوانايی محله از طريق؛
 شناساندن مرز تقريبی به کمک تابلوهای ورودی و
خروجی در محالت
 ساخت تنديس و يادمانهايی از قهرمانان ،مشاهیر و
اسطورههای محله ،کشیدن تصاوير خاطرهانگیز
محله
 ترمیم و مرمت آثار باستانی و قديمی جهت حفظ
کارکرد نمادين آنها
ارتقاء پیوندهای اجتماعی محله از طريق؛
 ايجاد شرايطی به منظور تحقق تشكیل سازمانهای
مردم نهاد در محلّه برای سهولت در امر مشاركت-
پذيری ساكنان نقش مديريت شهری در اين قسمت
بهعنوان متولی بوده و امر تصدیگری به خود اين
سازمانهای محلی سپرده میشود در حقیقت
مديريت شهری بهعنوان تسهیلگر اين جريان و
هدايتکننده غیرمستقیم نقش بسزايی دارد.
 فرهنگسازی برای مشاركت خودجوش سكنه محلّه
 فعال كردن شورايـاری در بعد مديريت محلّهای،
مشاركت در حفظ بافتهای تاريخی محلّه ،برنـامه-
ريزی برای محلّه و اينكه از حالت سكون خارج
شوند.
 ايجاد فضاهای مکث در طراحی محالت جديد ايجاد
پاتوقها ،آالچیقها ،نیمکتهای عمومی در سطح
معابر محله ،تعبیه میز شطـرنج و فوتبال دستی در
حاشیه فضاهای سبـز کوچک معـابر و پارکهای
محلی
 دعوت از عناصر ذینفوذ محلی جهت مشارکت در
طرحهای محلی
ارتقاء کنترل اجتماعی محله از طريق؛
 دعوت از کاسبین محله به منظور ايجاد همکاری و
گسترش فرهنگ نظارتهای اجتماعی
 با ايجاد فضاهای قابل اعتماد در سطح محالت به
گونهای که ساکنین با يکديگر در کارها و امور محله
مشارکت داشته باشند در اثر استمرار اين وضعیت
شناخت متقابل بیشتر شده و درنتیجه کنترل
اجتماعی غیررسمی موجب حفظ نظم اجتماعی و
جلوگیری از ناهنجاریها در محله و بسط امنیت
خواهد شد.

پیشنهادهایی برای محققین آتی
 پژوهشگران عالقهمند به موضوع پژوهش حاضر،
عوامل مطروحه را در سطح هر محله و متناسب با
بافت مسکونی و در ابعاد کوچکتر و خرد محله
انجام دهند تا ابعاد منطقهای آن.
 مقايسه محالت سنتی و مدرن از نظر حس تعلق به
محله میتواند به مديران شهری جهت برنامهريزی
کمک شايانی نمايد.
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