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بررسی نقش احساس تعلّق محلّهای در افزایش مشاركت اجتماعی
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چکیده
به دنبال سیاست جدید شهرداري تهران در راه تبدیل شدن به یك نهاد اجتماعي ،طرح مددیریتت
محلّه براي تمركززدایي در ادارهي امور شهري با مشاركت شهروندان مطرح شده است .سداات
اصلي تحقیق حاضر این است :وضعیت حس تعلق محلهاي موجود در بین ساكنان محلدهي قدزل
قلعه تهران چگونه است؟ این پدیده متأثر از چه عواملي خواهد بود؟ و آیا با مشاركت اجتمداعي
در سطح محال ارتباط دارد .هدف از پژوهش شناسایي سطح حس تعلّق محلّهاي ،میدزان بهدرهوري
محلّهاي و شناخت محلّهاي و نهایتاً سطح آمادگي بدراي مشداركت اسدت .چدارچور ن دري تحقیدق
الگوي مك میالن و چاویس در مورد حس تعلّق محلّهاي و نیز مشاركت مجید رهنماسدت .ایدن
پژوهش به روش كمتي صور

گرفته و تمام ساكنان  81سال به باتي محله قدزل قلعدهي تهدران

جمعیت آماري این پژوهش محسور ميشوند .نوع نمونهگیري بر اساس نمونهگیدري خوشدهاي
است .یافتههاي تحقیق نشان ميدهد كه بین میزان هزینههاي زندگي خانوارها ،نوع شغل ،تعدداد
سالهاي سکونت افراد در محله و حس تعلق محلهاي شان نسبت بده محلده رابطدهي معنداداري
وجود دارد ،در حالي كه بین وضعیت مسکن ،جنسیت ،سن ،میزان تحصیال  ،وضعیت تأهدل و
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حس تعلق محلهاي رابطهي معناداري وجود ندارد .از دیگر نتایج این تحقیق این بدود كده متغیدر
شناخت محلهاي بیشترین ( )0/12تأثیر را بر متغیر وابسته یعني آمدادگي بدراي مشداركت داشدته
است .پس بیشترین تأثیر بر روي متغیر وابسته را حس تعلق محلدهاي ایجداد مديكندد یعندي در
مجموع  22درصد از متغیر تمایل به مشاركت تحت تأثیر این متغیدر قدرار دارد .در ایدن تحقیدق
متغیر بهرهوري محلهاي نیز به دلیل اینکه سطح معنداداري آن از  %1بزرگتدر اسدت ،تدأثیري بدر
متغیر وابسته ندارد و از معادلهي رگرسیون خارج ميشود.
کلید واژهها :تعلق محلهاي ،مشاركت ،توسعه ،شناخت محلهاي ،بهرهوري محلهاي

مقدمه و بیان مسأله
توسعه یکي از ابعاد اساسي زندگي فردي ،روابط اجتماعي ،سیاست ،اقتصاد و فرهنگ در
كشورها و مناطق مختلف است .از نیمهي قرن بیستم به این سو ،به طدرز چشدمگیري در
سنت توسعه ،تغییر و تحوتتي به وقوع پیوست از جملهي این تغییرا

توجه به انسان و

كنشگر انساني و محور قرار دادن آن در برنامههاي توسعه بود .در این دهه چندین تصدور
ميشد كه مطالعا

توسعه مستلزم تمركز بر موضوعا

مختلفي از قبیل مسدائل فرهنگدي

و اجتماعي نیز هست.
از مباحثي كه در زمینهي تناسب مدلهاي توسعه مطرح شده بود ،چنین اسدتنباط مديشدد
كه در فرایند برنامهریزي براي توسدعه ،دركدي صدحیح از مسدائل فرهنگدي و اجتمداعي،
(گروههاي هدف) وضعیت وخیم گذشته را بهبود خواهد بخشید .این مسأله زمان و منابع
بسیاري از كارگزاران توسعه را به خدود معطدوف سداخت تدا اقدداما

برنامدهریدزي در

موقعیتهاي محلي ،با فهم زمینههاي فرهنگدي و اجتمداعي توسدعه ،بهتدر سدازگار شدود
(ازكیا)3 :8312 ،
توجه به این مهم باعث شد كه بیشتر شکستهاي طرحهاي توسعه به فقدان مشاركت مردم
در فرایند طراحي و اجراي این طرحها نسبت داده شدود .اكثریدت قداطع آنهدا در جهدت
مخالفت با استراتژیهاي عمل «از بات به پایین» گام برداشته ،از مشاركت و روشهاي تعامل
مشاركتي به عنوان یکي از جنبههاي ضروري توسعه حمایت كردندد (زاكدس.)8322:81،
باید گفت واژههاي «مشاركت» و «مشاركتي» براي اولین بار در اواخر دههي  8210پا بده
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عرصهي ظهور گذاشت و از آن زمان تا كنون نقشي اساسي در برنامههاي توسعه به عهده
داشته به گونهاي كه انکار اهمیت آن دور از واقعبیني و دوراندیشي خواهد بود.
در روانشناسي محیطي ،تعلق مکاني به رابطهي شناختي فرد یا جمع با یك محیط اطالق
مدددديشود و از لحاظ هویتي ،تعلق مکان رابطهي هویتي فرد بدددده محیط اجتماعي است.
احساس تعلق و دلبستگي به مکان ،سطح باتتري از حس مکان است كه در هر موقعیت
و فﻀا به من ور بهرهمندي و تداوم حﻀور انسان در مکان ،نقش تعیینكنندهاي مدديیابددد
(فالحت .)10 :8311،اهمیت حﻀور انسدان و احسداس مسداولیت وي در قبدال محدیط
خویش بود كه باعث شد مازلو آن را در ذیل «نیازهاي متعالي» یا «نیازهاي رشدددهندده»
قرار دهد .مازلو متوجه شده بود افراد خودشکوفا كه از لحاظ توسعهي رواني كامدلتدرین
هستند به حل مشکال

یا مسائل عالقه نشدان مدي دهندد و ایدن محددود بده خدود فدرد

نميشود ،بلکه معموتً شامل مشکال

یا مسائل دیگران نیز هسدت .حدل ایدن مشدکال

كانون اصلي توجه این افراد است كه معموتً داراي نوعي مأموریت یدا هددف فلسدفي یدا
اخالقي در زندگي خود هستند (نیکو اقبال.)232 :8321 ،
در چند دههي اخیر بازسازي اجتماعي در شهر بر اساس مدل توسعهي محلهاي در برخي
از كشورهاي جهان در قالب طراحي شهري مورد توجه قرار گرفته اسدت .در فرانسده در
دههي  8220نیاز شدید به ساختمانهداي انبدوه ،مسدألهي بازسدازي مناسدبتدر ،رعایدت
جنبههاي هنري ،معماري ،اجتماعي و غیره زمینهساز طرح محلهسازي گردید .فعالیتهاي
جدید نوآوري معماري در این دوره بر محور “سکونت و حیا

اجتماعي” بود .بندابراین

سیاست جدید مبتني بر “توسعهي اجتماعي محلهها” توسط كمیسدیون دابددو

در سدال

 8212طراحي و به كار گرفته شد”(رباني.)811 :8318 ،
تاریخ زندگي شهري در ایران نشان ميدهد كه شیوهي زیسدتشدهري مبتندي بدر هویدت
محلهاي بوده است .در شهرهاي ایران همبستگي اجتماعي مبتني بر محلههدا بدود .هویدت
این محلهها بر پایهي قومیت ،مذهب و نوع اشتغال اهالي قرار داشت .بده دنبدال سیاسدت
جدید شهرداري تهران در راه تبدیل شدن به یك نهداد اجتمداعي ،طدرح مددیریتت محلّده

بددراي تمركززدایددي در ادارهي امددور شددهري بددا مشدداركت شددهروندان و نیددز مقابلدده بددا
تصمیمگیري هاي آمرانده و بددون در ن در گدرفتن خواسدت و مطالبدهي مدردم از سدوي
مساوتن ،اجرایي شده است .مشاركت حدداكثري شدهروندان در فرایندد مددیریتت محلّده
ميتواند دستاوردهاي مثبت زیادي را به همراه داشته باشد امدا بایدد گفدت ایدن ندوع از
مشاركت متأثر از عوامل زیادي خواهد بود كه آگاهي به آنها مستلزم تأمل و بدذل توجده
دقیق به موضوع و واقعیتهایي خواهد بود كه در متن محال

شکل گرفته و وجود دارندد.

یکي از این عوامل احساس تعلّقي است كه ساكنان به محلّا

خدود دارندد .اهمیدت ایدن

موضوع باعث عطف توجه مقالهي حاضر به آن شده اسدت .بدا توجده بده ایدن موضدوع
مسألهي تحقیق حاضر این است كه وضعیت حس تعلق محلهاي موجود در بدین سداكنان
محله قزل قلعه تهران چگونه است؟ این پدیده متأثر از چه عواملي خواهد بود؟ و آیدا بدا
مشاركت اجتماعي در سطح محال

ارتباط دارد؟ بنابراین هددف از پدژوهش شناسدایي

سطح حس تعلّق محلّهاي ،میزان بهرهوري محلّدهاي و شدناخت محلّدهاي و نهایتداً سدطح
آمادگي براي مشاركت است.
پیشینهی تجربی
مفرح ( )8312در مقالهي خود به شناسایي نقدش مشداركت اجتمداعي در ارتقداي حدس
هویت و تعلق اجتماعي شهروندان در محله پرداخته است .ایدن مقالده درصددد اسدت بدا
روش اسنادي و كتابخانهاي ابعاد جامعدهشدناختي تعلدق اجتمداعي شدهروندان و عوامدل
اجتماعي ما ثر (پیوندهاي اجتماعي ،اعتماد اجتماعي ،مشداركت اجتمداعي ،همبسدتگي و
انسجام محلهاي) بدر ارتقداي حدس هویدت و تعلدق اجتمداعي را در راسدتاي مشداركت
شهروندان در محله ،با نگاهي به ساختار محله در شهر مدورد بررسدي قدرار دهدد .نتدایج
تحقیق حاضر نشان ميدهد كه بین دو متغیر مورد بررسي رابطهي معناداري وجود داشدته
است .وارثي و همکاران ( )8312در مقالهاي با عنوان "بررسي و تحلیل مالفههاي هویدت
شهري و رابطهي آن با میزان تعلق مکاني ساكنان شهرهاي جدید" با هدف حدل بسدیاري
از مشکال

ناشي از بيهویتي اینگونه شهرها با حجم نمونهي  810نفر ،در شهر جدیدد

گلبهار انجام دادهاند .نتایج تحقیق نشان داد كه بین دو متغیر مالفههداي هویدت شدهري و
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تعلق مکاني ساكنان محله ،همبستگي متوسط و مستقیم وجود داشته است .عالوه بدر ایدن
بین متغیر وابسته یعني تعلق مکاني ساكنان و متغیر مسدتقل مدد

زمدان سدکونت رابطده

معنادار بوده است .رهنما و رضدوي ( )8328بده بررسدي تدأثیر حدس تعلدق مکدداني بدر
سرمایهي اجتماعي و مشاركت در محال

شهر مشهد پرداختدهاندد .نتدایج پدژوهش آنهدا

نشان مي دهد مدل تأثیرگذاري حس تعلق مکداني در افدزایش سدرمایههداي اجتمداعي از
طریق متغیر واسطهاي مشاركت بهتر از بقیه این روابط را تبیین ميكند .نتایج سرمسدت و
متوسلي ( )8312نشاندهندهي این موضوع مي باشد كه در جنور شهر تهران در محالتي
كه داراي سابقه و پیشینهي مثبت بوده ،میزان حس تعلق بده محلده در اولویدت اول و در
محالتي كه وجههي عمومي مثبتي ندارند ،میزان حس تعلق به شهر تهران در اولویت اول
مي باشد .در مناطق مركزي تهران اولویت با میزان حس تعلق به محله و واحد همسدایگي
و همچنین مقیاس شهر بیشتر از مقیاسهاي دیگر است .در مناطق شمالي شهر ،در محال
خوشنام و با سابقه ،ترجیح تعلق مکاني به محله و در اولویت بعدي منطقه شهري(شمال
شهر) است و در محال

با سابقه و معروفیت كمتر اولویت با منطقه و در رتبدهي بعددي

محله ميباشد .ویلکینسون )2002( 8در پژوهش خود با عنوان پیوندهاي اجتماعي محلده-
اي و تمایل به مداخله ،با استفاده از روش كیفي و مصاحبههداي عمیدق از  812نمونده از
افراد ساكنان محلهاي در شهر نیویورک به بررسي ایدن دو مفهدوم پرداختده اسدت .نتدایج
تحقیق نشان داد كه پیوندهاي اجتماعي بین ساكنان محدال

بیشدتر از حمایدت و كنتدرل

اجتماعي رو به تحلیل است كه پیامدهاي منفي را در سطح محال

موجب ميشود.

ادبیات و مبانی نظری پژوهش
تعلق به محله
محله بزرگترین و در عین حال صمیمي ترین گدروه اجتمداعي در یدك جامعدهي شدهري
است ،اندازهي محیط اجتماعي ،اشتراک در محدل اقامدت و كیفیدت روابدط اجتمداعي از
عناصر مهم در تعریف محله محسور ميشوند (فیشدر .)802 :8221،2بده عبدار

دیگدر

- Wilkinson
- fisher

1
2

محله واقعیتي است طبیعي و هر كجا كه گروهي از افراد با یکدیگر زندگي كنند محله نیز
امکان زیست پیدا ميكند .به عبار

دیگر محال

همان قدر قدمت دارند كده واحددهاي

خانوار و خویشاوندي دارا ميباشند (بنرجي و بار)2 :8214 ،8
اجتماع محلهاي 2نیز مجموعههایي هستند مركب از تكتك اعﻀا و بخشهایي كه ضدمن
دارا بودن خصلتهاي متمایز ،داراي روابط متقابل با یکدیگر ميباشند آنها ميتوانندد بده
وسیلهي ویژگيهاي افراد ساكن در یك محل ،مرزهاي جغرافیدایي ،ارزشهداي مشدترک،
منافع ،پیشینه و یا توان و نیروي پویایي(سازماندهي) تعریف شوند ( CDC, 1998به نقل
از حاجي پور) .بنا به تعریف ،یك اجتماع محلهاي باید ایجداد تعدامال

شدبکهاي و بدین

فردي را در درون یك واحد مورد مالح ه قرار دهد .البته در یك اجتماع محلهاي زندگي
مردم در كنار هم لزوماً به معني انجام تعامال
امکان هست كه تعامال
ماهیت ارتباطا

و ارتباطا

دوسویه بین آنها نیست و ایدن

اندكي میان همسایگان در یك محل وجود داشدته باشدد و ایدن

«متقابل» میان افراد هست كه به شکل گیري «شبکه هاي اجتماعي» منجدر

شده و اغلب به عنوان مهمترین جنبهي یك اجتماع محلهاي مد ن ر است.
محلددهگرایددي ب ده دور از احیدداي كاركردهدداي سددنتي آن ،عبددار

اسددت از پددرداختن بدده

سازوكارهاي نوین شهري به من ور ساماندهي فیزیکي و اجتماعي نیازها و امکانا

و در

مجموع زندگي شهروندان و روابط آنها بدا در ن در گدرفتن ابعداد جغرافیدایي (موسدوي،
. )8312

یکي از مهمترین عناصر محله ،به عنوان واحد سداختاربخش ،ن دمدهندده و نماددهنددهي
جامعه شهري ،هویت و تعلق مکاني است .احسداس تعلدق فراینددي اسدت كده طدي آن
احساس مساولیت افزایش ميیابدد و بده دنبدال آن مشداركت تحقدق مديپدذیرد( .نداطق
پور.)8313،
از ن ریه پردازان مفهوم اجتماعي حس تعلّق محلّهاي مك میالن 3و چداویس 4هسدتند .از

1- Banerjee & Bare
3- Community
3
- McMillan
4
- Chavis
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ن ر آنها دتیل اهمیتت احساس تعلّق محلّهاي بر فرایندهاي مشاركت محلّدهاي از رهگدذر
چهار مالّفة قابل بررسي است:
 -8عﻀویتت در اولین قدم اگر فردي احساس عﻀویت و پیوستگي بدا اجتمداع محلّدهاي
داشته باشد و سرنوشت و شرایط زندگي خود را در گسترهي محلّهاي كه در آن عﻀویتت
دارد ،ارزیابي و درک كند ،احتمال مشاركت بیشتري در كنشهاي جمعدي محلّده خواهدد
داشت .این عﻀویتت را ميتوان به سادگي ،میزان احساس یکدي بدودن ،همگدون بدودن و
پذیرش از طرف محلّه دانست بدین معني كه فرد تا چده انددازه بداور دارد كده از طدرف
دیگر اعﻀاي محلّه پذیرفته شده است .به همین دلیل ،معموتً افراد گوشدهگیدر سداكن در
محلّه تمایل كمتري براي مشاركت دارند .در مقابلِ افراد گوشهگیر ،آن دسته از افرادي كه
حس قدرتمندي از عﻀویت دارند ،احتماتً حس مساولیتت و مشاركت محلّهاي بیشدتري
خواهند داشت.

 -2تأ ثیرگذاري به صور

مشخّص اگر افراد احساس نفدوذ و تأثیرگدذاري بیشدتري بدر

محلّهي خود داشته باشند و كدنش خدود و هزینده و زمداني را كده صدرف مشداركت در
كارهاي محلّه ميكنند ،ثمربخش ارزیابي كنند ،احتمال همراهي فعتال آنها در طدرحهدا و
برنامههایي كه براي توسعهي محلّهي آنها ارائه شده است ،به شکل چشدمگیدري افدزایش
پیدا ميكند.
 -3تحقّق نیازها مالّفهي تحقق نیازها به عنوان سومین مالّفهي حس تعلّدق محلّدهاي بدر
ارضاي نیازهاي واقعي اعﻀاي محلّه تأكید دارد .در واقدع ،مالّفدهي تحقدق نیازهدا وقتدي
بهبود پیدا ميكند كه ساختار اجتماعي -فیزیکي محلّه قادر باشد ،نیازهاي ابتدایي و ثانویه
ساكنان خود را برآورده كند .تأثیر مالّفهي تحقق نیازها بر مشداركت محلّدهاي هدم بددین
شکل قابل تبیین است كه هنگامي كه اعﻀاي محلّه به شکل روشني به این نتیجده برسدند
كه بخشي از نیازهاي محلّهاي آنها در محله قابل دسترسي است ،تمایل بیشتري به تهیدهي
آن ها از محله خواهند داشت .این امر ،بخشي از ارتباطا
رفته رفته تقویت ميكند .تقویت ارتباطا

اجتمداعي را دامدن مديزندد و

اجتماعي خدود زمیندهي بدروز و شدکلگیدري

فرآیندهاي مشاركتي را به دنبال دارد.
 -4پیوندهاي عاطفي پیوندهاي عاطفي شاید احساسيترین و روانشناختيترین مالّفدهي
در بین چهار مالّفهي حس تعلّق محلّهاي باشد .پیوندهاي عاطفي باعدث اتصدال فدرد بده
اجتماع محلّهاي و محیط اطراف خود ميشود و این اتصال و یگانگي به كنشهاي او معنا
مي دهد .در واقع ،گزینهي پیوندهاي عاطفي به سادهترین شکل ممکن بیان ميدارد كه اگر
فردي محلّهاي را كه در آن زندگي ميكند ،به لحاظ عاطفي دوست داشته باشدد ،احتمدال
این كه آمادگي بیشتري براي مشاركت در كارهاي محلّه داشته باشد ،افزایش پیدا ميكندد
(زمردیان.)8328 ،
مشاركت اجتماعي
پدیدهي مشاركت به معناي همکاري ،نخستین رفتار اجتماعي است كه از انسدان سدر زده
است (هوینکانوتري )2: 8212 ،8اما گستردگي و عمق فهم مشاركت ،امروزه دسدتهبنددي
وتعیین انواع آن را ناگزیر ميسدازد .برخدي از ن ریدهپدردازان اندواع مشداركت را چندین
تقسیمبندي كردهاند:
مشاركت اجتماعي نخستین :این مشاركت در شکل گفتوگو با مردم است و قرنهاسدت
كه این نوع مشاركت از سوي رهبران مذاهب و طرفداران انواع ایدئولوژيها براي جلدب
مردم به كار رفته و دربرگیرنددهي تمدامي مشداركتهداي افدراد بدراي اعمدال و مناسدك
موردن ر بوده است.

مشاركت اجتماعي رفتارگرایانه :در پي بسدیج اجتمداعي از راه بده كدارگیري روانشناسدي
اجتماعي و كاربرد رسانهها براي جلب همگان به مشاركت است.

مشاركت اجتماعي انسجامگرا :این مشاركت درشکل اتحادیهها و انجمنها تحقق ميیابدد
و بر پایهي ادغام اجتماعي و فرهنگي و جامعدهپدذیري فرهندگ مشداركتجویانده پدیش
ميرود.

مشاركت اجتماعي بدراي توسدعه :ایدن ندوع مشداركت را فراینددي اجتمداعي ،جهداني و
چندبعدي تلقي ميكنند و افراد را در آن براي توسدعهي ملدي بده مشداركت مديخوانندد
- Huynhcnotri

1
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(پیران .)22- 21 :8321 ،من ور مقالهي حاضر از مشاركت ،نوع اخیر آن یعندي مشداركت
اجتماعي براي توسعه ميباشد .بر این اسداس ،رهنمدا معتقدد اسدت هنگدامي كده مفهدوم
مشاركت مردمي به عنوان عنصري كلیددي در ایجداد توسدعهاي بددیل و انسدان -محدور
مطرح شد ،باید حداقل چهدار كداركرد را انجدام مديداد :شدناختي ،اجتمداعي ،ابدزاري و
سیاسي (رهنما )8222 ،به لحاظ معرفتي مشاركت مردمي باید تصویر و معناي جدیدي را
بر مبناي انواع متفاو

كنش متقابل و تکاپوي مشترک این معرفت «مردمي» جدید بسازد.

به لحاظ سیاسي باید به مردم قدر

واقعي بدهد ،كاركرد ابزاري رهیافت مشداركتي بایدد

پاسخهاي جدیدي براي ناكاميهاي استراتژيهاي متداول پیدا كند و باتخره بایدد كلیدهي
نهادها ،گروهها و افراد درگیر در توسعه را دور هم جمع كند.
رهنما پیشفرضهاي رهیافت مشاركت مردمي را چنین خالصه ميكند:
(الف) ميتوان و باید بر موانع موجود بر سر راه توسعه غلبه كدرد و ایدن كدار را بدا دادن
فرصت كامل به مدردم براي مشداركت در تمام فعالیدتهداي مربدوط بده توسدعهي خدود
ميتوان انجام داد.
(ر) مشاركت امري موجه است ،چون نه تنها اراده اكثریت را بیان ميكند بلکده تنهدا راه
صلحآمیز براي رسیدن به اهداف مهم اخالقي ،انسداني ،اجتمداعي ،فرهنگدي و اقتصدادي
توسعهاي ماثر و انسانيتر است.
(ج) «كنش متقابل گفت و شنودي« ،»8هوشیارسازي« »2تحقیقا

عمل مشاركتي» و دیگر

فعالیتهاي مشابه به مردم امکان سازماندهي در جهت تأمین مقاصد خود را ميدهند.
در پژوهش حاضر ،بر مبناي ن ریتههاي مربوط به محله و محلهگرایي ،تعلق مکاني
و مشاركت ،متغیترآمادگي براي مشاركت به عنوان متغیتر وابسته در ن ر گرفته شدده اسدت
كه تحت تأثیر سه متغیتر دیگر پژوهش یعني بهرهوري محلّهاي ،شناخت محلّهاي و حدس
تعلّق محلّهاي قرار دارد .حس تعلّق محلّهاي در این پژوهش همچنین به عنوان میانجي دو
متغیر پیشگفته و آمادگي براي مشاركت در ن ر گرفته شدده اسدت .در شدکل زیدر مددل
- Diological interaction
- conscientization

1
2

چارچور مفهومي پژوهش ترسیم شده است:
مدل چارچوب مفهومی پژوهش
جنس

سواد

آمادگی
مشارکت

سن

شناخت محلّهای

تعلّق محلّهای

بهرهوری محلّهای

سکونت

تاهل
شغل

هزینه

روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر به روشي كمتي انجام گرفته است .تمام ساكنان  81سال بده بداتي محلدهي
قزل قلعه ،جمعیت آماري این پژوهش محسور مديشدوند .تعدداد نموندهي آمداري تزم
براي هر محله به نحوي كه بتوان به یافته هاي حاصل از پژوهش در هر محله اتکا كدرد و
وضعیت محله را مورد توصیف و تحلیل قرار داد 820،پرسشنامهي كامل و صحیح اسدت
از این رو ،در هر مرحله بر اساس شیوهي نمونهگیري خوشدهاي 820،نفدر از سداكنان 81
سال به بات انتخار شدند .براي بده دسدت آوردن تعدداد نموندهي مدورد نیداز مدرد و زن
مراحل زیر طي شد -8 :تهیهي جدول جمعیت محله بر حسدب گدروههداي  80سداله بده
تفکیك جنسیت
 -2محاسبهي درصد نسبت مردان و زنان هر گروه سني
 -3به دست آوردن تعداد نمونهي هر گروه سني در هر گروه جنسي
 -4ضرر عدد  820در درصد مردان و زنان در سطر جمع جدول
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 -1از آنجا كه این تعداد باید در  82بلوک تکمیل شود ،این جدول را در  82جدول
توزیع ميكنیم به طوري كه جمع سلولهاي هر گروه سني از هر جنسیت در  82جدول،
متناظر تعداد نمونهي آن گروه سني در جنسیت مورد ن ر باشد بر این اساس ،مشخص
ميشود كه در هر بلوک چند مرد و چند زن در كدام گروه سني باید در نمونه قرار گیرد.
پرسشنامهي مورد استفاده در این تحقیق ،به عندوان ابدزار انددازهگیدري مبتندي بدر اعتبدار
صوري (اعتبار از ن ر كارشناسان) اسدت كده  80نفدر از متخصصدان در ایدن زمینده ایدن
پرسشنامه را تأیید كدردهاند .پرسشنامهي اصدالح شدده بده تعددداد  20مددورد بده عندوان
پیشآزمون در اختیار نمونههاي مشابه قرار گرفت تا نواقص و ابهامدا

موجدود برطدرف

شود و بر اساس آن پایایي نیز مورد ارزیابي قرار گیرد .من ور از پایایي ،ثبا
در شرایط زماني و مکاني متفاو

اندازهگیدري

است .یکي از روشهداي معمدول بدراي انددازهگیدري

پایایي استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ اسدت .جهدت انددازهگیدري پایدایي پرسشدنامهي
طراحي شده ،با استفاده از نرم افزار  ،Spssضدریب آلفداي كرونبداخ پرسشدنامه محاسدبه
گردید .پایایي به دست آمده براي متغیرهاي حس تعلق ( ،)0/23آمادگي بدراي مشداركت
( ،)0/10بهرهوري محلهاي ( )0/12و شناخت محلهاي ( )0/28است .آلفاي به دست آمده
آلفایي مناسبي بوده چرا كه ضریب پایایي باتي هفدت دهدم اسدت .در ایدن قسدمت بده
تعریف عملیاتي متغیرهاي پژوهش ميپردازیم.

جدول شمارهی  -3تعریف متغیّرهای پژوهش و مؤلّفههای تشکیلدهندهی هر یك
متغیر پژوهش

مالّفهي متغیتر

حس تعلّق محلّهاي

عﻀویتت

گویهها
من افراد ساكن محلّه را ميشناسم.
هنگامي كه در محلّه هستم فکر ميكنم در خانه خودم هستم.

متغیر پژوهش

گویهها

مالّفهي متغیتر

تعداد بسیار زیادي از مردم محلّه مرا ميشناسند.
اینکه مردم محلّهي من دربارهي كارهاي من چه فکري ميكنند،
براي من مهم است.
تأثیرگذاري

من ميتوانم بر شرایط و محیط محلّه اثرگذار باشم.
اگر مشکلي در محلّه به وجود بیاید مردم محلّه ميتوانند آن را حل
كنند.

برآوردهسازي
نیازها

من فکر ميكنم كه محلّهي ما جاي خوبي براي زندگي كردن است.
مردم محلّه در مورد مسائل محلّه با هم هفکري و اتفاق ن ر دارند.
نیازهاي اساسي من در محلّه وجود دارد و تأمین ميشود.
من زندگي كردن در این محلّه را دوست دارم.

پیوستهاي
عاطفي

فکر ميكنم براي مد

زیاد به سکونت در این محلّه ادامه خواهم

داد.
مردم این محلّه به كمك كردن به هممحلّيهاي خود عالقهمند
هستند.

آمادگي براي
كنش جمعي
آمادگي براي
مشاركت

آمادگي براي
كنش
داوطلبانه

به صور

جمعي كار كرد.

آماده هستم تا وقت خود را به صور

داوطلبانه براي بهبود شرایط

محلّهام صرف كنم.

آمادگي براي

آماده هستم تا با نهادهاي محلّهاي همانند سراي محلّه و كانونهاي

كنش نهادمند

محلّهاي همکاري داشته باشم.

پارکها و
مراكز
تفریحي
بهرهوري محلّهاي

فکر ميكنم براي داشتن محلّهاي بهتر باید با همکاري با دیگران و

مراكز خرید
مانند میادین
تره و بار
نهادهاي

تا چه اندازه از فﻀاهاي عمومي تفریحي محلّه خود مانند پارکها،
فﻀاهاي سبز و بوستانها استفاده ميكنید؟
تا چه اندازه خرید روزانه را از محلّه خود به ویژه از بازارها و
میادین میوه و ترهبار محلّه انجام ميدهید؟
تا چه اندازه از خدما

ارائه شده توسط نهادهاي محلّهاي همانند
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متغیر پژوهش

مالّفهي متغیتر

گویهها

محلّهاي

برنامههاي سالمت ،ورزشي ،پزشك محلّه و برنامههاي آموزشي و
فرهنگي استفاده ميكنید.

محیط
جغرافیایي
گذشتهي
شناخت محلّهاي

تاریخي
شناخت
نهادهاي
محلّهاي

چه اندازه محیط جغرافیایي محلّه خود (كوچهها ،خیابانها و
میادین) را ميشناسید؟
تا چه اندازه از گذشته محلّه خود اطالع دارید؟
تا چه اندازه از فعالیدت نهادهداي محلّدهاي از قبیدل سدراي محلّده،
خانهي سالمت ،پزشك محلّه و غیره اطالع دارید؟

در جدول زیر سطح سنجش متغیرها نشان داده شده است:
جدول شمارهی  -4انواع و ویژگیهای متغیّرهای قابل بررسی در این پژوهش
مشخصا

متغیتر

نام متغیتر

نوع متغیتر

جنسیتت

مستقل -زمینهاي

اسمي

سال تولد

مستقل -زمینهاي

نسبي

وضعیتت تأهل

مستقل -زمینهاي

اسمي

سالهاي تحصیل

مستقل -زمینهاي

نسبي

وضع اشتغال

مستقل -زمینهاي

اسمي

وضع مالکیت مسکن

مستقل -زمینهاي

اسمي

هزینهي ماهیانه

مستقل -زمینهاي

نسبي

تعداد سالهاي سکونت در محلّه

مستقل -زمینهاي

نسبي

سطح بهرهوري محلّهاي

مستقل

فاصلهاي

سطح شناخت محلّهاي

مستقل

فاصلهاي

احساس تعلّق محلّهاي

وابسته ،میانجي

فاصلهاي

آمادگي مشاركت محلّهاي

فاصلهاي

وابسته

یافتههای تحقیق
حس تعلدق محلدهاي مديتوانددد متأثددر از فاكتددورهاي فدردي ،اجتمداعي -اقتصدادي و
جمعیتشناختي باشد .در این راستا آنالیز واریانس یك طرفه و آزمون  Tبده كدار گرفتده
شده است .در اینجا فرض صفر ایدن اسدت كده امتیداز میدانگین پاسدخگویان در طبقدا
مختلف برابر است .زماني از آزمون آنالیز واریانس یك طرفه استفاده شده كه امتیاز حدس
تعلق محلي بیش از دو طبقه مقایسه شددهاندد .بدراي آندالیز واریدانس یدكطرفده ،سدطح
معناداري  0/01انتخار شده است .آزمون  Tنیز براي مقایسهي امتیداز متغیدر دو طبقدهاي
(مثل جنسیت) استفاده شده است .اما قبل از ارائه یافتههاي اسدتنباطي تحقیدق تزم اسدت
گزارشي دربارهي وضعیت مالفههاي حس تعلق محلهاي داده شود كده در ادامده خواهدد
آمد:
جدول شمارهی  -1توزیع فراوانی مولفه های تعلق محلّهای
فراواني

خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

جمع

ابعاد

تعداد

20

44

822

843

21

310

درصد

8162

3161

80862

88262

2861

22161

تعداد

42

11

831

12

81

310

درصد

3262

2861

881

1261

8261

22161

تعداد

81

801

818

20

88

310

درصد

8462

1261

82362

1164

268

22361

پیوندهاي

تعداد

88

43

802

842

14

310

احساسي

درصد

262

4063

11

82261

41

302

برآوردن نیازها
عﻀویت
اثرگذاري

با جمع دوازده سنجهي مربوط به این متغیر ،وضعیت كلي تعلق محلهاي به دست آمد:
جدول شمارهی  -2توزیع فراوانی تعلق محلّهای
فراواني

خیلي كم

كم

متوسط

زیاد

خیلي متوسط

جمع

تعداد

21

221

183

422

801

8422
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درصد

10

42161

231

31261

881264

1162

همانطور كه در بات نیز آمده است اگر باتترین نمره مربوط به نمرهي حس تعلق محلدهاي
 10باشد( ،كه حاصل جمع نمرا

گویههاي آن است) ،میانگین متغیر مورد ن ر در گدروه

نمونه تحقیقي معادل  32/31است.
جدول شمارهی  -5آزمون تفاوت میانگین حس تعلق محلهای بر حسب جنسیت ،سن ،تحصیالت،
وضعیت تأهل ،هزینه ،شغل ،وضعیت مسکن.
نام متغیر

نام مقوله

فراواني

میانگین

مقدار F

سطح
معناداري

جنسیت

مرد

11

-

06218

06182

زن

13

0-22

21

30-14

11

 11به بات

28

دیپلم
فوق دیپلم
كارشناسي
كارشناسي ارشد

40
1
18
88

دكتري
حوزوي

1
0

متأهل

21

مجرد

14

همسر فو شده
متاركه یا مطلقه

2
8

دو میلیون و یك هزار تومان به بات
یك میلیون و پانصد هزار و یك تا

83
84

دو میلیون تومان
یك میلیون و یك تا یك میلیون و
پانصد هزار تومان

11

 108 .هزار تا یك میلیون تومان

23

كمتر از  100هزار تومان

2

سن

میزان
تحصیال

وضعیت تأهل

میزان هزینه

31622

1621

8612

3601

06122

26300

06112

26142

06113

06013

06113

06012

شغل

كارمند

21

خانهدار
كارگر

32
0

كاسب

84

درحال تحصیل
بیکار
بازنشسته

82
1
38

3621

16812

06000

وضعیت مسکن

شخصي
استیجاري
سازماني

20
21
8

8681

86321

06211

تعداد سال

كمتراز یك سال

0

82633

26118

06030

سکونت

یك تا سه سال
سه تا پنج سال

1
3

پنج تا 2سال
2تا  2سال

2
1

بیش از  2سال

22

یافتهها نشان ميدهد كه بین میزان هزینههاي زندگي خانوارها ،نوع شغل ،تعداد سالهداي
سکونت افراد در محله و حس تعلق محلهاي شان نسبت به محله رابطه معنداداري وجدود
دارد در حالي كه بین وضعیت مسکن ،جنسیت ،سن ،میزان تحصیال  ،وضعیت تأهل و
حس تعلق محلهاي رابطهي معناداري وجود ندارد .از آنجایي كده محلدهي مدورد مطالعده
محلهاي است كه ساكنان آن معموتً افرادي از طبقا
تحصیال

متوسط رو بده بدات و داراي سدطح

بات هستند و همانطور كه یافتهها نشان ميدهد اكثر افراد مورد مطالعه بدیش از

نه سال در محله سکونت داشتند بنابراین بالطبع این افراد نسبت به محلهي خود احساس
تعلق باتیي را داشتده و نسبت به مسائل آن آگاهي داشته و مساولیت زیادي را احسداس
ميكردند.
در جدول زیر ارتباط متغیرهاي مستقل تحقیق یعني بهروهري و شناخت محلهاي با متغیر
حس تعلق محله اي كه به عنوان متغیر مستقل واسط شناسایي شده ،مورد بررسي قرار
گرفته است.
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جدول شمارهی  -6رابطهی بین بهرهوری و شناخت محلهای و حس تعلق محلهای
متغیر مالک

شناخت محلهای

بهرهوری محلهای

متغیرهای پیش بین
ضریب

سطح

ضریب

همبستگی

معناداری

همبستگی

06841

06802

06131

حس تعلق محلهاي

سطح معناداری
06000

جدول بات نشان ميدهد كه بدین دو متغیدر بهدره وري محلدهاي و حدس تعلدق محلدهاي
همبستگي وجود ندارد در حالي كه بین شناخت محلهاي و حدس تعلدق محلدهاي رابطده
معناداري وجود دارد .درواقع با افزایش شناخت محلهاي ،حس تعلق محلهاي نیز افزایش
ميیابد .همانطور كه در قسمت یافتههاي توصیفي جدول شمارهي یدك نیدز آمدد ،افدراد
مورد مطالعه به دلیل ویژگيهایي از قبیل تعدداد سدالهداي سدکونت بدات (بدومي بدودن)
شناخت باتیي از محال

خود داشته كه این امر در افزایش حس تعلق خدود نسدبت بده

محله اثرگذار بوده است.
در ادامه با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه ،تأثیر بهرهوري و شناخت محلهاي بر
حس تعلق محلهاي مورد بررسي قرار گرفته است:
.Article I

جدول شمارهی  -7مشخصکنندههای کلی تحلیل رگرسیونی تأثیر بهرهوری و
شناخت محلهای بر حس تعلق محلهای

شاخص

R

R2

R

مجذور

آماری

اصالح
شده

برآورد
انحراف
استاندارد

تغییرات آماری
مجذور

 Fتغییر

R

یافته

تغییر

dF1

dF2

Sig. F
Change

یافته
مدل
رگرسیون

.132

.228

.222

2633122

.228

236228

2

882

.000

با توجه به معنا دار بودن رابطهي شناخت و تعلق محلهاي جدول فوق ضدریب همبسدتگي
تأثیر شناخت محلهاي را بر حس تعلق محلهاي شهروندان بررسي ميكند .ضدریب همبسدتگي
بین این دو متغیر  0/222و داراي سطح معناداري بسیار بات ( ) p=0/000اسدت .من دور از R2

میزان برآورد واریانس حس تعلق محلهاي است كه توسط متغیرهاي مستقل تبیدین مديگدردد
كه در تحقیق حاضر مشخص شد كده  22( 0/228درصدد) از واریدانس (یدا تغییدرا ) حدس
تعلق محلهاي توسط متغیر شناخت محلهاي تبیین ميگردد.
در جدول زیر تالش ميشود تأثیر حس تعلق محلهاي بر آمادگي براي مشاركت اجتماعي
شهروندان قزل قلعه به عنوان متغیرهاي اصلي تحقیق نشان داده شود:
جدول شمارهی  -8رابطهی بین آمادگی برای مشارکت اجتماعی و حس تعلق محلهای
حس تعلق محلهای

متغیر مالک
متغیرهای پیش بین

ضریب همبستگی

سطح معناداری

.0474

.0..1

آمادگی برای مشارکت

جدول بات نشان ميدهد كه بین دو متغیدر حدس تعلدق محلدهاي و آمدادگي بدراي مشداركت
اجتماعي رابطهي معناداري وجود دارد .درواقع بدا افدزایش حدس تعلدق محلدهاي ،آمدادگي و
تمایل براي مشاركت نیز افزایش ميیابد .در ادامه با اسدتفاده از آزمدون رگرسدیون چندگاندهي
تأثیر حس تعلق محلهاي بر آمادگي براي مشاركت اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است:
.Article II

جدول شمارهی  -3تحلیل رگرسیونی تأثیر حس تعلق محلهای بر آمادگی برای
مشارکت
شاخص آماری

R

R2

اصالح

مدل رگرسیون
بهرهوری و

R

مجذور
شده

.222

.024

.011

برآورد
انحراف

سطح

استاندارد

معناداری

1634222

.003

شناخت محلهای

جدول فوق ضریب همبستگي تأثیر حس تعلق محلهاي را بدر آمدادگي بدراي مشداركت
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شهروندان بررسي ميكند .ضریب همبسدتگي بدین ایدن دو متغیدر  0/011و داراي سدطح
معناداري بسیار بات ( ) p=0/003است .من ور از  R2میزان برآورد واریانس آمادگي بدراي
مشاركت است كه توسط متغیرهاي مستقل تبیین ميگردد كه در تحقیق حاضر مشدخص
شد كه  2( .074درصد) از واریانس (یدا تغییدرا ) آمدادگي بدراي مشداركت اجتمداعي
توسط متغیر حس تعلق محلهاي تبیین ميگردد.
در ادامه تالش مي شود براي نشان دادن اهمیت و نقش متغیرهاي مستقل در پیشگویي
معادلهي رگرسیون مورد ن ر از بتاهاي استاندار شده استفاده شود .بزرگ بودن مقدار بتا
نشاندهندهي اهمیت نسبي و نقش آن در پیشگویي متغییر وابسته است .بدین من ور این
دادهها را در جدول زیر خالصه نمودهایم:
جدول شمارهی  -3.ضرایب رگرسیون و بتای استاندارد متغیرهای مستقل برای پیشبینی آمادگی
برای مشارکت اجتماعی
متغیر مستقل

ضرایب
رگرسیون

شده

بهرهوری محلهای

/300

/011

0/422

شناخت محلهای

2/412

0/122

0/000

1/112

حس تعلق محلهای

0/218

0/222

0/003

3/028

بتای استاندارد

سطح معناداري

آمارهي آزمون

sig

T

0/280

متغیر وابسته:آمادگی برای مشارکت
همانطور كه گفته شد براي مقایسهي آثار متغیرهاي موجود در مدل رگرسدیون بدر متغیدر
وابسته ،ميتوان از بتاهاي استاندارد شده استفاده كرد .ستون بتاهاي استاندارد شدده نشدان
ميدهد كه متغیر شناخت محلهاي ( )0/12بیشترین تدأثیر را بدر آمدادگي بدراي مشداركت
داشته است .پس آن بیشترین تأثیر بر روي متغیر وابسته را حس تعلدق محلدهاي ایجداد
ميكند یعني در مجموع  22درصد از متغیر تمایل به مشاركت تحت تأثیر این متغیر قدرار
دارد .در این تحقیق متغیر بهرهوري محلهاي نیز به دلیل اینکه سطح معنداداري آن از %1
بزرگتر است ،تأثیري بر متغیر وابسته ندارد و از معادلهي رگرسیون خارج ميشود.
نتیجهگیری

محال

همانطور كه شهروندان با تعلقا

و كنشهاي خویش پیامددهاي مختلفدي

را در این گونه فﻀاها موجب ميشوند .فدراهمكننددهي شدرایط مختلدف بدراي برقدراري
روابط و كنشهاي انساني شهروندان هستند اهمیت این موضوع باعث عطف توجه مقاله
به آن شده است .شهروندان محلهي قزل قلعه افرادي با میانگین تحصیال  ،سطح منزلدت
اجتماعي و مد

سابقهي سکونت باتیي هستند كه همهي این موارد شناخت باتي آنهدا

از محله و محیط زندگي خانوادگي آنها را موجب ميشود این شدناخت احسداس تعلدق
خاطر آنها به محلهي خود را در پي دارد و نهایتاً حس تعلق محلهاي در ادامهي آمادگي و
تمایل شهروندان به مشاركت بیشتر در امور محله و توسدعه را سدبب مديشدود .مقالدهي
حاضر نتایج كار مفدرح ( )8312وارثدي و همکداران ( )8312را تأییدد مديكندد ،هرچندد
برخالف مقالهي حاضر ،در این دو پژوهش احساس تعلق محلهاي به عنوان متغیر وابسته
شناسایي شده است .رابطهي مشاركت و احساس تعلق بده محلده در پدژوهش نخسدت و
مد

زمان سکونت و تعلق مکاني در پدژوهش دوم معندادار بدوده اسدت .نتدایج تحقیدق

همچنین گویاي تأییدد نتدایج پدژوهش رهنمدا و رضدوي ( ،)8328سرمسدت و متوسدلي
( )8312و ویلکینسون ( )2002نیز ميباشد.
باید گفت در سیاستگذاريهاي شهري ،توجده بده توسدعهي اجتمداعي محدال
بینشي صحیح از مسائل فرهنگي و اجتماعي شدهروندان را موجدب مديشدود امدري كده
كاهش هزینهها و آسیبهاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت .وجود برخدي مشدکال
در محلهي مورد مطالعه از قبیل تاریکي برخي فﻀاهاي محله مثدل پدارکهدا و در نتیجده
عدم وجود امنیت در آنجا ،وجود معتادان در محله و اطراف اتوبان ،شلوغي محله امیرآباد
و  ....از جمله مواردي بود كه عدم رضایت ساكنان و در نتیجه كاهش احساس تعلق آنهدا
به محیط را موجب ميشد .این روند كاهش مساولیت آنها در قبال محیط زندگي خود و
هنجارشکنيهاي دیگران را موجب ميشود كه ادامهي آن دور باطل مشدکال

شدهري را

دامن خواهد زد بنابراین ميتوان گفت با توجه نتایج تحقیق حاضر كده نشدان از اهمیدت
شناخت محله در افزایش مشاركت محلهاي داشت ،تالش براي افزایش تمایل به شناخت
محله و مسائل و مشکال

آن توسط شهروندان از جمله مهمترین پیشنهاد ایدن پدژوهش
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است كه توجه به آن افزایش احساس تعلق ،مشاركت هرچه بیشتر ،ایجاد محیطدي امدن و
در نتیجه توسعه محلهاي را موجب خواهد شد.

منابع
-

ازكیا ،مصطفي .)8312( .رهیافتها و روشهای تحقیق در توسـعهی روسـتایی .تهدران:

نشر ني
-

پیران،پرویدز .)8321( .مبانی مفهومی و نظری مشارکت زنـان روسـتایی و نقـش آن در
گذار جوامع .تهران :وزار

نیرو ،معاونت برنامهریزي و پشتیباني ،ماسسهي پژوهشهداي

برنامهریزي و اقتصاد كشاورزي.
-

حاجي پور ،خلیدل .)8311(.برنامهریزی محله مبنا -رهیافتی کارآمد در ایجـاد مـدیریت
شهری پایدار .نشریهي هنرهاي زیبا ،شماره .21
دانشگاه اصفهان.

-

رباني ،رسول .)8318( .جامعهشناسی شهری .اصفهان :انتشارا

-

رهنما ،محمدرحیم و رضوي ،محمدحسدن  .)8328(.بررسی تأثیر حس تعلق مکـانی بـر
سرمایهی اجتماعی و مشارکت در محالت شهر مشهد .فصلنامهي هنرهاي زیبا ،معمداري
و شهرسازي ،شمارهي .10

-

زمردیان ،امیرحسدین .)8328( .اهمیت پرداختن به موضوع حس جمعـی در طـرحهـا و
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