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  دهیچک
آنها  ةاز مظاهر نگران کنند یکیبه شدت دگرگون شده است که  ی، نظام ارتباطات و تعامالت سنتمدرن يشتر شهرهایدر ب

وابسته به نظام  يادیتا حد ز يشهر يهاطیت محیو هو یاز آنجا که معنان شهروندان است. یم یرنگ شدن روابط اجتماعکم
از اصالت  گردد ومی رییز دستخوش تغیها و فضاها نطین محیت ایمردم، هو یل تعامالت اجتماعیحاکم بر آنهاست، با تقل یِاجتماع
 یدنبال آن کاهش حس تعلق مکانو به  ین امر منجر به کاهش حس تعلق جمعیشود. ایآنها کاسته م يو عملکرد یمفهوم

زه یجاد انگی، ايادیها و در موارد زساکنان نسبت به ثبات سکونت در محله یتفاوتی، بيشهر يهاگردد و بازتاب آن در محله یم
مؤثر بر  یعوامل اجتماع یبه بررساین پژوهش ت موضوع، یاست. نظر به اهم يگریشهر د یبه محله و حت یر مکان زندگییتغ يبرا

بر دو را  آنها مربوط به يهان عوامل و مؤلفهیر ایتأث وآن پرداخته  يهامحلهاز  يتعدادثبات سکونت شهروندان در شهر اراك و 
سکونت در شهر  ۀل به ادامیزان تمایم«و » یفعل ۀسکونت در محل ۀل به ادامیزان تمایم«شامل  گاهیسکونت يشاخص ماندگار

به شده است.  يگردآور نامهپرسش لیو تکم ياق مطالعات کتابخانهیق از طریاز تحقیمورد ن يهاداده نموده است. یبررس» اراك
مورد استفاده  اينمونهتک Tچهارگانه، آزمون  یعوامل اجتماع يهاشهروندان از مؤلفه یابیاز سطح ارز یکل يریمنظور حصول تصو

هر زوج از  يرسون برایپ یب همبستگی، ضريماندگار يهااخصو ش یاجتماع يهان ارتباط متقابل عاملییجهت تبقرار گرفت و 
از  يریگبا بهره يماندگار يهاک از شاخصیبر هر  یاجتماع يهار عاملیزان تأثیم سپس،د. یها محاسبه گردها و شاخصعامل

و  باشدیممذکور  ياهن عوامل و شاخصیمعنادار مثبت ب ۀاز وجود رابط یحاک ،ج مطالعهینتا ون مشخص شد.یل رگرسیروش تحل
در شهر  يل به ماندگاریرات تماییدرصد از تغ 59در محله، و  يل به ماندگاریرات تماییدرصد از تغ 61، ونیل رگرسیبر اساس تحل

  ن است. ییقابل تب یاجتماع يهارات عاملییتغ یب خطیتوسط ترک
  

  یط اجتماعیله، مح، شهر، محیاجتماع هی، ثبات سکونت، سرمای: تحرك اقامتيدیکل هاي هواژ
  

  1مقدمه
کننـد را یمـ یکه جوامع در آنها زندگ ییهاطیمح

مصـنوع و  طی، محـیعـیط طبیتـوان در قالـب محـیم
ط ینمـود. منظـور از محـ يبنـدهدسـت یط اجتماعیمح

 ياست کـه توسـط انسـان بـرا یکیزیط فیمصنوع، مح
شود و در طـول زمـان  یجاد میش ایهايازمندین نیتأم
 ییهاز به عنوان مکانین یط اجتماعی. محکندیر مییتغ

ف یگر تعامل متقابل دارند، تعریکدیکه در آنها مردم با 
 یک مکان تعاملیط مصنوع یان، محین میشود. در ایم

 يریـگا عـدم شـکلیـ يریـگاست که منجر بـه شـکل
                                                

  r_shaykh@shirazu.ac.ir نویسنده مسئول:*

 :Aydın and Sıramkaya, 2014( شـودیارتباطات مـ

ــگدر صــورت شــکل ).261  ۀجــینت ارتباطــات، در يری
د یـپد 2یاجتمـاع یطیت آنها محیفیتعامالت افراد و ک

فـرد  يهـانـهیبـر رفتـار و گز یمید که اثر مستقیآیم
 :1385، یجـاجرم یمـانیو ا يروزآبادیخواهد داشت (ف

205-204  .(  
ت جهـان یـدرصد جمع 60ش از ی، ب2030تا سال 

ن رشـد، یـسکونت خواهنـد داشـت. ا يشهر ینواحدر 
دار منـاطق یـت پایریو مـد يزیـرامهبر برن يادیفشار ز

 ).Chen et al., 2014: 1( ل خواهـد کـردیتحم يشهر

                                                
2. Social Environment 
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د، ارتباطــات و یــجد يشــهر يشــهر مــدرن و فضــاها
ــنت ــامالت س ــنش یتع ــوده و ک ــون نم ــارا دگرگ  يه

 یژگـیکنـد کـه وین آن میگزیرا جا يدیجد یاجتماع
 يو ابـزار یرشخصـیغ يهـاش ارتبـاطیآن، افـزا یاصل

رنگ شـده کم یاجتماع يوندهایضاها، پن فیاست. در ا
ت یـدر فشار جمع یخود را حت یاجتماع ۀو مردم فاصل

-و شـکل يط شـهریکنند. اغتشـاش در محـیحفظ م
ت کـه فاقـد عناصـر یـهو یگمشده و بـ يفضاها يریگ

گر و یکـدیهـا بـا و تعامالت انسـان یارتباطات اجتماع
 یل شده است (ربانیک امر عام تبدیط هستند، به یمح

روابـــط  یت و چگـــونگیـــفی). ک3 :1390، یبـــیو حب
ر دارد. در یز تـأثیـمحـالت ن ةنـدیآ ۀبر توسع یاجتماع
کسـب  ی، شـهرت سـوئيشـهر ۀک منطقیکه  یصورت

 يبـرا یلیجامعه تما يکند، افراد طبقات متوسط و باال
حاضـر بـه  یسکونت در آن مناطق ندارند و تنها کسـان

 یرآمـد کـافشوند که فاقـد دیسکونت در آن مناطق م
را در  یا منـافعیـگـر بـوده ید ییسـکونت در جـا يبرا

و  يروزآبـادیکننـد (فید آمده جستجو مـیت پدیوضع
  ).  203 :1385، یجاجرم یمانیا

در کـاهش اعتمـاد  ی، تحـرك اقـامت1به نظر پاتنام
ف کـرده و یوندها را تضعیمؤثر است، چرا که تحرك، پ

جامد (زنگنه انیجه، به کاهش انسجام و اعتماد میدر نت
کـه  يااگـر مـردم در محلـه ).226 :1390و همکاران، 

در آنجـا سـاکن  يادیـمـدت ز يکننـد بـرایم یزندگ
آشـنا شـوند و در  يشتریتوانند با افراد بیباشند، آنها م

ن رو، یـکنش متقابل با هم شـرکت داشـته باشـند. از ا
جـاد یک عامـل ایـرا به عنـوان  یمحققان ثبات مسکون

ن یـآورنـد. در ایبه حسـاب مـ یاجتماع هیسرما ةکنند
ا نبودن در یاقامت در شهر و مهاجر بودن  مدتنه، یزم
ــم ــرمای ــاع ۀیزان س ــانیتأث یاجتم ــت (رب ــذار اس  یرگ

و  ی). اقامت طوالن133 :1388و همکاران،  یخوراسگان
هــا را از هی، شــناخت همســایت منــزل مســکونیــمالک

 یگیمسـاکند، تعداد دوستان را در هیشتر میگر بیکدی
را  یمحلـ يدهـد و مشـارکت در رخـدادهایش میافزا
موجـب  ،کنـد. در مقابـل، تحـرك سـاکنانیت میتقو

شـود. افـراد در یمـ یاختالل در شبکه روابـط اجتمـاع

                                                
1. Putnam 

 يهـاتمـاس يبـرا يثبات، فرصت کمتـریاجتماعات ب
ر و یـط متغیاز شـرا یل آگـاهیـدارند و به دل یاجتماع

نخواهنـد  يادیـدوام ز هـاین امر که دوستیاز ا یآگاه
 يهـایجـاد دوسـتیا يبـرا يازهیـل و انگیـداشت، تما

» 2کلمن«). 138 :هماندهند (یاز خود نشان نم یمحل
-یکه اغلب نقل مکان م ییهادهد که خانوادهینشان م

ط اطراف خـود از یکه با مح یل ارتباط کمیکنند به دل
ــقب ــول دوری ــد، ط ــه و ... دارن ــراد محل ــ ةل اف ل یتحص

ک خانواده در ی يرا ماندگاریدان آنها کمتر است؛ زفرزن
با افـراد محلـه  يشتریشود روابط بیک محله باعث می

رد یـن آنها شـکل گیب یاجتماع ۀیرد و سرمایصورت پذ
  ).148 :1388، يو سور ي(نقد

همان طور که ذکر شد، ثبات سکونت در شـهرها و 
 ۀاي بـا سـرمایدو سویه ۀهاي شهري رابطبه ویژه محله

اجتماعی دارد. بدین ترتیب که سکونت طـوالنی مـدت 
هاي ایجاد و افزایش اعتماد متقابل در یک محله، زمینه

کند و افـزایش اعتمـاد میان ساکنان محله را فراهم می
روابـط و تعــامالت اجتمـاعی منجــر نیـز بـه گســترش 

-اجتماعی یاد مـی ۀگردد که از آن به عنوان سرمای می
اجتمـاعی و ایجـاد  ۀایش سـرمایشود. از طرفی، با افـز

روابط صمیمی بین افراد، ساکنان محله انگیزه و تمایل 
ســکونت در آن محلــه خواهنــد  ۀبیشــتري بــراي ادامــ

داشت. ثبـات سـکونت در شـهر و محلـه، آثـار مثبـت 
اجتماعی، اقتصادي و روانی زیادي براي شـهروندان بـه 
همراه دارد؛ ضمن آن کـه در ایجـاد و افـزایش هویـت 

انی نیز به شدت تأثیرگـذار اسـت. نظـر بـه اهمیـت مک
به بررسی عوامل اجتمـاعی مـؤثر این پژوهش موضوع، 

ــهر و  ــهروندان در ش ــکونت ش ــات س ــر ثب ــب از  یبرخ
  هاي شهر اراك پرداخته است. محله

شهر اراك از نظر تاریخی، شهري جدیـد محسـوب 
 ايدارد ولی ناحیـه سابقه سال 200 حدودشود که می

سکونت  سابقۀدر آن قرار گرفته، از دیرباز  که این شهر
ــت ــته اس ــدن داش ــ و تم ــاور زی(مهندس ــتا، ین مش س

شـهر  ۀرونـد توسـع یمطالعه و بررس). 115 الف:1387
زمـان بخـش سـنتی و رشد همدهد که یاراك نشان م

بخش مدرن اقتصادي ناشی از نقـش جدیـد اقتصـادي 

                                                
2. Coleman 
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به گسترش  ،1365-1375 يدر دهه به خصوص ،شهر
در  ه کـهساختار اجتمـاعی شـهر انجامیـد نگی دردوگا

زنـدگی آنهـا بـه  ةشـیو ترکیب اجتماعی شـهروندان و
صورت شکاف فزاینده میـان غنـی و فقیـر مـوثر بـوده 
است. همچنین نقش جدید شهر و اهمیت آن در تولید 
و اقتصاد کالن از یک طـرف موجـب جـذب مهـاجر از 

بب سـسایر نقاط به این شـهر شـده و از طـرف دیگـر 
بزرگـی از اراك بـه سـایر شــهرهاي  مهـاجرتیجریـان 

مـی باعـث یبزرگ گردیده است. این رفت و آمدهاي دا
فرهنگـی، کـه از دیربـاز در  شد مشـکل عـدم تجـانس

منطقه حاکم بوده است، کم و بیش بـا رنـگ و نمـایی 
دیگر در منطقه ادامه یابـد. دوگـانگی سـاختار داخلـی 

مدهاي کالبدي نه اپی ها،اقتصاد و میزان باالي مهاجرت
ــی  ــراي شــهر در پ ــایندي را ب ــدان خوش ــه  داردچن ک

گیـري تـرین آنهـا آشـفتگی و جـایگزینی و شـکل مهم
محالت جدید و شکاف روزافزون بـین محـالت غنـی و 

محـالت  ،شهر بوده است. در روند گسـترش شـهر فقیر
اي قدیمی، درون شـهر قـرار گرفتـه و محـالت حاشیه

پـذیراي اغلـب اند که ها شدهجایگزین آن جدید دیگري
منطقــه هســتند. محالتــی کــه از  مهــاجرین روســتایی

گونه هویـت  ها، بدون هیچساختمان شکلهاي بی توده
به منظور اسکان جمعیت مهاجر پدیـد  فقطفرهنگی و 

  ).  144-145 :همان( اندآمده
شـهر اراك، مسـائل مختلـف  يهـامحلـه یدر برخ

از عـدم وجـود  یتیاز جملـه نارضـا يو کالبد یاجتماع
ل یـمشارکت در امور محله بـه دل ةزیت، کاهش انگیامن

ت محله، یاز بهبود وضع يدی، ناامیتنزل اعتماد اجتماع
ــفیک ــای ــعییت پ ــدین وض ــدمات  يت کالب ــه و خ محل

 یو انتظـام یاجتمـاع يهـامختلف، عدم وجود نظـارت
از  یتیاز وقـوع جـرائم، نارضـا يریشـگیمؤثر با هدف پ

و رفـع مشـکالت  يریگیدر پ يشهر عملکرد مسؤوالن
از سـاکنان،  حتـی بعضـی محله سبب شده اسـت کـه

نداشته  یفعل محلۀدر  زندگی ی از وضعیترضایت نسب
ز بـا وجـود مشـکالت یـها نمحله یباشند. البته در برخ

بسـیار عالقمنـد بـه ، ناسـاکناز  يادیـمذکور، تعداد ز
هاي اجتماعی و پیگیـر کمبودهـاي مشارکت و فعالیت

هویـت از آن اسـت کـه  ین امـر حـاکیااند. بودهحله م

بسـیار مهـم اسـت و در  هـامحلـه محلی براي ساکنان
محله تعلق محلی ایجاد کـرد، ک یکه بتوان در  صورتی

 اجتماعی محلـه از خـود سـاکنان يتوان براي ارتقامی
 :ب1387سـتا، ین مشـاور زید (مهندسـیمساعدت طلب

 تِیوضع یه، بررسبه توجه به مسائل ذکر شد ).76-58
 يشـهر يهـادر سطح شهر و محله یاجتماع يِهاعامل

و ثبـات  ي، مانـدگارياو اثر آنها بر حـس تعلـق محلـه
برخـوردار  یت فراوانیاز اهم شهر يهاسکونت در محله

ن یاست که پژوهش حاضر بـه آن پرداختـه اسـت. بـد
مـورد هشت محله واقع در نقاط مختلـف شـهر منظور، 

ه یـحافظ«ها عبارتند از: ن محلهی. افتندمطالعه قرار گر
آبـاد و عبـاس«، »یشهر صـنعت يکو«، »بهاران يو کو
، »داوران«، »کرهـرود«، »(گـردو) يرضو يکو«، »الکه

ان ذکر است کـه در یشا ».شهرك هجرت«و » راهزان«
و  یخیتـار ۀ، سابقییایع جغرافیها توزن محلهیانتخاب ا

  ته است.مختلف، مد نظر قرار گرف يهایژگیو
  

  ينظر یمبان
استوار اسـت.  يدیدو مفهوم کل ۀیبر پااین پژوهش 

نجـا منظـور از آن، یکـه در ا ینخست، عوامل اجتمـاع
اســت و دوم، ثبــات  یاجتمــاع ۀیســرما يهــاشــاخص

مفهوم، ابعـاد  است. یمکان -یزمان یسکونت که مفهوم
ح یبه طور مسـتقل تشـر یاجتماع ۀیسرما يهاو مؤلفه

ل آن کـه تـا حـد یـدل ز بـهیسکونت ن شده است؛ ثبات
محلـه اسـت،  یتیو هو یعوامل اجتماع متأثر از يادیز

محله و حس تعلق  یمباحث مربوط به سازمان اجتماع
  در محله ارائه شده است. یمکان

  
  آن يهاو مؤلفه یاجتماع ۀیسرما

گر یکـدیروابط مردم بـا  ۀبر توسع یاجتماع ۀیسرما
 ۀ. بـر اسـاس نظریـرده دایـبه منابع تک یدسترس يبرا

نـد کنیروابط برقرار مبا یکدیگر مردم  ،انتخاب عاقالنه
و همکـاران،  یبرسـند (سـلمان يج سـودمندیتا به نتـا

 يهـــا). در مطالعـــات مختلـــف، شـــاخص23 :1389
اسـت.  گـزارش شـده یاجتمـاع ۀیسـرما يبرا یمتفاوت

 يهان شاخصیموجود ب یجزئ يهاصرف نظر از تفاوت
هـا تـالش دارنـد ن شـاخصیـا ۀهم ،یاجتماع ۀیسرما
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ن افـراد را کـه روابـط ینهفتـه بـ ةبـالقو هیزان سرمایم
نـد ینما يریـگکنـد، انـدازهیل میآنها را تسه یاجتماع
پردازان هی). اکثر نظر239 :1390و همکاران،  ي(محمد
ن شـاخص یدر مـورد چنـد یاجتمـاع ۀیسرما ةدر حوز

ن مـوارد یـبه اتوان یان آنها میاتفاق نظر دارند که از م
اشــاره نمــود: اعتمــاد و ســطوح مختلــف آن، احســاس 

ــتگ ــاس هویدلبس ــ، احس ــارکتی ــات مش ، یت، ارتباط
 یـیاجرا يهـاتعهدات و انتظارات، هنجارهـا و ضـمانت

 یاجتماع يهاشبکه ۀتوسع و یاجتماع يوندهایمؤثر، پ
ـــادري و ( ـــارانن ـــدر ا). 64 :1389، همک ـــن می ان، ی

ــه ــا مؤلف ــاعی،  يه ــاد اجتم ــاعی و اعتم انســجام اجتم
متعامـل قـرار  ۀمشارکت اجتمـاعی کـه در یـک رابطـ

دیگـري هسـتند از  ةو هر کدام تقویت کننـد اندگرفته
شـوند اجتماعی محسـوب مـی ۀهاي اصلی سرمایمؤلفه
 یاجتمـاع ۀیقات سـرمایدر تحق). 201 :1391، ی(فتح

 ز دادهیـتم یو شـناخت يان ابعـاد سـاختاریـمعمـوالً م
 ةقابـل مشـاهد يهاشامل جنبه یاختشود. بُعد شن یم

 يق تظـاهرات رفتـاریـاسـت و از طر یسازمان اجتماع
شـود؛ یمشخص م یا مشارکت مدنی ياارتباطات شبکه

ماننـد اعتمـاد بـه  یذهنـ يهـاز نگرشین یبُعد شناخت
هـا شیها و گراروابط متقابل، ارزش يگران، هنجارهاید

  ).Murayama et al., 2012: 2472(کندیرا منعکس م
  یگیمحله و واحد همسا یسازمان اجتماع
گـاه توان به عنـوان سـکونتیرا م یگیواحد همسا

ک شـهر کـه یاز  ییک بخش قابل شناسایت در یجمع
ــب آن  ياعضــا ــدر قال  ،یتعــامالت عمــوم ۀک شــبکی

 یدهـسـازمان یر رسـمیـو غ یوندها و روابط رسـمیپ
کننـد، فـرض یت مشترکشان را ابراز مـیشوند و هو یم
ر د ).Aydın and Sıramkaya, 2014: 260-261( مودن

ر د منـابعی شـامل ،اجتمـاعی ۀسـرمای ايمحله مقیاس
ز ا بـاالییسـطح  طریـق از اسـت کـه محلـه اجتماعات

 مشـترك هنجارهـاي متقابـل، کـنش و عمـل اعتمـاد،
 تعلقــات مشــترك، و التزامــات و تعهــدات رفتــاري،

 رمـؤث هـايکانـال و رسـمی غیـر و رسـمی هـاي شبکه
 یاجتمـاع ۀیآید. استفاده از سرمامی وجود به اطالعات

توانــد راه حــل ین افــراد محلــه مــیت آن در بــیــو تقو
جـه، یحل مشکالت سـطح محلـه و در نت يبرا یمناسب

 :1390ر و همکـاران، مـدار محلـه گـردد (خیپا ۀتوسع
در اثـر خـود بـا  1زکـوبین جی). به عنوان مثـال، جـ96

» ییکـایبـزرگ امر يهادر شهر یمرگ و زندگ«عنوان 
فشـرده در  یاجتمـاع يهـاح داده است که شبکهیتوض

از  ی، صورتيو مختلط شهر یمیقد ۀحوم يهامحدوده
دهنـد و در ارتبـاط بـا یل مـیرا تشک یاجتماع ۀیسرما

و  یابـانیت خیـحفظ نظافت، عـدم وجـود جـرم و جنا
، در یت زنـدگیـفیمات در مـورد بهبـود کیگر تصـمید

 یحفاظت يرویمانند ن یرسم ينهادهاسه با عوامل یمقا
از خـود  يشـتریت بیمسـؤول یانتظـام يرویـس و نیپل

عــالوه،  بــه ).174 :1385دهنــد (ســعادت، ینشــان مــ
مختلـف آن ماننـد  يهامحله و جنبه یاجتماع ۀیسرما

ونـدها یو پ یجامعه، انسجام اجتماع یشناختحس روان
 یسـالمت ذهنـ يبرا یتواند منبعیم یو روابط اجتماع

 :Honold et al., 2014( ساکنان شهر باشـد یکیزیو ف

 يبـاال دارا یاجتمـاع هیبا سرما یاجتماعات محل ).491
) مردم احساس خواهند کـرد 1ر هستند: یمشخصات ز

د بـودن و یـ) احسـاس مف2از محله هسـتند  یکه جزئ
در  یمشارکت واقع يآنها برا ییکرده و توانا يسودمند

محلـه را متعلـق بـه خـود  )3گـردد یت مـیمحله تقو
پـور، یکننـد (حـاجیت میدانسته و در آن احساس امن

1385: 42.(  
  یاجتماع ۀیاثرات متقابل حس مکان و سرما

معمـوالً  یاجتمـاع هیسرماطور که اشاره شد،  همان
که مردم در آنها  ییهامکان يهاییاز دارا یکیعنوان  به

 Twigg and( شـودیمـ پنداشـتهکننـد، یمـ یزنـدگ

Mohan, 2009: 172(  ــراد و ــات اف ــر ارتباط ــه ب ک
ان یـو هنجارها و اعتماد متقابـل م یاجتماع يها شبکه

 کـه یجـوامع ).Putman, 2000: 19( آنها داللـت دارد
از  ییبـاال ۀ، درجـدارنـد یاجتمـاع ۀیسرما يسطح باال

ــل و حما ــاعتمــاد، تعام ــل از مشخصــهی ــات متقاب  يه
 يهـاشـبکه يریـگن امر منجر به شـکلیآنهاست که ا

شـود. در مقابـل، در صـورت یدر آنها م يقو یاجتماع
بــه صــورت عــدم اعتمــاد و  یاجتمــاع هیفقـدان ســرما

در جامعـه  يریف، نزاع و درگیضع یاجتماع يهاشبکه
 يهااستیس ).Zhang et al., 2014: 2( ابدییش میافزا

                                                
1. Jane Jacobs 
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ق قـادر یـرا از طر یتوانند ارتباطات اجتمـاعیمسکن م
ه یـک ناحیـشـه دوانـدن در یر يها برادهساختن خانوا

در صـورت  -که آنها بتواننـد  يابهبود بخشند، به گونه
جـاد کننـد و یمند را امکان یارتباطات اجتماع -لیتما

-Ha, 2010: 35( نـدیت نمایحس تعلق به محله را تقو

دهد  ی) به قوت نشان م1997( رو و باسلو  مطالعه ).36
بهبـود  يبـرا یر تـوجهدرخو ةزیت مسکن انگیکه مالک

ن بحـث شـده یکند، همچنیجاد میافراد ا یمحل ۀیناح
تحــرك  يک مــانع بــرایــت مســکن یــاســت کــه مالک

  .است ییایجغراف
  

  
  مراحل توسعۀ ادواري شهر اراك :1شکل 

  الف1387مأخذ: مهندسین مشاور زیستا، 
  

  آن يشهر يهاشهر اراك و محله يگسترش ادوار
صـورت یـک  گیـري بـهشـکلشهر اراك در ابتداي 

. قبلی احداث شد ۀنظامی و با طرح و اندیش قلعه -رشه
ــ ــا س ازپ ــدتی ب ــت،  م ــزایش جمعی ــهر و اف ــق ش رون

ــامنظم و  هــایی توســعه در خــارج از ارگ بــه صــورت ن
 تـوان بـهارگانیک شـکل گرفـت کـه از آن جملـه مـی

قسمتی از  کرد. در اشاره »آباد و الکهعباس«هاي  محله
هـا عمومـاً تنـگ و باریـک هسـتند و وچـهک ،این بافت

 هـا و کوچـهمسـیر جریـان آب قنـات ۀدر ادام معموالً
بـا رونـق صـنعتی و . انـدهاي قدیمی شـکل گرفتـه باغ

ــهرك ــه، ش ــهر اراك در منطق ــافتن ش ــت ی ــامرکزی  ه
به  وهاي سازمانی متعددي در شهر احداث شدند  وخانه

 انیـم صورت طراحی شده و منظم شکل گرفتند که از
و » بهاران يکو«، »یشهر صنعت يکو«توان به یآنها م

 ۀرویـبا گسترش بیاشاره نمود. » (گردو) يرضو يکو«
هـاي اراك، بافـت هاي صورت گرفته بهشهر و مهاجرت
به بعد شکل گرفـت  50 ۀاي نیز از دهخودرو و حاشیه
و  آنها عدم رعایت ضـوابط سـاختمانی ةکه ویژگی عمد

کیفیـت پـایین کالبـدي و  هاي شـهري ومقررات طرح
ن مشـاور ی(مهندسـ فیزیکی این گونـه محـالت اسـت

  ).  145-146 :الف 1387ستا، یز
ــکل ــدو ش ــري شــهراز ب ــال اراك گی ــا س  1343 ت

طورکلی  اولیه، به ۀشهر نسبت به هست ۀبیشترین توسع
سـال  کـه از به سمت جنوب شهر بوده است. در حالی

شـهر نیـز  ۀکه مصادف با رشد و توسع 1377تا  1343
شـمال  می باشد، بیشترین توسعه در جهـات شـمال و

بـه  1365هـاي سـال خصوص طیه شرق بوده است. ب
هـا جهـتکالبدي شـهر در ایـن  ۀبعد، بیشترین توسع



 96بهار / بیست و سوم/شماره مسلسل  هفتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                     156

کالبدي شهر  ۀبررسی الگوي توسع. صورت گرفته است
کـه  1340 ۀاراك حاکی از این اسـت کـه بعـد از دهـ

 ۀو توسـعه بـر پایـمدرنیزاسیون  مصادف با شروع روند
صـنعتی اسـت، شـهر  ۀهاي قطب رشد و توسعسیاست

شـدن بـه عنـوان قطـب  اراك نیز همزمان بـا انتخـاب
کالبدي خـود را آغـاز  ۀرشد جمعیتی و توسع ،صنعتی

شـهر اراك  يادوار ۀمراحل توسـع ).119 :همان( نمود
  ش داده شده است.ینما 1 در شکل

 
  قیتحق نهیشیپ

و  یاجتماع ۀیمتقابل سرما اثرات ۀنیدر زمهر چند 
مطالعـات  يرشه يهادر شهرها و محله یثبات مسکون

 ۀیر ســرمایتــأث ،کنیانجــام شــده اســت، ولــ يمعــدود
 یدر برخـ يشـهر ۀبر مسائل مختلـف توسـع یاجتماع

 هـایی از ایـن مطالعـاتبه نمونـه شد. یبررس مطالعات
  گردد.یاشاره م
بـه  موضـوعتطبیق دو و  یبررسبه ) 2005( 1کایلو

پرداخته است. یکی ارتباط مثبـت بـین  ،ظاهر متناقض
هـاي مـدنی، و دیگـري ادعـاي تعلق مکانی و فعالیـت

شناختی مبنی بر این که یک ارتباط منفی بـین جامعه
تعلق مکانی و موقعیت اجتماعی و فرهنگی افراد وجود 

بینـی تـرین پـیشخود به عنوان قـوي ۀدارد، که به نوب
. بـه منظـور شـود مـیناخته مشارکت مدنی شـ ةکنند

مـذکور دو گزینـه  ۀبرطرف کردن این تنـاقض، مطالعـ
: دهدمیبراي مسیرهاي منتهی به مشارکت مدنی ارائه 

عـاطفی کـه در آن، ارتبـاط  -نخست، مسیر اجتمـاعی
 ۀسـرمای ۀمیان تعلق مکانی و فعالیت مدنی بـه واسـط

شـود، و اي) ایجاد میاجتماعی محلی (پیوندهاي محله
 هفرهنگی و عالق ۀمسیر فرهنگی مشتمل بر سرمایدوم 

نماینـده  در این پژوهش، یک نمونههاي خود.  به ریشه
واقـع در لهسـتان کـه در  ۀنفر از سـه منطقـ 1328از 

سـاکنان متفــاوت  ۀمیـراث تــاریخی و پیشـینه و ریشــ
بودند، براي مطالعه و تحلیل در نظر گرفته شده اسـت. 

تاري، مدل دو مسیره در یک مجموعه از معادالت ساخ
هم در کل نمونه و هم به طور جداگانه در هـر یـک از 

                                                
1. Lewicka 

 ۀ) رابطـ2007( 2پیـگر تأیید گردیـد. ،گانهمناطق سه
هـاي اجتماعی و مهاجرت و علل مهـاجرت ۀبین سرمای

و نشان داد که سطوح و  شهري را بررسی نمود -روستا
ی یاجتماعی در یک اجتمـاع، پویـا ۀتوزیع منابع سرمای

 3وود دهـد.اجتماعی و جمعیتی را تغییر می -صادياقت
اجتماعی را در  ۀ) جایگاه سرمای2008( 4یلز کورتیو ج
شناسی شناسی مکان مطالعه نموده و اهمیت روانروان

هاي مرتبط را براي تحقیقـات آتـی در محیطی و رشته
ــ ــرمای ۀزمین ــین اج ۀس ــاي آن تبی ــاعی و کاربرده تم
  ند.نمود

ــریگل ــو ردل 5س ــاده2009( 6کی ــدل س از  يا) م
نـد؛ ایـن اجتماعی ارائـه نمود ۀگذاري در سرمایسرمایه

گـذاري سـرمایه ةمدل مربوط به مواردي است که انگیز
به دلیل تمایل افراد براي تغییـر محـل زنـدگی فعلـی، 

 ۀیابـد. ایـن مکـانیزم بـازخورد، یـک موازنـکاهش مـی
سازد. در یک طرف، مـردم پذیر میچندوجهی را امکان

 ۀ، در سرماینتیجه نتظار ترك مکان فعلی را دارند و درا
کنند. سـطوح پـایین می گذاري کمیسرمایه اجتماعی

اجتماعی نیز به تبع آن، جذابیت یک ناحیـه را  ۀسرمای
کند و بنابراین، بـه اقامـت خـود در آن محـل کمتر می

دوم، مـردم بـه مانـدگاري  ۀدهنـد. در موازنـپایان مـی
 اجتمـاعی ۀاري بیشـتر در سـرمایگـذ سـرمایهو بیشتر 
چنـدوجهی،  ۀدارند. در اصل، ایـن نـوع از موازنـ تمایل

تواند توضیح دهد کـه چـرا تحـرك جغرافیـایی در می
ایاالت متحده نسبت به اروپـا بسـیار بیشـتر اسـت. در 

 اجتمـاعی، ۀگذاري در سـرمایواقع، سطح باالي سرمایه
ــ ــراي ادام ــردم را ب ــد ۀم ــواحی عالقمن ــکونت در ن  س

  سازد.  می
اي ) در مطالعـــه2012و همکـــاران ( 7جئونـــگ

طـی چنـد  ،اقامـت در جامعـه هدریافتند که طول دور
سال بر مشارکت و ایجاد یک حس قوي همبستگی بـا 

و همکـاران  8هانگ ها تأثیرگذار است.محیط و همسایه

                                                
2. Garip 
3. Wood 
4. Giles-Corti 
5. Glaeser 
6. Redlick 
7. Jeong 
8. Hung 
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هاي ) یک تحلیل استقرایی از مفاهیم و مکانیزم2013(
مبدأ مهاجرتشان از دیـدگاه مربوط به سفر مهاجران به 

ــرمای ــاعی و ۀس ــگ اجتم ــذیريفرهن ــه نمود پ ــد. ارائ ن
هـاي متفـاوت، فرد پاسـخگو بـا زمینـه 20مصاحبه با 

زنـدگی ذهنـی مهـاجران چینـی در  ۀمکانیزم و تجربـ
 کشـد. نتیجـهبه وضوح بـه تصـویر مـیکنگ را  هنگ

آنها را از نظر تغییـرات افقـی و عمـودي  ۀبررسی، تجرب
هـاي گیـرياجتماعی و اثرات آن بر تصـمیم ۀمایدر سر

ــد دهــد.ســفر و انتقــال فرهنگــی نشــان مــی و  1هانول
) ارتباط بین کیفیت محیط فیزیکی و 2014همکاران (

هـاي اي را با استفاده از مصاحبهاجتماعی محله ۀسرمای
ند که هاي مسکونی شهري بررسی نمودوكکیفی در بل

عنـوان  زیست محیطی بهباال و پایین بار  در آن، سطوح
هاي دوبخشی تعیین شده و وضـعیت بینی کنندهپیش

هاي مطالعـه بـا اسـتفاده از اقتصادي سایت -اجتماعی
ایـن  ۀیک شاخص اجتماعی تعیین گردیده است. نتیج

کیفیـت محـیط و  يدهـد کـه ارتقـابررسی نشان مـی
ــزایش خــدمات مــی ــد ســرمایاف اجتمــاعی را در  ۀتوان

  ت کند.یهاي شهري تقو محله
 ۀ) ارتبـاط بـین سـرمای2014و همکـاران ( 2نـویپر

تایی در انـدونزي را اجتماعی و مهاجرت از نواحی روسـ
هـاي ند. بدین ترتیب که با استفاده از دادهبررسی نمود

خانوار (بـا حـداقل یـک نفـر کـارگر مهـاجر) در  250
هـاي ، با استفاده از تحلیل مؤلفه3روستاي ارجوویلنگان

مل شـامل حـس جمعـی، حـس مکـان، و سه عا اصلیِ
. نتـایج ایـن ه اسـتهمسایگی مبناي بررسی قرار گرفت

دهـد حـس مکـان و حـس جمعـی و مطالعه نشان می
شناختی تأثیر قابـل تـوجهی هاي جمعیتبرخی ویژگی

ــول دور ــر ط ــاجر دارد. ةب ــارگران مه ــارِ ک ــگ ک و  4ژن
ــاران ( ــاس داده2014همک ــر اس ــی و ) ب ــاي پیمایش ه

ــه ا ــنجی ک ــن درنظرس ــتاي پک ــانزده روس ــله  ز پ فاص
وري شده است، ارتبـاط آگرد 2012تا  2011هاي  سال

اجتماعی و شهرنشینی را براي روسـتاییان  ۀبین سرمای
نـد. نتـایج ایـن پکن بررسی نمود شهر ۀبومی در حاشی

                                                
1. Honold 
2. Prayitno 
3. Arjowilangun 
4. Zhang 

دهد که شهرنشینی پایین به بـاال کـه مطالعه نشان می
شـود، محلـی سـنجیده مـی -از طریق نسـبت مهـاجر

اعی و اعتمــاد اجتمــاعی را ضــعیف هــاي اجتمــشــبکه
هـاي کند امـا، شهرنشـینی بـاال بـه پـایین، شـبکه می

  کند. اجتماعی و اعتماد اجتماعی را تقویت می
ـــایی ـــدي و لهس ـــ1385زاده (ماج ـــین  ه) رابط ب

اجتمــاعی و رضــایت از  ۀاي، ســرمایمتغیرهــاي زمینــه
از ند. نتایج مطالعـه حـاکی ت زندگی بررسی نمودکیفی

ــ ــد رابط ــه ۀتأیی ــاي زمین ــین متغیره ــرمایب  ۀاي و س
 ۀدهد که سطح باالي سـرمایاجتماعی است و نشان می

ح بـاالي رضـایت از کیفیـت زنـدگی اجتماعی به سـط
 ه) میـزان سـرمای1387انجامد. توکلی و تاجبخش ( می

اجتماعی مناطق شهري و روستایی مـرزي سیسـتان را 
مطالعه حاکی از آن . بخشی از نتایج این نمودندبررسی 

است که میزان تمایل به مهـاجرت در روسـتاهایی کـه 
ـــا  ۀداراي ســـرمای ـــب ب ـــاعی بیشـــتري متناس اجتم

، بسـیار کمتـر بـوده بودنـدهاي مـورد بررسـی  شاخص
 ۀ) سـرمای1388است. ربانی خوراسـگانی و همکـاران (

گیـري آن در سـطح اجتماعی و عوامل مؤثر بـر شـکل
ی نمودنـد. نتـایج ایـن محله را در شـهر مشـهد بررسـ

اجتمـاعی بـا ثبـات  ۀبـین سـرمای مطالعه، وجود رابطه
هـاي محـل زنـدگی افـراد را تأییـد  مسکونی و ویژگـی

  کند.  می
) بـه بررسـی 1389محسنی تبریزي و آقامحسنی (

شـهري  ۀاجتماعی بر توسـع ۀهاي سرمایتأثیرات مؤلفه
 ،ند. نتایج حاصل از این تحقیـقدر شهر محالت پرداخت

اجتمـاعی،  ۀدهد که بـین متغیرهـاي سـرمایشان مین
دینـداري  ۀاعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و درج

م و معنادار وجـود مستقی ۀشهري رابط ۀبا متغیر توسع
) به بررسی نقش فضاهاي 1390ربانی و حبیبی (. دارد

هــاي تناســب، هویــت، ســرزندگی و ویژگــی( شــهري
ند. نتـایج رداختاجتماعی پ ۀدر ایجاد سرمای )دسترسی

هـر چـه کـه حاکی از آن است  ،شحاصل از این پژوه
 ۀیابـد، سـرمایهاي فضاهاي شهري بهبـود مـیشاخص

و  يموسو کند و بالعکس.اجتماعی نیز افزایش پیدا می
ــم ۀ) رابطــ1391همکــاران ( ــاع ۀیان ســرمای و  یاجتم

جـان یاسـتان آذربا يرا در شهرها يدار شهریپا ۀتوسع
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دهـد ین مشان پژوهش نیج اید. نتانل نمودیتحل یغرب
شــامل مشــارکت  یاجتمــاع ۀیکــه چهــار بُعــد ســرما

، و ياریـفراوان به جامعه، تعـاون و هم ۀ، عالقیاجتماع
بـا توسـعه  يمعنـادار ۀو دوستان رابط یروابط خانوادگ
بـا  يمعنـادار ۀرابطـ یاعتمـاد اجتمـاع ۀدارند و مؤلفـ
  توسعه ندارد. 

ارتبـاط  ۀنـیدر زم شتر مطالعات انجـام شـدهیدر ب
اغلـب ، یتـیجمع يهاییجابا جابه یاجتماع يهاعامل
 يشـهر-روسـتا يهامهاجرتبا  یاجتماع ۀیسرما ۀرابط

 ياسـهیل مقایـو تحل اسـت قـرار گرفتـه یمورد بررسـ
بالقوه و  ییایجغراف يهاتحركاز نظر  يشهر يهامحله

 کمتر مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.ت یجمعبالفعل 
ــه  ــوع  یدر برخــضــمن آن ک ــات، گســتره و تن مطالع

از نظـر  باشـد.یمحـدود مـ ،یمورد بررسـ يهاشاخص
ز قابـل ذکـر اسـت کـه تـاکنون ین ییایجغراف ةمحدود

بـا  یاجتمـاع يهادر مورد ارتباط عامل یپژوهش خاص
آن انجام نشده  يهاثبات سکونت در شهر اراك و محله

ن یـا ۀرشد و توسع ۀکه با توجه به سابق یاست. در حال
 نیخـاص آن، انجـام چنـ یتـیجمع يهاشهر و تحرك

پـژوهش بـه آن  ایـن کـه نمایـد می يضرور ايمطالعه
  پرداخته است. 

ــبــر تما یاجتمــاع يهــار عامــلیتــأث یبررســ ــه ی ل ب
بـه حصـول ، يشـهر يهادر سطح شهر و محله يماندگار

افـراد و  يبـالقوه يزان تقاضـایـم از یانـداز کلـک چشمی
ن یـدهـد. ایر مکان سکونت به دست مییتغ يبراخانوارها 

ر یژه در مورد شهر اراك که سیشهرها به و ۀله در همئمس
را یـز دارد؛ یت فراوانـیـاهم ،دارد یخاصـ ۀتوسـع یخیتار

 یدر برخـ تیـمستمر جمع يهاینیگزیها و جاییجاجابه
ن افـراد و یق بـیـعم یاجتماع يوندهایجاد پیاز اها، محله

ت یـفیاز ک کند ویم يریجلوگساکن در محله  يخانوارها
    کاهد.یم یت مکانیهوو  یط اجتماعیمح

  
  قیروش تحق

 يو از نـوع مطالعـات کـاربرد یلیتحل این پژوهش،
 ۀل بـه ادامـیـرا بـر تما یر عوامـل اجتمـاعیتأث و است

شـهر  یمسـکون يهاسکونت شهروندان در شهر و محله
از  ،قیـاز تحقیـمـورد ن يهـا. دادهکندمی یاراك بررس

نامــه ل پرســشیــو تکم ياق مطالعــات کتابخانــهیــرط
مـورد  يهـاب که مؤلفهیترت نیشده است. بد يگردآور

 ،مرتبط با موضوع يهاپژوهش ۀبر اساس مطالع یابیارز
ــیتع ــن گردی ــپس، ای ــد و س ــهی ــب ن مؤلف ــا در قال ه

   .شد مینامه تنظ پرسش
اعتمـاد  عبارتنـد از مطالعـهمـورد  یعوامل اجتماع

و  ی، مشــارکت اجتمــاعیم اجتمــاع، انســجایاجتمــاع
 يبـراق، یـتحق يهـاسـنجه یین روایجهت تأم ؛تیامن
 يهـاک از عامـلیـمربـوط بـه هـر  يهـان مؤلفهییتع

 ۀنـیدر زممتعـدد انجـام شـده  يهاپژوهش، یاجتماع
 شـدمطالعه  یاجتماع ۀیژه سرمایبه و یل اجتماعیمسا

هـا اسـتخراج مختلـف هـر گـروه از عامـل يهاو مؤلفه
ک از یمربوط به هر  يهان مؤلفهیند تدوی؛ در فرادیگرد

ابعاد مختلف موضوع مـورد توجـه االمکان یحت هاعامل
ل یـجهت انجام تحلمؤلفه  53 تیدر نهاقرار گرفت که 

هـر  يمؤلفه، برا 53ن یان ایاز م انتخاب شد. یابیو ارز
، یچهارگانـه شـامل اعتمـاد اجتمـاع يهـاک از عاملی

ب یترت ت بهیو امن یرکت اجتماع، مشایانسجام اجتماع
 (جـدول مؤلفه در نظـر گرفتـه شـد 12و  13، 12، 16
زان یـها، دو شاخص مربوط به من مؤلفهی؛ افزون بر ا)1

ز یـن یفعلـ ۀسکونت در شهر و محلـ ۀل جهت ادامیتما
د. سـپس، بـه یـل منظـور گردیند مطالعه و تحلیدر فرا

شـهر تعداد برآورد شده در حجم نمونـه از شـهروندان 
ن یر ایتأث ،بعد ۀدر مرحل .ل شدینامه تکماراك، پرسش

مربـوط بـه آنهـا بـر دو شـاخص  يهـاعوامل و مؤلفـه
 ۀل بـه ادامـیزان تمایم«شامل  یگاهسکونت يماندگار

در صـورت فـراهم بـودن  ی(حت یفعل ۀسکونت در محل
ل بـه یـزان تمایـم«و » ر محلـه)ییتغ يط الزم برایشرا
ان ید. شـایـگرد یبررسـ» كسکونت در شـهر ارا ۀادام

ها بـه اختصـار تحـت عنـوان ن شاخصیذکر است که ا
در  يشـاخص مانـدگارشـامل  يمانـدگار يهاشاخص

 انـد.ز ذکـر شـدهیـدر شهر ن يمحله و شاخص ماندگار
 يب آلفـایهـا بـا اسـتفاده از ضـرسـنجه ییاین پاییتع

 يبـرا کرونبـاخ يب آلفـایرفت. ضریکرونباخ صورت پذ
: اسـتن شـرح یهـا بـدهـا و شـاخصهر گروه از عامل
، 782/0 ی، انســجام اجتمــاع846/0 یاعتمــاد اجتمــاع
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ــــارکت  و  849/0ت یــــ، امن785/0 یاجتمــــاعمش
  .867/0 يماندگار يها شاخص
 یابیـسـطح ارزاز  یکلـ يریحصول تصـو منظور به

چهارگانـه،  یعوامـل اجتمـاع يهـااز مؤلفه ،شهروندان
 ين عـددیانگیـم شد واستفاده  يانمونه  تک Tآزمون 

جهت  در نظر گرفته شد. 3ن آزمون، برابر یا فرضشیپ
و  یاجتمـــاع يهـــان ارتبـــاط متقابـــل عامـــلیـــیتب

رسـون یپ یب همبسـتگی، ضـريمانـدگار يهـا شاخص
د. یـهـا محاسـبه گردها و شاخصهر زوج از عامل يبرا

هـا و ان عامـلیـارتبـاط م ينان از معناداریاطمپس از 

ک یـهـر  بر یاجتماع يهالر عامیزان تأثیها، مشاخص
ل یـاز روش تحل يریـگبا بهره يماندگار يهاشاخص از

 يهـاب که شـاخصیترتن یون مشخص شد. بدیرگرس
و » یفعلـ ۀمحلـ سـکونت در ۀل بـه ادامـیـزان تمایم«
در  »سـکونت در شــهر اراك ۀل بـه ادامـیـزان تمایـم«

 يهـار وابسـته، و عامـلیـبه عنوان متغ ند جداگانهیفرا
مسـتقل در نظـر گرفتـه  يرهایه عنوان متغب یاجتماع

 يهــاعامــل ۀر رابطــیل مســیــت، تحلیــدر نهاشــدند. 
  انجام شد. يماندگار يهاو شاخص یاجتماع

  
  هاي اجتماعی مورد مطالعه در شهر اراكها و مؤلفه: عامل1جدول 

  مؤلفه  عامل

اعتماد 
  اجتماعی

1Q اعتماد به سایر شهروندان شهر  
2Q وندان و دوستان نزدیکاعتماد به خویشا  
3Q میزان یکی بودن ظاهر و باطن مردم شهر  
4Q میزان پایبندي مردم به قول و قرارهاي خود  
5Q میزان انصاف و امانتداري مردم  
6Q میزان راستگویی و صداقت در جامعه  
7Q میزان اعتماد به همسایگان  
8Q انخانواده و دوست يمشورت و درد دل کردن با اعضا  
9Q میزان اعتماد به عملکرد شهرداري و شوراي شهر  
10Q اعتماد به حسن نیت و عملکرد مسؤوالن شهر  
11Q شوراي شهر يهاي انتخاباتی اعضااعتقاد به عملی شدن وعده  
12Q میزان رضایت از مسؤوالن دولتی شهر  
13Q ها و هنجارهاي اخالقی در جامعهمیزان پایبندي به ارزش  
14Q میزان پایبندي مردم شهر به رعایت قوانین  
15Q اعتماد به پلیس و عملکرد آن  
16Q هاها و سازمانپذیري کارکنان ادارهمیزان مسؤولیت  

انسجام 
  اجتماعی

17Q  میزان ارتباط و تعامل با همسایگان  
18Q شرکت در مراسم مختلف جشن، عزا، عیادت مریض و ... مربوط به همسایگان  
19Q ل شدن براي حل مشکالت همسایگانیمیزان اهمیت قا  
20Q میزان همکاري مردم شهر  
21Q میزان همکاري مردم محله  
22Q استمداد از همسایگان در مواقع مواجه شدن با مشکل  
23Q میزان قرض دادن وسایل بین همسایگان  
24Q حوادث طبیعی دیده دررسانی به مردمِ آسیبل شدن براي کمکیاهمیت قا  
25Q هاي احتمالی در محلهمیزان وساطت مردم محله براي حل اختالفات و درگیري  
26Q میزان رفت و آمد خانوادگی با اقوام و دوستان  
27Q میزان دوستانه بودن برخوردهاي مردم در سطح شهر  
28Q میزان صمیمیت ساکنان محله  
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مشارکت 
  اجتماعی

29Q   ها و مجامع مختلف شهر و محلهانجمنعضویت و مشارکت در  
30Q هاي جمعی مربوط به محله و محیط زندگی خودگیريمیزان مشارکت در تصمیم  
31Q هاي بهبود محل زندگیتمایل به مشارکت مالی براي برنامه  
32Q بهتر کارهاي گروهی نسبت به کارهاي فردي ۀاعتقاد به کارایی و حصول نتیج  
33Q شدن براي شرکت در انتخابات لیاهمیت قا  
34Q کمک فکري به همسایگان و دوستان  
35Q کمک مالی به همسایگان و دوستان ۀسابق  
36Q تمایل به حضور و ایجاد فعالیت و کسب و کار اشتراکی  
37Q دیده در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزلهکمک مالی به افراد آسیب ۀسابق  
38Q در ساخت مسجد و مدرسه مشارکت مالی ۀسابق  
39Q کمک مالی به مؤسسات خیریه و افراد نیازمند  
40Q پایبند بودن به پرداخت صدقه، خمس و زکات  
41Q شرکت در مراسم و جلسات مذهبی  

  امنیت

42Q احساس امنیت از حضور در پارك به تنهایی  
43Q روي در یک مسیر خلوت در شباحساس امنیت از پیاده 

44Q احساس امنیت از خالی گذاشتن منزل به مدت چند روز 

45Q احساس امنیت از تنها فرستادن کودکان به مدرسه 

46Q احساس امنیت از پارك کردن اتومبیل در خیابان به مدت طوالنی 
47Q احساس امنیت از مصاحبت با افراد غریبه  
48Q ون از منزلاحساس امنیت از آراستن کودکان به زیورآالت در بیر  
49Q  اندشده مشکلاحساس امنیت از کمک به سرنشینان خودروهایی که در خیابان دچار 

50Q احساس امنیت از به همراه داشتن وجه نقد یا وسایل قیمتی 

51Q هنگام به تنهاییاحساس امنیت از خوابیدن در منزل در شب  
52Q گاناحساس امنیت از رفت و آمد کردن به منزل همسای  
53Q هاي بلندمدتاحساس امنیت از سپردن منزل به همسایگان در مسافرت  

  مختلف) يها(اقتباس از پژوهش مأخذ: مطالعات نگارنده
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
سـال  18گروه سنی باالتر از  آماري تحقیق، ۀجامع

بـر اسـاس نتـایج شهروندان سـاکن شـهر اراك اسـت. 
ــک ــوس و مس ــومی نف ــماري عم ــال سرش ، 1390ن س

نفـر  484212برابـر  ،جمعیت شهر اراك در ایـن سـال
گیري کوکران . حجم نمونه با استفاده از روش نمونهبود

درصـد  5درصد و ضریب خطـاي  95با سطح اطمینان 
که در نهایـت بـراي  استنفر  384تعیین شد که برابر 

نامه تکمیل شد و مبناي مطالعـه قـرار نفر پرسش 385
  گرفت.

ن پژوهش عبارتنـد از: یمورد مطالعه در ا يهامحله
شـهر  يکـو«و » بهـاران يه و کـویـحافظ« يهامحله
 يهـا، محلـهيک شـهرداریـ ۀواقع در منطقـ» یصنعت

واقـع در » (گـردو) يرضو يکو«و » آباد و الکهعباس«
سـه،  ۀواقـع در منطقـ» کرهـرود« يدو، محلـه ۀمنطق
 يهــاچهــار و محلــه ۀواقــع در منطقــ» داوران« ۀمحلــ

پـنج.  ۀواقـع در منطقـ» شهرك هجـرت«و » راهزان«
اراك و  يمنـاطق شـهردار ییایت جغرافیموقع 2شکل 
منظـور  . بـهدهـدنشـان مـی را مورد مطالعه يهامحله

ــول ارز ــحص ــ یابی ــع یکل ــهر در زمیاز وض ــیت ش  ۀن
 ۀل شــهروندان بــه ادامــیــو تما یاجتمــاع يهــا عامــل

 ییهالهد تا محی، تالش گردیفعل يهاسکونت در محله
مختلـف از نظـر  يهـایژگـیاز نقاط مختلف شهر و با و

ت نسبت به مرکز شهر و ... مـورد ی، موقعیخیتار ۀسابق
ک از منـاطق یـب، از هر ین ترتیرند. بدیمطالعه قرار گ

  . شد یک محله بررسیحداقل  يشهردار ۀپنجگان
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  هاي مورد مطالعه در شهر اراكموقعیت محله :2شکل 

  1393پایه: شهرداري اراك،  مأخذ نقشه
  
ک یــ ۀواقـع در منطقــ »بهــاران يه و کــویـحافظ«

باشـند کـه در یتازه ساخت م يهااز شهرك يشهردار
شـهر  يکـو« انـد.سمت شـرق شـهر اراك واقـع شـده

ک اسـت یـ ۀواقع در منطق يهاگر محلهیاز د» یصنعت
ــه  ــک ــدها ياریبس ــکون ياز واح ــه و آن یمس ــب ژه ی

 يهـاکارخانجـات و سـازمانتعلق به قبالً م ها آپارتمان
واگـذار آنهـا دولتی بوده که در حال حاضر به کارکنان 

 15عموماً بـاالي  ن محلهیدر ا هاآپارتمانعمر اند. دهش
 يعمــر واحــدهاز یــن» داوران« ۀاســت. در محلــســال 
سـتا، ین مشـاور زی(مهندسـ اد اسـتینسبتاً ز یمسکون
 ییهـالـهن محلـه از جملـه محیـا. )88-90 :الف1387

ــه در فرا ــت ک ــعیاس ــد توس ــله  ۀن ــهر اراك در فاص ش
-119 :شکل گرفـت (همـان 1362تا  1343 يها سال
شـتاب  1360ۀ آن از اواسط ده ۀ) و رشد و توسع118

 ز دریـن »بهاران يه و کویحافظ« ).145 :(همان گرفت
تـا  1362 يهاسال یشهر در فاصله زمان ۀند توسعیفرا

واقع » شهرك هجرت« ).119 :همانجاد شد (یا 1377
) 90 :نوساز است (همـان يهادر شمال شهر، از شهرك

 یمیقـد يهـااز محلـه» آباد و الکهعباس« يها و محله
که در  »کرهرود« ۀمحل ).143( شوندیمحسوب مشهر 

در که  بود در ابتدا روستا جنوب غرب شهر قرار گرفته،
ســه  ۀمنطقــ ةدر محــدود بــه شــهر اراك 1391ســال 

، يد (وزارت راه و شهرســازیــلحــاق گردا يشــهردار
1391.(  

  

 قیتحق يهاافتهی
مـورد  ۀاز کـل نمونـ: انیپاسـخگو  یمشخصات کل

درصـد مـرد  46گویان زن و درصـد پاسـخ 54مطالعه، 
 60و  18سـن بـه ترتیـب اند. کمترین و بیشترین بوده

سـال  30میـانگین سـنی نیـز حـدود  و باشـدسال می
ن یبـدز یـن یسن هايگروه ان دریع پاسخگویتوزاست. 
 25کمتـر از  یدرصد در گـروه سـن 42باشد: یشرح م
 15سـال،  35تـا  25 یدرصد در گـروه سـن 34سال، 

درصد در گروه  8سال،  45تا  35 یدرصد در گروه سن
ش یبـ یدرصد در گروه سـن 1سال، و حدود  55تا  45
سـکونت افـراد در  ۀسابق یسال قرار دارند. بررس 55از 

درصـد افـراد در  13از آن است کـه  یحاک ،شهر اراك
ن شــهر ســکونت یــســال در ا 5مــدت زمــان کمتــر از 

درصـد  20سال،  10تا  5ن یدرصد افراد ب 8اند، داشته
تـا  20ن یدرصد افراد ب 37سال،  20تا  10ان یپاسخگو

سـال در  30ش از یدرصـد بـ 22ت، یسال و در نها 30
نت اند. کمترین مدت زمان سـکون شهر اقامت داشتهیا

مـدت سـکونت برابـر  نیشتریبدر شهر اراك یک سال، 
 ۀسال بـوده اسـت. سـابق 22سال، و میانگین برابر  55
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ن شـرح یز بـدیـن ،یفعلـ ۀان در محلیسکونت پاسخگو
درصـد  15سـال،  5درصد افراد کمتـر از  38باشد: یم

 16سال،  20تا  10ن یدرصد ب 28سال،  10تا  5افراد 
 30ش از یز بـیدرصد ن 4و سال  30تا  20درصد افراد 

انـد. اقامتشان، سکونت داشـته یفعل يهاسال در محله
کمترین، بیشترین و میانگین مـدت زمـان زنـدگی در 

سال بوده است.  12و  45، 1ترتیب برابر  فعلی به ۀمحل
درصـد افــراد در  70، یت واحـد مسـکونیـاز نظـر مالک

 يدرصــد در واحــدها 26، یملکــ یمســکون يواحــدها
 1، یسازمان یمسکون يدرصد در واحدها 2، يجاریاست

 1مسکن مهـر و کمتـر از  یمسکون يدرصد در واحدها
 ،تیـاز نظـر مالک یمسـکون ير واحـدهایدرصد در سـا

  اند.ساکن بوده
 يهـا شـهروندان از مؤلفـه   یابیل سطح ارزیتحل

ج حاصل از یبر اساس نتا: چهارگانه یاجتماععوامل 
 16در خصــوص  يانمونـهتـک Tآزمــون  يریکـارگبـه

، مقــدار »یاعتمـاد اجتمـاع«عامــل مربـوط بـه  ۀمؤلفـ
 ةن شـدییها کمتر از مقدار تعاز مؤلفه ياریبسن یانگیم

 يباشد؛ بـه طـوریم 3 يمقدار عدد یعنی ،آزمون ۀیاول
 شاوندان و دوستانیاعتماد به خو« يهاکه به جز مؤلفه

درد مشـورت و «و » گانیاعتماد بـه همسـا« ،»کینزد
ــرد ــا ندل ک ــا اعض ــتان يب ــانواده و دوس ــدار »خ ، مق

کمتـر  یعامل اعتماد اجتمـاع يهار مؤلفهین سایانگیم
است  یطین در شرایباشد. این آزمون میانگیاز مقدار م

اعتمـاد « ها به جز مؤلفهمؤلفه ۀهم يکه سطح معنادار
ن و یکمتـر بـوده اسـت. 05/0کمتـر از » گانیبه همسا

ب متعلــق بــه یــترت هز بــیــن نیانگیــن مقــدار میشــتریب
 یانتخابـات يهـاشدن وعده یاعتقاد به عمل« يها مؤلفه
اعتمـاد بـه «و  08/2بـا مقـدار » شـهر يشـورا ياعضا
 باشد.یم 51/3ن یانگیبا م» شاوندان و دوستانیخو

مربوط به عامل  ۀدوازده مؤلفان از یپاسخگو یابیارز
ن یانگیـدهد که مقـدار مینشان م» یانسجام اجتماع«

قائـل شـدن ت یـاهم« يهـامؤلفـه يآمده برا به دست
ده در حـوادث یـدبیبـه مـردمِ آسـ یرسـانکمک يبرا
بـا اقـوام و  یرفـت و آمـد خـانوادگزان یم«و » یعیطب

باشـد یآزمون م ةن فرض شدیانگیباالتر از م» دوستان
ها کمتـر از آن اسـت؛ ضـمن آن ر مؤلفهین سایانگیو م

قبول و کمتـر از ها قابل مؤلفه ۀیکل يکه سطح معنادار
 يل شـدن بـرایقات یاهم« يهابوده است. مؤلفه 05/0

و » یعیده در حوادث طبیدبیبه مردمِ آس یرسانکمک
ــا یهمســااســتمداد از « ــع مواجــه شــدن ب گان در مواق

، 28/2و  90/3ن یانگیـر میبـا مقـادب یـترت به» مشکل
  اند. ن را کسب نمودهیانگین مقدار مین و کمتریشتریب

مشـارکت «عامـل  ۀگانـزدهیسـ يهاؤلفهان میدر م
هـا بـه جـز مؤلفـه ۀهمـ ي، سـطح معنـادار»یاجتماع

بهبود محل  يهابرنامه يبررا یل به مشارکت مالیتما«
ت و کسـب و یـجاد فعالیل به حضور و ایتما«، »یزندگ

» یشرکت در مراسم و جلسات مذهب«و » یکار اشتراک
مقـدار  ؛) بوده است05/0در سطح قابل قبول (کمتر از 

ن یـیش از مقـدار تعیب یمذکور کم ۀن سه مؤلفیانگیم
ــون  هشــد ــیآزم ــ 3 یعن ــدیم ــم .باش ــددیانگی  ين ع
بهتـر  ۀجـیو حصـول نت ییاعتقاد بـه کـارا« يها مؤلفه
ت یـاهم«، »يفـرد ينسبت به کارهـا یگروه يکارها

 يکمـک فکـر«، »شرکت در انتخابات يل شدن برایقا
بـه مؤسسـات  یکمک مـال«، »گان و دوستانیبه همسا

بنـد بـودن بـه پرداخـت یپا«و » ازمندیه و افراد نیریخ
ن یانگیــشــتر از مقــدار میب» صــدقه، خمــس و زکــات

و  ییاعتقاد به کارا« يهامؤلفهباشد. یمفروض آزمون م
 ينسبت بـه کارهـا یگروه يبهتر کارها ۀجیحصول نت

هـا و مجـامع ت و مشارکت در انجمنیعضو«و » يفرد
ر یب بــا کسـب مقــادیـترت بــه» مختلـف شــهر و محلـه

ــم ــر95/1و  76/3ن یانگی ــدار یشــترین و بی، کمت ن مق
  .گرفتندن را یانگیم

، يانمونـهتـک Tانجام آزمون  ازج حاصل یطبق نتا
 يهـامؤلفـه ۀیـکل يدست آمـده بـرا ن بهیانگیمقدار م

ن یانگیـ، کمتـر از مقـدار م»تیـامن«مربوط بـه عامـل 
لبتـه، سـطح بـوده اسـت. ا 3 یعنـیآزمون  ةن شدییتع

ت از حضـور در یـاحسـاس امن« يهـامؤلفـه يمعنادار
دن در یـت از خوابیـاحسـاس امن«، »ییپارك بـه تنهـا
ت از یـاحسـاس امن«و » ییهنگام به تنهامنزل در شب

ــا ــزل بــه همس ــپردن من ــافرتیس  يهــاگان در مس
. صـرف نظـر از باشدینمدر حد قابل قبول » بلندمدت

ت از حضـور یامن احساس« يها، مؤلفهيسطح معنادار
ت از سـپردن یـاحسـاس امن«و » ییدر پارك بـه تنهـا
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ز یحـا» بلندمـدت يهاگان در مسافرتیمنزل به همسا
احسـاس « ۀ) و مؤلفـ90/2ن (یانگیـن مقـدار میشتریب

رون از یـورآالت در بیـت از آراسـتن کودکـان بـه زیامن

) 99/1ن (یانگیـم يعـدد ن مقـداریز کمتریحا» منزل
  ).2اند (جدول دهیگرد

  
  هاي اجتماعیاي مؤلفهنمونهتک T: خالصه نتایج آزمون 2جدول 

 مؤلفه
  آماره 
 Tآزمون 

  درجه 
 يآزاد

سطح 
 يمعنادار

  آماره   مؤلفه نیانگیم
 Tآزمون 

  درجه 
 يآزاد

سطح 
 يمعنادار

 نیانگیم

1Q 922/6-  384 000/0  68/2  28Q 811/3 -  384 000/0  83/2  

2Q 192/11  384 000/0  51/3  29Q  925/19-  384 000/0  95/1  

3Q 774/12-  384 000/0  39/2  30Q 065/15 -  384 000/0  19/2  

4Q 743/8 -  384 000/0  61/2  31Q 895/0  384 371/0  05/3  

5Q 480/7 -  384 000/0  68/2  32Q 807/13  384 000/0  76/3  

6Q 966/6-  384 000/0  37/2  33Q 425/2  384 016/0  16/3  

7Q 267/0  384 790/0  01/3  34Q 339/2  384 020/0  12/3  

8Q 522/5  384 000/0  50/3  35Q 987/4 -  384 000/0  72/2  

9Q 982/14-  384 000/0  25/2  36Q 100/1  384 272/0  06/3  

10Q 696/16 -  384 000/0  19/2  37Q 081/2 -  384 038/0  90/2  

11Q 485/19-  384 000/0  08/2  38Q 355/10-  384 000/0  48/2  

12Q 855/14-  384 000/0  27/2  39Q 142/2  384 033/0  11/3  

13Q 932/11-  384 000/0  43/2  40Q 789/8  384 000/0  55/3  

14Q 048/12-  384 000/0  43/2  41Q 085/1  384 278/0  07/3  

15Q 417/4 -  384 000/0  77/2  42Q 755/1 -  384 080/0  90/2  

16Q 049/12-  384 000/0  47/2  43Q 125/9 -  384 000/0  44/2  

17Q  940/5 -  384 000/0  68/2  44Q 857/6-  384 000/0  61/2  

18Q 175/10-  384 000/0  43/2  45Q 102/11-  384 000/0  45/2  

19Q 522/4 -  384 000/0  77/2  46Q 240/10-  384 000/0  47/2  

20Q 971/15-  384 000/0  29/2  47Q 757/14-  384 000/0  26/2  

21Q 493/10-  384 000/0  51/2  48Q 389/20-  384 000/0  99/1  

22Q 316/14 -  384 000/0  28/2  49Q 157/5 -  384 000/0  74/2  

23Q 505/9 -  384 000/0  46/2  50Q 951/16 -  384 000/0  18/2  

24Q 258/18  384 000/0  90/3  51Q 836/1-  384 067/0  89/2  

25Q 565/10 -  384 000/0  37/2  52Q 187/7 -  384 000/0  60/2  

26Q 868/4  384 000/0  23/3  53Q 765/1-  384 078/0  90/2  

27Q 731/8 -  384 000/0  64/2       

 همأخذ: نگارند
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 چهارگانـه  یاجتماع يهامتقابل عامل یهمبستگ
ن روابـط یـیبـه منظـور تع: يماندگار يهاو شاخص

اعتمـاد « یعنـی یاجتمـاع ۀچهارگانـ يها متقابل عامل
» یمشارکت اجتمـاع«، »یانسجام اجتماع«، »یاجتماع

-ها با شـاخصن عاملین ارتباط ایو همچن »تیامن«و 
سـکونت  ۀل به ادامـیتمازان یم«شامل  يماندگار يها

سـکونت در  ۀل بـه ادامـیتمازان یم«و » یفعل ۀدر محل
 يرســون و ســطح معنــاداریپ ی، همبســتگ»ن شــهریــا

نشـان  ین بررسـیج اینتاد. یمربوط به آن محاسبه گرد
و  یاجتماع يهان عاملیموارد، ب یدهد که در تمامیم

 يمانـدگار يهـاهـا و شـاخصن عاملین این بیهمچن

ــ ــادار ۀرابط ــود دارد. يمعن ــدر م وج ــلی ــاان عام  يه
 يهـامربـوط بـه عامـل ین همبستگیشتری، بیاجتماع
ــا ضــر یو انســجام اجتمــاع یکت اجتمــاعمشــار ب یب

 ۀمحاسـب ۀجـیبر اساس نتباشد. یم 535/0 یهمبستگ
بـا  یاجتمـاع يهـاک از عامـلیـهر  یهمبستگب یضر

بـه  یب همبستگین ضریشتری، بيماندگار يهاشاخص
زان یـم«و شـاخص » یانسـجام اجتمـاع«ارتباط عامل 

تعلق دارد کـه » یفعل ۀسکونت در محل ۀل به ادامیتما
 يدو شاخص مانـدگار یهمبستگباشد. یم 677/0برابر 

مربوطـه  یب همبسـتگیز کامالً معنادار است که ضرین
  .)3 (جدول است 765/0

  
  ي مکانیهاي ماندگارهاي اجتماعی و شاخص: همبستگی عامل3جدول 

 موضوع عامل / شاخص
اعتماد 
 یاجتماع

انسجام 
 یاجتماع

  مشارکت 
 یاجتماع

 تیامن
در  يماندگار

 محله
در  يماندگار

 شهر

یاعتماد اجتماع  

518/0 1  یهمبستگ ** 463/0 ** 380/0 ** 556/0 ** 502/0 ** 

ه)ی(دو سو يسطح معنادار   000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  

 385 385 385 385 385 385 تعداد

یانسجام اجتماع  

518/0  یهمبستگ ** 1 535/0 ** 426/0 ** 677/0 ** 631/0 ** 

ه)ی(دو سو يسطح معنادار  000/0   000/0  000/0  000/0  000/0  

 385 385 385 385 385 385 تعداد

یمشارکت اجتماع  

463/0  یهمبستگ ** 535/0 ** 1 309/0 ** 492/0 ** 546/0 ** 

ه)ی(دو سو يسطح معنادار  000/0  000/0   000/0  000/0  000/0  

 385 385 385 385 385 385 تعداد

تیامن  

380/0  یهمبستگ ** 426/0 ** 309/0 ** 1 605/0 ** 619/0 ** 

ه)ی(دو سو يسطح معنادار  000/0  000/0  000/0   000/0  000/0  

 385 385 385 385 385 385 تعداد

در محله يماندگار  

556/0  یهمبستگ ** 677/0 ** 492/0 ** 605/0 ** 1 765/0 ** 

ه)ی(دو سو يسطح معنادار  000/0  000/0  000/0  000/0   000/0  

 385 385 385 385 385 385 تعداد

در شهر يماندگار  

502/0  یهمبستگ ** 631/0 ** 546/0 ** 619/0 ** 765/0 ** 1 

ه)ی(دو سو يسطح معنادار  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0   

 385 385 385 385 385 385 تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
 مأخذ: نگارند

  
بـا   یاجتمـاع  يهاعامل ةریون چندمتغیرگرسل یتحل

بـا توجـه بـه : در محله و شـهر  يماندگار يهاشاخص
 یاجتمـاع ۀچهارگان يهان عاملیمعنادار ب ۀوجود رابط

ها ن عاملیون ایل رگرسی، تحليماندگار يهاو شاخص
ون یب کـه رگرسـیـترت نیها انجـام شـد. بـدو شاخص

 يهـابه طور جداگانـه بـا شـاخص یاجتماع يهاعامل
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و » یفعلـ ۀسـکونت در محلـ ۀل بـه ادامـیـزان تمایم«
مطالعـه » ن شـهریـسکونت در ا ۀل به ادامیزان تمایم«

  د.یگرد
بـا   یاجتمـاع  يهاعامل ةریون چندمتغیرگرسل یحلت

ل یـدر تحل: »در محلـه  يل به مانـدگار یتما«شاخص 
چهارگانه بـا  یاجتماع يهاعامل ةریون چندمتغیرگرس

 ۀسـکونت در محلــ ۀل بـه ادامـیـزان تمایـم«شـاخص 
مستقل  يرهایعنوان متغ به یاجتماع يها، عامل»یفعل

ر وابسته در یعنوان متغ در محله به يو شاخص ماندگار
ل یـن تحلیـز اج بـه دسـت آمـده اینتانظر گرفته شد. 

در محله  يل به ماندگاریشاخص تمادهد که ینشان م
بـه  یهمبسـتگ يمورد مطالعـه دارا یبا عوامل اجتماع

ل ین تعـدییب تعیباشد. بر اساس ضریم 786/0زان یم
در  يل بـه مانـدگاریرات تماییدرصد از تغ 3/61شده، 
مسـتقل  يرهایرات متغییتغ یب خطیتوسط ترکمحله 

  ).4 ن شده است (جدولییتب یتماعاج يهاعامل یعنی
  

  هاي اجتماعی و شاخص تمایل به ماندگاري در محله: خالصه رگرسیون عامل4جدول 
اریمع يخطا Rل شده ین تعدییب تعیضر Rن ییب تعیضر Rچندگانه  یب همبستگیضر مدل  

1 786/0  617/0  613/0  699/1  

 مأخذ: نگارنده
  

ســطح  ل، دریــتحل يبـا توجــه بــه سـطح معنــادار
ن اسـتنباط نمـود کـه یتوان چنیدرصد م 99نان یاطم
رات ییـتغ ینیبشین و پییمستقل قادر به تب يرهایمتغ

در  يل بـه مانـدگاریـشـاخص تما یعنیر وابسته یمتغ
  ).5 باشند (جدولیمحله م

  
 هاي اجتماعی و شاخص تمایل به ماندگاري در محله: سطح معناداري تحلیل رگرسیون عامل5جدول 

 يسطح معنادار F ن مربعاتیانگیم يدرجه آزاد مجموع مربعات مدل

 000/0 420/152 104/440 4 416/1760 ونیرگرس 1

   887/2 378 453/1091 ماندهیباق

    382 869/2851 کل

 مأخذ: نگارنده
  

مسـتقل  يرهایمتغ ریتأث ،ب استانداردیضرا یبررس
کـه دهـد یز نشـان مـیـن) 6(جـدول ر وابسته یبر متغ
بــر  ير معنــاداریچهارگانـه، تــأث یاجتمــاع يهــاعامـل

ان یـدر محلـه دارنـد. در م يل به ماندگاریشاخص تما

ب یترت ت بهیو امن یمستقل، انسجام اجتماع يرهایمتغ
ن اثـر را بـر یشـتریب 341/0و  387/0ر یب تـأثیبا ضـر

  اند.در محله داشته يل به ماندگاریتما

  

  ي تمایل به ماندگاري در محلههاي اجتماعی بر متغیر وابستهمستقل عامل: ضرایب تأثیر متغیرهاي 6جدول 

 مدل
 ب استانداردیضرا ر استانداردیب غیضرا

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

 000/0 - 210/4  539/0 -269/2 ثابت

 000/0 720/4 184/0 011/0 054/0 یاعتماد اجتماع

 000/0 300/9 387/0 018/0 164/0 یانسجام اجتماع

 016/0 410/2 094/0 013/0 032/0 یمشارکت اجتماع

 000/0 472/9 341/0 013/0 118/0 تیامن

 مأخذ: نگارنده
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چهارگانه با  یاجتماع يهاعامل ةریون چندمتغیرگرس
ل یـدر تحل: »در شـهر  يل بـه مانـدگار  یتما«شاخص 

ل یزان تمایم«و شاخص  یاجتماع يهاون عاملیرگرس
بـه عنـوان  یاجتمـاع يها، عامل»در شهر يبه ماندگار

در شهر به  يل به ماندگاریر مستقل و شاخص تمایمتغ
ل یـتحل خالصـۀ دنـد.یر وابسته فـرض گردیعنوان متغ

مالحظـه  نشان داده شده است. 7ون در جدول یرگرس

ن ییب تعیچندگانه و ضر یب همبستگیشود که ضریم
باشـد. یمـ 590/0و  771/0ب برابر یترت ل شده بهیتعد

درصـد از  59ج به دسـت آمـده ین، بر اساس نتایبنابرا
ب یـتوسـط ترک ،در شـهر يل به ماندگاریرات تماییتغ

 يهـاعامـل یعنـیمسـتقل  يرهـایرات متغییتغ یخط
  ن است.ییقابل تب یاجتماع

  
  هاي اجتماعی و شاخص تمایل به ماندگاري در شهر: خالصه رگرسیون عامل7جدول 

اریمع يخطا Rل شده ین تعدییب تعیضر Rن ییب تعیضر Rدگانه چن یب همبستگیضر مدل  

1 771/0  594/0  590/0  698/1  

 مأخذ: نگارنده
  

ل، در ســطح یــتحل يبـا توجــه بــه سـطح معنــادار
ن اسـتنباط نمـود کـه یتوان چنیدرصد م 99نان یاطم
رات ییـتغ ینیبشین و پییمستقل قادر به تب يرهایمتغ

در  يل بـه مانـدگاریـاشـاخص تم یعنیر وابسته یمتغ
  ).8 باشند (جدولیشهر م

  

 هاي اجتماعی و شاخص تمایل به ماندگاري در شهر: سطح معناداري تحلیل رگرسیون عامل8جدول 
 يسطح معنادار F ن مربعاتیانگیم يدرجه آزاد مجموع مربعات مدل

 000/0 542/138 647/399 4 590/1598 ونیرگرس 1

   885/2 378 402/1090 ماندهیباق

    382 992/2688 کل

 مأخذ: نگارنده
  

مسـتقل  يرهـایر متغیتأث استانداردب یضرا یبررس
از آن اسـت کـه  یحـاک )9(جـدول  ر وابسـتهیـبر متغ
بــر  ير معنــاداریچهارگانـه، تــأث یاجتمــاع يهــاعامـل

ان یـدر شـهر دارنـد. در م يل به مانـدگاریشاخص تما

بــه  یمــاعت و انســجام اجتیــمســتقل، امن يرهــایمتغ
ن اثـر را یشتریب 299/0و  388/0ر یب تأثیب با ضریترت

  اند.در شهر داشته يل به ماندگاریبر تما

  
  هاي اجتماعی بر متغیر وابسته تمایل به ماندگاري در شهر: ضرایب تأثیر متغیرهاي مستقل عامل9جدول 

 مدل
 ب استانداردیضرا ر استانداردیب غیضرا

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 007/0 - 724/2  539/0 -467/1 ثابت 1

 017/0 390/2 096/0 011/0 027/0 یاعتماد اجتماع

 000/0 967/6 299/0 018/0 123/0 یانسجام اجتماع

 000/0 444/5 218/0 013/0 073/0 یمشارکت اجتماع

 000/0 470/10 388/0 013/0 131/0 تیامن

 مأخذ: نگارنده
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ـ و تما یاجتمـاع  يهالعام ياسهیمقا یبررس ل بـه  ی
  مورد مطالعه يهادر محله يماندگار
 يهـاعامـل ک ازیـت هـر ین وضـعیـیمنظور تب به

 شـهروندان لیتما زانین میو همچن یاجتماع ۀچهارگان
مــورد مطالعــه، نســبت  يهــادر محلــه يبــه مانــدگار

ت یکــه وضـــع یانی(درصــد) آن دســته از پاســخگو
االتر از حـد متوسـط دگاه آنها بـیمذکور از د يها عامل

 ۀجـیان محاسبه شد که نتیاست، به تعداد کل پاسخگو
نشـان داده  3 ک محلـه در شـکلیـبه تفک ین بررسیا

  شده است. 
  

  
   يل به ماندگاریماشاخص تو  یاجتماع يهاعامل از نظر مورد مطالعه يهامحله ياسهیمقانمودار  :3 شکل

 مأخذ: نگارنده

  
ت یزان رضـایـن میالترفـوق، بـا یبر اسـاس بررسـ

» یاعتمـاد اجتمـاع«ت عامل یشهروندان از وضع ینسب
کـه  ياباشد، به گونهیم» یشهر صنعت يکو« ۀدر محل

 یان، اعتمــاد اجتمــاعیدرصــد پاســخگو 49دگاه یــاز د
حاکم بر محله، باالتر از حد متوسـط اسـت، ضـمن آن 

 18بـا » راهـزان«و » آبـاد و الکـهعباس« يهاکه محله
ن عامـل یـت را از نظـر ایـزان مطلوبین میتردرصد، کم

 يکـو« ۀز محلـین» یانسجام اجتماع«اند. از نظر داشته
ت ین وضـعیترز مطلوبیدرصد حا 40با » یشهر صنعت

درصـد،  22بـا » کرهـرود« ۀکه محل یده، در حالیگرد
ن عامـل کسـب یـت را نسبت به ایزان رضاین میکمتر

انگر یـنما» مشـارکت«عامل  یبررس ۀجینموده است. نت

ر ینسبت بـه سـا يت بهترین عامل وضعیآن است که ا
آن  ۀنـینه و کمیشیر بیدارد و مقاد یاجتماع يهاعامل
آبـاد عباس«و » راهزان« يهاب مربوط به محلهیبه ترت
باشـد. از یدرصـد مـ 44درصد و  72ر یبا مقاد» و الکه

» یشهر صـنعت يکو«ت یز وضعین» تیامن«نظر عامل 
درصد  53ن محله یهاست؛ در ار محلهیتر از سامطلوب

ــاالتر از حــد یــت امنیان وضــعیپاســخگو ــه را ب ت محل
 ۀکــه در محلــ یانــد. در حــالنمــوده یابیــمتوســط ارز

هـا ر محلـهینسبت به سـا يت کمتریمطلوب» کرهرود«
  وجود دارد. 

سکونت شهروندان در  ۀل به ادامیزان تمایم یابیارز
 ۀهشـت محلـ انیـدهد کـه در مینشان م یفعل ۀمحل
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، »)(گــردو يرضــو يکــو« يهــا، محلــهیمــورد بررســ
شـهرك «، »یشـهر صـنعت يکو«، »ه و بهارانیحافظ«

و » داوران«، »آبـاد و الکـهعبـاس«، »راهزان«، »هجرت
، 60، 67، 72، 76ب بـا اقبـال نظـر یبه ترت» کرهرود«

ــد  42و  44، 56، 58 ــخگودرص ــرایپاس ــ يان ب  ۀادام
  سکونت مواجه هستند.

 بـا هاي اجتماعی چهارگانـه  عامل ۀیر رابطتحلیل مس
تمایـل  «و  »تمایل به ماندگاري در محله« يهاشاخص

  »به ماندگاري در شهر
ــدمتغیر ــیون چن ــل رگرس ــل ةدر تحلی ــاي عام ه

تمایل به مانـدگاري در «اجتماعی چهارگانه با شاخص 
، عامل انسجام اجتماعی بیشترین ضـریب تـأثیر »محله

هـا، ، در تحلیـل مسـیر عامـلرا داشته است؛ از این رو

عامل انسجام اجتماعی به عنوان متغیر وابسـته و سـایر 
ها به عنـوان متغیرهـاي مسـتقل در نظـر گرفتـه عامل
حاکی از تأثیر معنادار متغیرهـاي  ،تحلیل ۀنتیج. شدند

مراحـل  ۀبـا انجـام ادامـ مستقل بر متغیر وابسته است.
ر تحلیـل د شـد.رها محاسبه یر متغیب تأثیل، ضرایتحل

هاي اجتماعی چهارگانه بـا عامل ةرگرسیون چندمتغیر
عامــل  زیـن »تمایـل بـه مانـدگاري در شـهر«شـاخص 

 ن،یبنـابرابیشترین ضریب تأثیر را داشته است؛  ،امنیت
ها بـه عامل امنیت به عنوان متغیر وابسته و سایر عامل
 ۀ. ادامـعنوان متغیرهاي مستقل در نظر گرفتـه شـدند

رفت یب صـورت پـذیـن ترتیز به همـیل نیمراحل تحل
  .)4 (شکل

   

    
  و شهر ماندگاري در محله يهاهاي اجتماعی و شاخص: نمودار تحلیل مسیر عامل4شکل 

 مأخذ: نگارنده

  
  يریگجهینت

ر یساکنان شهرها به سـا يهاییجامهاجرت و جابه
مختلف و متعـدد  يامدهایپ يشهر يهاشهرها و محله

ن یب يهاییجا. جابهدارد یو فرهنگ ي، اقتصادیاجتماع
کوچـک بـه  يشـتر مـوارد از شـهرهایکـه در ب يشهر

رد، یپـذیبزرگ و مادرشهرها صورت مـ يسمت شهرها
 يهـاهنگفـت بـر خـانواده يهانهیل هزیعالوه بر تحم

در  يمهاجر، منجر به بروز مسـائل و مشـکالت متعـدد
بـارز آن در  ۀگـردد کـه نمونـیر مـیمهاجرپذ يشهرها

 يهـادر سـطح محلـهقابل مشاهده است.  شهرهانکال
 يان محلـهیبـ يضـرورریغ يهـاییجاز، جابهین يشهر

سـکونت  يل کوتـاه بـودن دورهیـشود بـه دلیسبب م
 یها در محله و فراهم نشدن زمان و فرصت کافخانواده

هـا، هیهمسـا یجهت شناخت ساکنان محله و به عبارت
جـاد ین آنهـا ایبـ یقـیعم یتعامالت و روابـط اجتمـاع

در  یاجتمـاع ۀین سـرمایی، سـطح پـاینگردد. از طرفـ
ر محل ییتغ يزه برایجاد انگیتواند در ایها، خود ممحله

، مسـئلهن یـت ایـبا توجه بـه اهمسکونت، مؤثر باشد. 
مؤثر بر دوام سـکونت در شـهر اراك و  یعوامل اجتماع

قرار گرفـت.  یمورد بررس این پژوهش آن در يهامحله
عامل  مؤلفه در قالب چهار 53ت یوضع ب کهیرتن تیبد

ــ ــاع یکل ــاد اجتم ــامل اعتم ــاعیش ــجام اجتم ، ی، انس
در شهر اراك با اسـتفاده از ت یو امن یمشارکت اجتماع

 يانمونـهتـک Tاز آزمون  يریگنامه و بهرهابزار پرسش
از آن اسـت کـه  یحـاک ین بررسـیج اینتاشد.  یبررس

ــدار م ــمق ــددیانگی ــه ين ع ــامؤلف ــه « يه ــاد ب اعتم
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ـــشـــاوندان و دوســـتان نزدیخو ـــه «، »کی اعتمـــاد ب
 يمشـورت و درد دل کـردن بـا اعضـا«و » گانیهمسا

ــتان ــانواده و دوس ــروه » خ ــاع«از گ ــاد اجتم ، »یاعتم
بـه  یرسـانکمـک يل شدن برایت قایاهم« يها مؤلفه

زان رفـت و یم«و » یعیده در حوادث طبیدبیمردمِ آس
انسـجام «از گـروه » با اقـوام و دوسـتان یآمد خانوادگ

و حصـول  ییاعتقـاد بـه کـارا« يهامؤلفهو  »یاجتماع
، »يفـرد ينسبت به کارها یگروه يبهتر کارها ۀجینت
کمک «، »شرکت در انتخابات يل شدن برایت قایاهم«

بـه  یکمـک مـال«، »گان و دوسـتانیبـه همسـا يفکر
بنـد بـودن بـه یپا«و » ازمندیه و افراد نیریمؤسسات خ

مشـارکت «از گـروه » خمس و زکـات پرداخت صدقه،
و  مفـروض آزمـون نیانگیـشتر از مقدار میب» یاجتماع
 يهـامؤلفـه ۀیـکل ين به دست آمده بـرایانگیمقدار م

ن یانگیـ، کمتـر از مقـدار م»تیـامن«مربوط بـه عامـل 
  باشد.یآزمون م ةن شدییتع

بـر  چهارگانـه یر عوامل اجتماعیتأثبعد،  ۀدر مرحل
زان یـم«شـامل  یگـاهونتسـک يدو شاخص مانـدگار

زان یـم«و » یفعلـ ۀسـکونت در محلـ ۀل بـه ادامـیتما
 د.یـگرد یبررسـ» سکونت در شهر اراك ۀل به ادامیتما

و  یاجتمــاع يهــاعامــل یب همبســتگیضــر ۀمحاســب
، يمانـدگار يهـاها و شـاخصن عاملین این بیهمچن

ن عوامـل و یمعنـادار مثبـت بـ ۀاز وجـود رابطـ یحاک
به  یب همبستگین ضریشتریب .دبومذکور  يهاشاخص

زان یـم«و شـاخص » یانسـجام اجتمـاع«ارتباط عامل 
تعلق داشت که » یفعل ۀسکونت در محل ۀل به ادامیتما

ز یـن يدو شاخص مانـدگار یبود. همبستگ 677/0برابر 
بـا توجـه بـه وجـود بـود.  765/0کامالً معنادار و برابر 

و  یاجتمـاع ۀچهارگانـ يهـان عامـلیمعنادار بـ ۀرابط
ها و ن عاملیون ایل رگرسی، تحليماندگار يهاشاخص
-ون عاملیب که رگرسین ترتیها انجام شد. بدشاخص

زان یـم« يهـا طور جداگانه با شاخص به یاجتماع يها
زان یـم«و » یفعلـ ۀسـکونت در محلـ ۀل بـه ادامـیتما
د که یمطالعه گرد» ن شهریسکونت در ا ۀل به ادامیتما

ل بــه یــرات تماییــد از تغدرصــ 3/61ن اســاس، یــبــر ا
ل بـه یـرات تماییدرصد از تغ 59در محله، و  يماندگار

ــتغ یب خطــیــدر شــهر توســط ترک يمانــدگار رات یی

قابـل  یاجتمـاع يهـاعامـل یعنـیمسـتقل  يرهایمتغ
 يهـاعامـل ۀر رابطیل مسیت، تحلیدر نها ن است.ییتب

 يل به ماندگاریتما« يهاچهارگانه و شاخص یاجتماع
 انجام شـد. »در شهر يل به ماندگاریتما«و » در محله

ر یحاضر، نقش و تأث ج حاصل از مطالعهی، نتایکلطور هب
سـکونت در  ثبـاترا بـر  یعوامل اجتماع ۀقابل مالحظ
کنـد. نظـر بـه ید مـییـشـهر اراك تأ يهاشهر و محله

، یو مراکـز سـکونتگاه هات دوام سکونت در محلهیاهم
 یاجتمـاع ياهـت عامـلیوضـع يتالش در جهت ارتقا

 يشـهر يهادر محله یاجتماع هیژه سرمایمختلف به و
ــاز طر ــاد و تقویق ای ــج ــهی ــات عرص ــدیبرانگ يه  ةزانن

  د.ینمایم يضرور یتعامالت اجتماع
  
  شنهادهایپ

در  يل شهروندان بـه مانـدگاریثبات سکونت و تما
جاد یا یاست که در پ ي، امريشهر يهاشهرها و محله

رد. از یپـذیافراد صـورت مـ در یحس تعلق مکان ینوع
 یخود با عوامل مختلفـ یزان حس تعلق مکانیم یطرف
از در یـبـه خـدمات مـورد ن یت دسترسـیفیل کیاز قب

ــدیمحــل، وضــع ــت مالکیط، وضــعیمحــ يت کالب ت ی
ــدها ــکون يواح ــطح و کیمس ــفی، س ــات و ی ت ارتباط

 يونـدهایو پ یدر محلـه، همبسـتگ یتعامالت اجتماع
ر موراد ارتبـاط دارد. هـر یسا ها وهیان همسایم یعاطف

، امکانـات و خـدمات در يت کالبـدیوضـع يچند ارتقا
ت سـاکنان ین رضـایار مهـم در تـأمیبس يها امرمحله

نظـر  ازرا  ینقش عوامل اجتماع ولیکن، نبایدباشد، یم
 ياز راهکارهــا ین راســتا، برخــیــدر ادور داشــت. 

  عبارتند از:  يشنهادیپ
ثر در جهت فراهم نمـودن مؤ يرات کالبدییعمال تغا -

جـاد تعــامالت یا يبـرا ،مناسـب یعمـوم يفضـاها
که سطح ارتباطات  ییهادر محلهژه یبه و یاجتماع
  ن است.ییدر آنها پا یاجتماع

 يدفاع شـهریب يدر جهت حذف فضاها يزیربرنامه -
بادفــاع بــا اســتفاده از  يل آنهــا بــه فضـاهایو تبـد

د یجد يهاتیجاد فعالیو ا ياقدامات مختلف کالبد
  هادار محلهلهئدر نقاط مس
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م شهري بـا اسـتفاده یپیشگیري از جراکرد یاتخاذ رو -
 یو طراحـ يزیرند برنامهیدر فرا از طراحی محیطی

بافـت  ين در نوسـازید و همچنـیـجد يهاشهرك
  موجود يشهر

ل یتشــک يبــراالزم  يهــانــهیفــراهم کــردن زم -
ت ت ارتباطـایـبـا هـدف تقو يامحلـه يهـا انجمن
    یاجتماع

 گذران اوقات فراغـت یجمع يفضاها ۀجاد و توسعیا -
بـه منظـور مختلـف  یسـن گروههـاي حضور يبرا

 ۀشناخت و توسع يط مناسب برایفراهم کردن مح
  ان افرادیروابط م

اسـت.  يگر اقدامات ضروریها از دت محلهین امنیتأم -
از  ،م بر رفتارهایرمستقیغ یهر چند نظارت اجتماع

، يرات کالبـدییـجـاد تغیمانند ا ییارهاق راهکیطر
ش حضـور افـراد در یافزا يط برایفراهم کردن شرا

-ت محلهین امنیمحله و ... در تأم یعموم يفضاها
ت یـار مؤثر اسـت و از اولویبس يشهر يها و فضاها

مـوارد  یکن در برخـیبرخـوردار اسـت، ولـ یخاصـ
 یز الزامـیـم نیمسـتق یو انتظـام ینظارت اجتمـاع

  است.
شنهاد یر پیز موارد زیمورد مطالعه ن يهاورد محلهدر م

  گردد:یم
اسـت و  ییروسـتا يانهیشیپ يدارا» کرهرود« ۀمحل -
شهر، تا حـد  ةاست که با وجود الحاق به محدود یهیبد
اغلـب، ن را داشته باشـد. یشیپ ییروستا يمایس يادیز

مطرح است. اول آن که  ییهان محلهیله در چنئدو مس
اسـت کـه  ياط به گونهیمح يکالبد -یکیزیت فیوضع
فرسـوده، فاقـد  يهـاژه بخـشیـنقاط محله به و یبرخ

-يل وقوع جـرم و ناهنجـاریو رها شده، پتانس يکاربر
ــا ــار يه ــد و در نت يرفت ــر امنیرا دارن ــه از نظ ــج ت، ی
و  یندارند. در مقابل، ارتباطـات سـنت یت مطلوبیوضع

ژه یو ان ساکنان محله بهیک مینزد یاجتماع يوندهایپ
مـدت افـراد از  یل شـناخت طـوالنیـها بـه دلهیهمسا

ار مـؤثر اسـت. یبس یجاد حس تعلق مکانیگر، در ایکدی
 ۀت و توسـعین تقویت و همچنیامن يلهئحل مس يبرا

جـاد یبافـت محلـه و ا یدهـ، سـامانیتعامالت اجتماع
  مؤثر خواهد بود.  یاقدام ،تیفیبا ک یِعموم يفضاها

 ۀبـا محلـ يریـگشـکل ۀر سابقاز نظ» داوران« ۀمحل -
 گاههـايسـکونت کن وجودیتفاوت دارد، ول» کرهرود«

در  یمشابهوجود مسائل  ، سببیر رسمیو غ ياهیحاش
ن محلـه یـت ایجهت بهبود وضعمذکور است.  ۀدو محل

 یالزامـ یو اجتمـاع یتی، فعـاليکالبـد یدهز سامانین
  .باشدمی

ک یـت ارگانل بافیبه دل» آباد و الکهعباس« ۀدر محل -
مـؤثر  یدهـژه و سـامانیـازمند توجه وین ،و نامنظم آن

باشـد  ياد به گونـهیبا يکالبد يهاالبته مداخله است؛
مثبــت ســازمان  يهــایژگــیف ویمنجــر بــه تضــعکــه 

ان ذکر است کـه یشا نگردد. موجود در محله یاجتماع
ق یـاز طر اغلـب ییهـان بافـتیدر چن یکیزیف ۀمداخل
ر یامکانپـذان مدت و بلند مدت یم يهاها و برنامهطرح
  است.

از  »شــهرك هجــرت«و  »بهــاران يه و کــویــحافظ« -
 ینظـر از برخـ صـرف .هسـتندنوسـاز شـهر  يهامحله

ن، یزمـ یماننـد ارزش نسـبن دو محلـه یـا يهاتفاوت
 یدسترسـت یفیک ساکنان و ياقتصاد-یگاه اجتماعیپا

ل ینوساز به دل يهامحلهقابل ذکر است که ، به خدمات
دارنـد،  يبهتـر يت کالبـدیفقدان بافت فرسوده، وضع

د یـجد يهـاب به اتفاق محلهیکه در قر یکن مشکلیول
ن اسـت کـه یـخـورد ایمختلف به چشـم مـ يشهرها
بـه  یسـتیمدرن ير الگوهـایتحـت تـأث ،طیمح یطراح
و  یحسـ ي، غنـایگیهمسـا يبوده که واحدها ياگونه

ن کـه یـه ابا توجه بـ دارند. يکمتر یت اجتماعیمطلوب
رممکن و یـر کالبد احـداث شـده غییها تغن محلهیدر ا

 يهـال انجمنیق تشکیتوان از طریاست، م یرمنطقیغ
، یجمعـ يهـاتیو فعال یعموم يفضاها ۀتوسع ،یمحل

  ت نمود.یرا تقو یارتباطات اجتماع
 يکو« هم رفتهيرو ،مطالعهمورد  يهاان محلهیدر م -

ن وجـود، یبا ا رد.دا تريمطلوب تیوضع »یشهر صنعت
ژه یـهـا بـه ور محلـهیسـا يبـراذکر شـده  يراهکارها

-جنبـه ۀتواند در حفظ و توسـعیرانه میشگیاقدامات پ
د و یـمف یاز مشـکالت احتمـال يریمثبت و جلوگ يها

  مؤثر باشد.
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