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چکیده
از دیدگاه صاحبنظران مدیریت شهری ،مشارکت مردم در شهر و محله زندگی شان مهم و تأثیرگذار است .این مشارکت هم در فرآیند
تصمیمگیری و هم تصمیمسازی مورد توجه واقع می شود که در بهبود کیفیت زندگی و کارآمدی مدیریت شهری نقش مهمی را ایفا می-
کند .اما به نظر میرسد فراهم شدن زمینه های مشارکت در سطح محلی توسط شهروندان نیازمند مقدمات و بسترهایی است که مشارکت
را تسهیل نمایند .در این پژوهش با همین پیشفرض و اینکه آمادگی برای مشارکت در سطح محله تابعی از حس تعلق محلهای میباشد،
این پرسش مطرح شده است که ،تأثیر حس تعلق محله ای در آمادگی برای مشارکت چیست؟ برای پاسخ به پرسش از نظریه مك میالن و
چاویس در ارتباط با حس تعلق محلهای و نیز روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده و بر مبنای تعداد  021نمونه ،تحلیلها
ارائه شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین حس تعلق محلهای و آمادگی برای مشارکت رابطه وجود دارد .همبستگی بین این
دو متغیر در جهت مثبت بوده و با افزایش حس تعلق محلهای بر آمادگی برای مشارکت افزوده میشود.
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مقدمه
محلهمحوري و برنامههاي محلهمحور ،رويكردي است كه در بيشتر حوزههاي توسعه و مديريت شهري وارد شده است .ايده اصلي
توسعه و برنامهريزي محله اي توجه به اجتماعات محلي ،توانمندسازي و مشاركت آنها در امر توسعه و فرآيند تصميمگيري است .از
نظر فيليپس و پيتمن 5در تعريف توسعه محلهاي ،دو نگرش وجود دارد؛ يک نگرش اينكه توسعه محلهاي را به مثابه يک فرآيند
تعريف ميكند .يعني توسعه محلهاي فرآيندي است كه طي آن افراد ياد ميگيرند كه چطور باهم كار كنند و مسائل عمومي خود
را در كنار يكديگر حل و فصل نمايند(يادگيري عمل جمعي) .نگاه ديگر اينكه توسعه محلهاي به مثابه يک برآيند و نتيجه تعريف
ميگردد .طبق اين تعريف ،توسعه محلهاي نتيجه تصميمگيري و تصميمسازي در سطح محلي است كه به بهتر شدن اجتماع محلي
كمک ميكند .به عبارت ديگر اقدام جمعي كه نتيجه آن ،توسعه در بخشهاي مختلف كالبدي ،زيست محيطي ،اجتماعي،
اقتصادي و فرهنگي است(فيليپس و پيتمن.)0443 ،
رشد سريع شهرها و نيز ناكارآمدي برنامههاي توسعه كالنمحور ،به هم خوردن تعادل و پايداري اجتماعي و زيستي و ايجاد
نابرابري فضايي در برخي نواحي و به صورت ويژه در محلهها را در پي دارد .يعني تغييرات شتابان شهر در عرصههاي مختلف و
عدم توانايي و وجود ظرفيت الزم جهت توسعه هماهنگ ،مشكالت بغرنجي را به وجود آورده كه ناپايداري محالت و عدم توسعه
محالت يكي از بحرانها است كه دركنار آن عدم مشاركت مردم به عنوان ساكنان اصلي محله ،به اين بحران دامن زده است .در
همين راستا مامفورد( ) 5310معتقد است كه پرداختن به محله ،تنها راهكار عملي در حل مشكالت كالنشهرهاست .به عقيده وي،
محله و اجتماع نقش والدين يک خانوار را دارد كه در هر مرحلهاي از زندگي يک فرد ميتواند نقش حمايتي داشته
باشد(معصومي .)5134 ،يكي از فاكتورهاي مهم و كليدي در توسعه محلهاي توجه به «مشاركت مردم» در فرايند توسعه است .اما
مقوالت زيادي در امر مشاركت و درگير شدن در فرآيند توسعه محلي تأثيرگذارند كه هر كدام با توجه به شرايط و زمينههاي
مختلف اجتماعي و فرهنگي عمل ميكنند .مشاركت شهروندي ساكنان محلهها در طرحهاي توسعه محلهاي ميتواند تابعي از حس
تعلقي باشد كه ساكنان محلهها ،به محله خود دارند.
ساختار محله و مفهوم همسايگي همانند ساير پديدههاي اجتماعي تنها شامل فضاي فيزيكي متشكل از ساختمانهاي آجري و
كوچهها و پيادهرو هاي آن نيست ،بلكه اين ساختار بر پاية روابط و كنشهاي معنادار انساني است كه شكل مييابد؛ در واقع كالبد
محلّه ،از حس تعلّق محلّهاي جان ميگيرد .بدين معنا ،حس تعلق محلّهاي عبارت است از نوعي حس يكپارچگي با ساير اعضاي
اجتماع 0كه مفهوم ذهني محلّه بر آن بنا شده است؛ به عبارت ديگر ،صرف همجواري باعث ايجاد محله نميشود ،بلكه محله اضافه
بر موقعيت مكاني ،بر مباني احساس عضويت ،1تاثيرگذاري ،0برآوردهسازي نيازها 1و پيوستهاي عاطفي 0شكل ميگيرد و به بيان
دقيقتر هر محله داراي هويت است .اهميّت شناسايي اين مفهوم در اينجاست كه از نظر تجربي ثابت شده است كه هويت محلهاي
اثر بسيار پر اهميتي بر مشاركت اعضاي محله در فعاليتهاي سازمانيافته جمعي دارد و باعث توانمندسازي اعضاي محله ميشود و
بر بهبود شرايط زندگي در محله مؤثر است.
محله و مكاني كه فرد در آن زندگي مي كند تنها يک مكان فيزيكي و سرپناه نيست ،بلكه پديدهاي است كه انسان در تعامل خود
با آن بدان معنا مي بخشد و خود را با آن تعريف ميكند و ميشناسد(دانشپور و همكاران .)5111 ،براي اينكه افراد در سطح محله
مشاركت كنند و ميزان مشاركت آنها افزايش يابد ،نيازمند اين است كه حس تعلق به محله افزايش يابد .احساس تعلق و عضويت
فرد در محله و احساس تأثيرگذاري و نفوذ بر محيط اجتماعي كه در آن زندگي مي كند ،ميزان مشاركت را افزايش خواهد داد.
پس براي اينكه بتوانيم ميزان مشاركت را در محله افزايش دهيم و سهم مردم را در مديريت محلهمحور باال ببريم ،نيازمند اين هستيم
كه افراد ،به محله و مكاني كه در آن زندگي مي كنند ،احساس تعلق و دلبستگي داشته باشند و هويتي را براي آن متصور باشند.
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چنين فرايندي بي شک نيازمند تحقق اين مهم است كه درک كاملي از ميزان آمادگي ساكنان هر محله براي مشاركت در امور
محله ،ميزان تعلق و عالقه مندي ساكنان هر محله به محله خود و عوامل تاثيرگذار بر اين دو پديدة اجتماعي وجود داشته باشد .از
اينرو در اين پژوهش به دنبال بررسي رابطه بين «حس تعلق محلهاي» و «آمادگي براي مشاركت اجتماعي» هستيم .پس پرسش
اصلي اين است كه؛ «چه رابطه اي بين حس تعلق محلهاي و مشاركت اجتماعي وجود دارد؟».
مفاهیم و مبانی نطری

محله :مفهوم و واژه محله مي تواند از ابعاد مختلف اجتماعي ،روانشناسي ،ذهني ،ادراكي ،معماري(كالبدي) و سياسي تعريف شود
هر يک از ابعاد مختلف ،تعريف خاص خود از محله را ارائه ميدهند .از سوي ديگر ،اين تعاريف در جوامع مختلف و نيز در مقاطع
تاريخي مي تواند متفاوت باشد .براي مثال بر اساس ادبيات جهاني دو واژه  Nighbourhoodو  Townshipرا ميتوان به منزله
مفهوم محله ترجمه كرد ،در حالي كه جمعيت آنها به ترتيب براي  0444تا  54444و 51444تا 04444نفر را در برميگيرد .واژه
اول ،محله مسكوني است كه داراي هويت مشخصي است ،اما واژه دوم به محدودهاي اتالق ميشود كه عالوه بر بزرگي در
اندازه ،داراي فرصتهاي شغلي متنوع است .به عبارتي ،فرصتهاي شغلي از جمله مهمترين معيارهاي تعريف محله است(بارتون و
همكاران .)00 :0441 ،لينچ محله را درقالب عناصر پنج گانه راه ،گره ،نشانه ،محله و لبه ديده و از محله تعريف مشخصي را ارائه
مي كند .به اعتقاد وي ،محله منطقه وسيعي است كه به دليل برخورداري از برخي خصوصيات مشترک و خاص قابل شناسايي است
به گونهاي كه فرد به طور ذهني ورود به آن را حس ميكند(چپمن.)534 :5110 ،
محلّه مفهومي جغرافيايي و اجتماعي است .از نظر فيزيكي قسمتي از شهر است كه به وسيله مرزهايي مشخص شده است كه اين
مرزها ميتوانند شبكه راهها ،راهآهن ،رودخانهها ،كانالها و فضاهاي باز باشند و داراي گونههاي يكساني از واحدهاي مسكوني
است ،و يک مرك ز تجاري يا مذهبي در مركز آن قرار دارد ،از نظر اجتماعي داراي ساكناني است از نظر طبقه اجتماعي يا قوميت
داراي تشابه باشند(معصومي .)14 :5134،ذكر اين نكته هم مفيد خواهد بود كه محله به عنوان نهاد يا اجتماع و يا اجتماع محلي
قرابت زيادي دارد ،به طوري كه اكثر پژوهشگران آنها را تقريباً به يک معني به كار ميبرند(فني و دويران.)10 :5113 ،
يا در تعريفي ديگر دكتر «حسين شكويي» محله را ناشي از تجمع ،پيوستگي ،معاشرت ،روابط همسايگي ،و اتحاد غيررسمي ميان
گروهي ميداندكه تشكيل واحدي به نام محله را ميدهد(شكويي .)01 :5135 ،در فرهنگ جغرافياي انساني ،محله بعنوان بخشي از
يک ناحيه شهري است كه در آن روابط چهره به چهره حاكم است .محله ،يک اجتماع محدود شده از نظر فضايي است كه اغلب
افراد غيرمحلي آن را سريعتر از ساكنانش درک ميكنند(گاروين.)0445 ،
به طور كلي تعاريف ارائه شده توسط متخصصين مختلف داراي وجوه اشتراک و افتراق است .اغلب اين متخصصين در تعريف
خود يا بر عوامل كالبدي و فيزيكي محله و يا بر عوامل اجتماعي و فرهنگي تأكيد كردهاند ،البته اين موضوع ناشي از ماهيت خود
محله است كه ماهيت اجتماعي و كالبدي را توأما دارد .از طرفي مفهوم محله در هركشوري تعريفي خاص دارد بعنوان نمونه در
كشور مراكش محله كمتر مفهوم اداري يا تجاري دارد بلكه بيشتر مفهومي سمبليک است(رباني .)510 :5111 ،دشوار بودن تعريف
محله را ناشي از انتزاعي بودن مفهوم محله ميدانند .به نظر آنان محله مفهومي انتزاعي است كه ريشه در رفتار مردم دارد نه در
ساختمانها و خيابانها(كهرم .)51 :5111 ،عالوه بر تعدد تعريف محله از منظر رشتههاي مختلف ،مفهوم محله از ديدگاه محققين
غربي نيز با ديدگاه محققين ايراني تفاوتهايي دارد .نگاه برخي از محققين غربي به اين مقوله عمدتاً معطوف به بافتهاي حاشيهاي
و مهاجرنشين است درحالي كه نگاه ايرانيان به مفهوم محله ،عمدتاً به بافتهاي قديمي موجود در بدنه شهرهاست .محققين ايراني
در بافتهاي اجتماعي محلهها ،الزاماً عناصر ضعيف يا حاشيهاي اجتماعي را نميبينند .درحالي كه از ديد غربيها محلهها عموماً
شامل بخشهاي ضعيف و حاشيهاي شهرها مي شوند كه اغلب محل سكونت مهاجرين هستند .محله سياهان(هارلم) در نيويورک،
محله پورتوريكوئيها در شيكاگو ،محله ترکنشين در برلين ،محله چينيها در شهرهاي كانادا مصاديقي از اين نوع نگرش به مفهوم
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محله است .همچنين مفاهيمي كه تاكنون توسط ايرانيها از محله بيان شده بيشتر جنبه توصيفي داشته و در موارد معدودي محصول
مطالعات ميداني و موردي آنها بوده است(رهنمايي و همكاران.)01 :5110 ،
حس تعلق محلهای :فوث( )0440معتقد است هويت محلهاي عبارت است از احساس تعلق به يک محله .همچنين قاسمي()5111
شرايط هويتمندي يک م حله را تعلق مكاني ساكنان محله به محيط زندگي ،خاطرات جمعي از محله و موضوعاتي از قبيل حس
آسايش ،امنيت ،آرامش ،خودماني بودن ،حس تعلق به مكان و امكان ايجاد تعامالت اجتماعي ميان ساكنان بر ميشمرد(قاسمي،
 .)501 -501 :5111پاكزاد ،بخشي از شخصيت وجودي هر انسان كه هويت فردي او را ميسازد ،مكاني ميداندكه خود را با آن
ميشناسد و به ديگران ميشناساند .او معتقد است انسان هنگامي كه درباره خود فكر ميكند ،خود را متصل به مكاني ميداند كه در
آن زيست ميكند و آن مكان را بخشي از خود ميشمارد ،ميان فرد و زندگياش رابطهاي عميق وجود دارد كه پاكزاد از اين رابطه
با «به خود هماني با فضا» تعبير ميكند(پاكزاد.)540 :5111 ،
رابرت پارک( ،)5300يک محله را به عنوان يک شبكه اجتماعي تعريف ميكند .به اعتقاد او ،محله يک هويت اجتماعي مكاني
است؛ قلمرويي كه داراي محدوديتهاي مشخص شناخته شده توسط ساكنان آن است .در چنين قلمرويي تقابل رسمي و شناخت
همسايگي رخ ميدهد ،كاربري روزانه خدمات محله توسط ساكنان و آگاهي آنان در مورد تصوير محله به عنوان بخشي از هويت
اجتماعي آنها نيز به وابستگي ميان مكان و فضا اشاره دارد .محالت همچنين بر شرايط گوناگون اجتماعي ،اقتصادي ،تاريخي و بوم
شناختي تأثير دارد(به نقل از قاسمي و نگيني .)500 :5113 ،راپاپورت )5331( 1محله را به عنوان شاكله هويتي و معنابخشي به مكان-
هاي شهري مي داند .وي نخستين كسي است كه محله را به عنوان ابزاري توصيف ميكند كه شهروندان با استفاده از آن ميتوانند
هويت خود را بازيابند(به نقل از كاشانيجو و فتحالعلومي.)01 :5135 ،مکميالن( )5331حس تعلق محلهاي را «روحيهاي از تعلق
داشتن به همديگر ،احساسي از وجود يک ساختار قدرت مورد اعتماد در محله ،آگاهي فراگير ،منفعت دوسويهاي كه از باهم بودن
ناشي ميشود و تعاملي كه از برداشتن تجربههاي مشترک شكل ميگيرد» ،معرفي كرده است(زمرديان.)14 :5135 ،
نظریه مکمیالن و چاویس :از نظريهپردازان مفهوم اجتماعي «حس تعلّق محلّهاي» مک ميالن 1و چاويس)5310( 3را ميتوان نام
برد .از نظر آنها داليل اهميّت احساس تعلّق محلّهاي بر فرآيندهاي مشاركت محلّهاي از رهگذر چهار مؤلفه قابل بررسي است ،اين
چهار مولفه عبارتند از -5 :احساس عضويت -0 ،تأثيرگذاري -1 ،برآوردهسازي نيازها و  -0پيوستهاي عاطفي .اين چهار مؤلّفه و
ارتباط آنها با مشاركت محلّهاي به شرح زير تعريف ميشوند.
 -5عضویت؛ در اولين قدم اگر فردي احساس عضويت و پيوستگي با اجتماع محلّهاي داشته باشد و سرنوشت و شرايط زندگي
خود را در گسترةمحلّهاي كه در آن عضويّت دارد ،ارزيابي و درک كند ،احتمال مشاركت بيشتري در كنشهاي جمعي محلّه
خواهد داشت .اين عضويّت را ميتوان به سادگي ،ميزان احساس يكي بودن ،همگون بودن و پذيرش از طرف محلّه دانست؛ بدين
معني كه فرد تا چه اندازه باور دارد كه از طرف ديگر اعضاي محلّه پذيرفته شده است .به همين دليل ،معموالً افراد گوشهگير ساكن
در محلّه تمايل كمتري براي مشاركت دارند .يكي از اقدامات پيشيني طرحهاي مشاركت محلّهاي ميتواند افزايش امكان مشاركت
گروههاي حاشيهاي از طريق القاي احساس عضويّت و پذيرش در اجتماع باشد .در مقابلِ افراد گوشهگير ،آن دسته از افرادي كه
حس قدرتمندي از عضويت دارند ،احتماالً حس مسئوليّت و مشاركت محلّهاي بيشتري خواهند داشت(مکميالن و چاويس:5310 ،
)0
 -0تأثیرگذاری؛ به صورت مشخّص اگر افراد احساس نفوذ و تأثيرگذاري بيشتري بر محلّة خود داشته باشند و كنش خود و هزينه
و زماني را كه صرف مشاركت در كارهاي محلّه ميكنند ،مثمرثمر ارزيابي كنند ،احتمال همراهي فعّال آنها در طرحها و
برنامههايي كه براي توسعة محله آنها ارائه شده است ،به شكل چشمگيري افزايش پيدا ميكند .اين تأثيرگذاري ميتواند به بيان
ساده تر تعبير به اين شود كه اعضاي محلّه شاهد آن باشند كه تغييراتي كه آن ها به دنبال آن بودند و براي آن وقت و يا پول صرف
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كردهاند ،در عمل اتفاق افتاده و خواستة آنها به واقعيت تبديل شده است .يكي از راههاي افزايش حس تأثيرگذاري ساكنان محلّه
اين است كه طرحهاي محلّهاي را از مراحل اوليّة برنامهريزي تا اجراي نهايي با مشورت و جلب نظر ساكنان محلّه به پيش
برد(همان.)0:
 -1تحقّق نیازها؛ مؤلفه تحقق نيازها به عنوان سومين مؤلفه حس تعلّق محلّهاي بر ارضاي نيازهاي واقعي اعضاي محلّه تأكيد دارد.
در واقع ،مؤلّفه تحقق نيازها وقتي بهبود پيدا ميكند كه ساختار اجتماعي -فيزيكي محلّه قادر باشد ،نيازهاي ابتدايي و ثانويه ساكنان
خود را برآورده كند .تأثير مؤلّفة تحقق نيازها بر مشاركت محلّهاي هم بدين شكل قابل تبيين است كه هنگامي كه اعضاي محلّه به
شكل روشني به اين نتيجه برسند كه بخشي از نيازهاي محلّهاي آنها در محله قابل دسترسي است ،تمايل بيشتري به تهية آنها از
محله خواهند داشت .اين امر ،بخشي از ارتباطات اجتماعي را دامن ميزند و رفته رفته تقويت ميكند .تقويت ارتباطات اجتماعي
خود زمينة بروز و شكلگيري فرآيندهاي مشاركتي را به دنبال دارد .براي همين ،قدم منطقي اول براي دعوت به مشاركت محلّهاي،
بررسي نيازهاي واقعي محلّه و بنفكني طرحها بر مبناي آن نيازها و يا گنجاندن آن نيازها در طرحهاي ارائه شده است .در اين
حالت هنگامي كه افراد عضو جماعت به اين باور برسند كه همراهي در كنش جمعي باعث رفع نيازهاي واقعي آنها خواهد شد،
حس وابستگي آنها به محلّه و مشاركت آنها افزايش خواهد يافت(همان.)1:
 -0پیوندهای عاطفی؛ پيوندهاي عاطفي شايد احساسيترين و روانشناختيترين مؤلّفه در بين چهار مؤلّفة حس تعلّق محلّهاي
باشد .پيوندهاي عاطفي باعث اتصال فرد به اجتماع محلّهاي و محيط اطراف خود ميشود و اين اتصال و يگانگي به كنشهاي او
معنا ميدهد .در واقع ،گزينة پيوندهاي عاطفي به سادهترين شكل ممكن بيان ميدارد كه اگر فردي محلّهاي را كه در آن زندگي
مي كند ،به لحاظ عاطفي دوست داشته باشد ،احتمال اين كه آمادگي بيشتري براي مشاركت در كارهاي محلّه داشته باشد ،افزايش
پيدا ميكند(همان.)1:
پیشینه پژوهش

در هر تحقيق علمي مطالعه و بررسي تحقيقات و پژوهشهايي كه در ارتباط با موضوع انجامشده ،الزم و ضروري است ،چرا كه
بدون دستيابي به نتايج پژوهشي ديگران و توسعه و تكامل آنها ،امكان رسيدن به پاسخ مناسب و تجزيه و تحليل بهتر ميسر نيست.
به طور كلي ميتوان گفت "هويت محلهاي يا حس تعلق محلهاي" از جمله مباحثي است كه نه تنها در ايران ،بلكه در جهان
كمتر مورد توجه قرارگرفته و منابع مكتوب اندكي از آن موجود است .اين معضل بهخصوص در ايران بيشتر رخ مينماياند،
چرا كه شايد تعداد كتابها و پژوهشهاي كه در اين خصوص به چاپ رسيده بسيار اندک است .اين در حالي است كه يكي
از راههاي رسيدن به يک «آرمانشهر» ،توجه به محلّهها و توسعه محلّهاي و هويتبخشي در جهت مشاركت بيشتر ساكنين است
كه ميتواند در اين زمينه بسيار راهگشا و مورد تاكيد شهردار وقت كالنشهر تهران نيز باشد.
ابراهيمي( )5130در پژوهشي با عنوان سنجش حس تعلّق محلّهاي و نقش آن در مشاركت اجتماعي در محلّههاي شهر تهران
مطالعه موردي :محله زينبيه (منطقه  ) 51با استفاده از روش پيمايشي و ابزار پرسشنامه با استفاده از فن نمونهگيري تصادفي به بررسي
حس تعلق محلهاي و نقش آن در مشاركت اجتماعي پرادخته اند و به اين نتيجه رسيدهاند كه بين تعلق محلهاي و مشاركت اجتماعي
رابطه معناداري وجود دارد به گونهاي كه بين مشاركت اجتماعي ساكنين در محله زينبيه با تعلق خاطر آنان به اين محله رابطه
معنيدار قابل مشاهده است.
مباركي و صالحي( )5135در پژوهشي با عنوان كيفيت خدمات شهري ،تعهدات شهروندي و حس تعلق اجتماعي با استفاده از
روش پيمايشي و پرسشنامه خودساخته با جامعه آماري 514نفر ،از ساكنان بيش از  51سال منطقه  54شهرداري تهران به اين
نتيجه رسيدهاند كه بين عملكرد شهرداري و تعهدات شهروندي رابطه مثبت و معنيداري با تعلق اجتماعي دارد كه كنترل
اجتماعي غيررسمي محلههاي شهري را افزايش و انحرافاتاجتماعي محلي را كاهش ميدهد.
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رهنما و رضوي(  )5135در مقالهاي با عنوان بررسي تأثير حس تعلق مكاني بر سرمايه اجتماعي و مشاركت در محالت شهر
مشهد با انتخاب نمونههاي  144نفري از ساكنين محالت منطقه  0و  55شهر مشهد و با استفاده از متغيرهاي سه گانه حس تعلق
مكاني ،مشاركت و سرمايه اجتماعي ،با استفاده از روش تحليل عاملي اكتشافي رابطه بين حس تعلق مكاني و مشاركت اجتماعي
را مورد بررسي قرار دادهاند .نتايج حاصله نشان ميدهد؛ مدل تأثيرگذاري حس تعلق مكاني در افزايش سرمايههاي اجتماعي از
طريق متغير واسطهاي مشاركت بهتر از بقيه اين روابط را تبيين ميكند ،بهعبارت ديگر در يک رابطه علي غيرمستقيم ،تقويت
حس تعلق مكاني باعث افزايش مشاركت و افزايش سرمايه اجتماعي ميگردد.
وحيدا و نگيني( )5135در مقالهاي با عنوان ساخت و اعتباريابي مقياس محلهاي مورد مطالعه محله مرداويج و عباسآباد شهر اصفهان
با استفاده از روش نمونهگيري تصادفي منظم و با استفاده از ابزار پرسشنامه در ميان  004نفر از ساكنان 04سال به باال در محالت كه
بهصورت مقايسه اجرا شده است ،به بررسي هويت محلهاي ميپردازند .تحليل مؤلفههاي اصلي نشان ميدهد كه پرسشنامه هويت
محلهاي كه از سه عامل حس تعلق به مكان  ،احساس امنيت و تعامالت اجتماعي تشكيل شده است بر اساس نتايج گزارششده از
مدل تحقيق ،مقياس هويت محلهاي ،مقياس قابل قبولي براي اندازهگيري و سنجش است.
چارچوب نظری

محلهگرايي جديد ميتواند به عنوان يک استراتژي در نظر گرفته شود كه هدفش ،تفويض قدرت و منابع از كنترل مركزي به
مديران خط مقدم ،ساختارهاي دموكراتيک محلي و مشتريان و اجتماعات محلي در يک چارچوب پذيرفته شده ،استانداردهاي
حداقلي ملي و اولويتهاي سياستگذاري است .از نظر استوكر رويكرد جديد سياست محلهگرايي ،پاسخي واقعبينانه به پيچيدگي
حكمروايي مدرن است .حكمروايي مدرن با الزام استفاده از شكلي از دموكراسي مواجه است كه متناسب با اقتضائات قرن  ،05بايد
زمينههاي بيشتري را به منظور درگير شدن اجتماعات ،فراهم آورد و ابعاد «اعتماد»« ،يكدلي» و «سرمايه اجتماعي» را تقويت كند تا
پرورش يابد و به معناي دقيق كلمه ،نوسازي مدني 54را تقويت نمايد .او استدالل ميكند كه حكمروايي شبكهمند اجتماع

محلي55

بهتر ميتواند راهحلهايي را براي موضوعات پيچيده خدماترساني و سياستگذاري پيش بنهد(استوكر .)0441 ،از سوي ديگر
توسعه محلهاي را بايد فرايندي بدانيم كه بهوسيله آن اعضاي يک اجتماع محلي جهت اتخاذ تصميماتي براي حل مشكالت خود
گردهم ميآيند .از ويژگيهاي اين نوع توسعه ميتوان به بلندمدت ،همهگير و جامع بودن اشاره كرد و اينكه مردمساالرانه،
غيرمتمركز ،ظرفيتساز و به كمک خود اعضاي اجتماع محلي صورت ميگيرد(به نقل از بندرآباد .)5135 ،توسعه محلهاي مبتني
بر اين پيشفرضهاست كه هر فردي حق مشاركت در تصميمگيري را داراست و بايد آگاهانه در آن شركت كند و در اداره امور
سهيم باشد .و اينكه هر فردي مسئوليتي را در قبال محله و افراد آن برعهده دارد و براي بهتر شدن محيط زندگي خود بايد تالش
كند(فيليپس و پيتمن .)0443 ،همچنين به گفته فونتان و همكاران( ،)0443آن ،جنبههاي مختلفي را پوشش ميدهد :از جمله-5:
پاسخ به نيازها و خواستههاي اجتماعي و ايجاد اشتغال در محله  -0توسعه اقتصادي و اجتماعي و بهبود زندگي اجتماع محلي -1
تأكيد بر فرآيندهاي توسعه؛ شهروندان ،مشاركت و تجهيز سازمانهاي محلي و  -0توانمندسازي افراد ،استقالل ،تعهد و مسئوليت
پذيري آنها.
آنچه از مباحث و توضيحات در مورد توسعه محلهاي بر ميآيد اين است كه «مشاركت اجتماعي» و دخالت مؤثر اعضاي محله
امري انكارناپذير در فرايند مديريت و توسعه محله اي است .به عبارت ديگر از فاكتورهاي مهم و كليدي در فرايند توسعه محلهاي
توجه به مشاركت مؤثر اعضا است .اما مشاركت اجتماعي در محله خود تابع عوامل متعددي است كه «حس تعلق محلهاي» يكي از
آنهاست .تا جايي كه مايكل ليونز )0441( 50يكي از عناصر اصلي در محلهگرايي جديد و توسعه آن را «هويت محلي» ميداند .در
واقع حس تعلق محله اي به عنوان عاملي است كه باعث تسهيل امر مشاركت ميگردد و تأثير مستقيم بر همكاري افراد دارد .در
پژوهش حاضر ،بر مبناي نظريه مک ميالن و چاويس ،مبتني بر ارتباط بين حس تعلق محلهاي و مشاركت اجتماعي ،و پژوهشهاي
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تجربي پيشين ،متغير آمادگي براي مشاركت به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است كه تحت تأثير متغير حس تعلق محلهاي
و سابق سكونت در محله قرار دارد.
نمودار :5مدل نظري پژوهش

سابقه سکونت در محله

حس تعلق محلهاي
آمادگی برای مشارکت

برآوردن نیازها
عضویت
اثرگذاری
پیوندهای احساسی
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فرضیههای پژوهش

به نظر مي رسد بين حس تعلق محلهاي و آمادگي براي مشاركت رابطه وجود دارد.
به نظر مي رسد بين جنسيت و آمادگي براي مشاركت رابطه وجود دارد.
به نظر مي رسد بين سالهاي سكونت در محله و آمادگي براي مشاركت رابطه وجود دارد.
روش شناسی

در اين پژوهش ،رابطه بين احساس تعلق محلهاي و آمادگي براي مشاركت با روش پيمايشي مورد مطالعه قرار گرفته است .با توجه
به نوع موضوع ،جامعه آماري 504 ،نفر از شهروندان باالي  51سال ساكن در محله نعمت آباد را شامل مي شود .پس از تعيين حجم
نمونه و تكميل پرسشنامه با استفاده از بسته نرم افزاري  spssدادهها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .تحقيقات اجتماعي به ويژه
زماني كه با روش پيمايشي انجام گيرد ،براي بسط معرف بودن موردهاي تحقيق نيازمند انجام يک نمونهگيري خوب و دقيق هستند.
آنچه در ابتداي كار و قبل از آغاز نمونه گيري بايد به آن توجه نمود مشخص كردن حجم نمونه مي باشد .تعداد نمونة آماري الزم
براي محله نعمتآباد به نحوي كه بتوان به يافتههاي حاصل از پژوهش اتكا كرد و وضعيت محله را مورد توصيف و تحليل قرار
داد 504پرسشنامه تشخيص داده شده است .از اين رو ،در هر مرحله  504نفر از ساكنان  51سال به باال به تفكيک جنسيت و گروه
هاي سني انتخاب شدند.
جدول :5تعيين تعداد نمونة هر گروه سني بر حسب جنسيت

جنسيت

مرد

زن

گروههاي سني

تعداد

تعداد

 51تا  03سال

01

01

 14تا  13سال

51

51

 04تا  03سال

54

1

 14تا  13سال

0

0

 04تا  03سال

0

0

 14سال به باال

0

5

جمع

01

11

متغیرهای پژوهش

به جز متغيرهاي زمينهاي شامل جنسيت و سن پاسخگو و ،...در اين پژوهش دو متغير مهم اجتماعي ديگر مورد بررسي قرار گرفتند
كه به شرح زير ميباشند:
جدول  :0متغيرهاي پژوهش و مؤلفههاي تشكيلدهندة هر يک
متغير پژوهش

مؤلّفه متغير

حس تعلّق محلّهاي

عضويّت
تاثيرگذاري
برآوردهسازي نيازها
پيوستهاي عاطفي

آمادگي براي مشاركت

آمادگي براي كنش جمعي
آمادگي براي كنش داوطلبانه
آمادگي براي كنش نهادمند
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تعریف مفاهیم و متغیرها

 -1محله :محله بخشي از يک شهر است كه ويژگي فيزيكي ،نمادي ،اجتماعي و شبكهاي خاص خود را دارد و متشكل از
كنشگراني است كه در اين حوزه مكاني محدودي با يكديگر شريکاند و اين حوزه در حكم پايگاهي است كه آنان بخشي اعظم
فعاليتهاي روزانه خود را در محدوده آن به انجام ميرسانند.
 -2حس تعلق محلهای :داشتن گرايش و احساس خوب و مثبت نسبت به محله .براي سنجش حس تعلق محلهاي از مؤلفههاي
عضويت ،برآوردهسازي نيازها ،اثرگذاري و پيوندهاي عاطفي استفاده شده است.
 -3آمادگی برای مشارکت :منظور مدت زماني است كه فرد تمايل دارد به صورت داوطلبانه براي توسعه محله خود فعاليت كند.
براي سنجش از سؤاالتي در زمينه كار داوطلبانه ،همكاري با نهادهاي محلي و نگرش نسبت به مشاركت استفاده شده است.
براي تحليل روايي گويههاي متغيرهاي پژوهش از ضرايب همبستگي آلفاي كرونباخ استفاده شده است كه نتايج آن در جدول زير
قابل مشاهده است.
جدول :1ميزان روايي متغيرهاي پژوهش
متغير

تعداد گويه

ميزان آلفاي كرونباخ

حس تعلق محلهاي

50

4/140

آمادگي براي مشاركت

0

4/113

معرفی محدوده مورد مطالعه

محله نعمت آباد از محالت 51گانه شهرداري منطقه  53استان تهران است .اين منطقه كه در ناحيه  1شهرداري و جنوب غربيترين
نقطه تهران قرار گرفته ،به صورت طولي در امتداد شمال غرب به جنوب شرق كشيده شده است .محله نعمت آباد جمعيتي حدود
 04هزار نفر را داراست(سايت شهرداري منطقه  53تهران).
تصوير :5موقعيت محله نعمت آباد در تهران و منطقه
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توصیف حجم نمونه
 .1جنسیت
جدول :0توزيع فراواني جنسيت

فراواني

زن

مرد

جمع

تعداد

11

01

504

درصد

%0040

%1141

544

طبق سرشماري سال  5134و گروههاي سني مختلف و با تفكيک جنسيت ،تعداد  504نمونه انتخاب شد كه از اين بين تعداد
 11نفر زن و  01نفر مرد انتخاب شدند.
 .2سن پاسخگویان
جدول  :1توزيع فراواني سن
فراواني

سالمندان ( 11سال و بيشتر)

ميانسال ( 14تا 10سال)

جوان (كمتر از  03سال)

جمع

تعداد

1

11

11

504

درصد

%041

%0141

%0141

544

بيشتر افراد نمونه در سن جواني(كمتر از  03سال) قرار دارند .حدود  00درصد ميان سال و  1درصد هم بزرگسال و سالمندان را
تشكيل مي دهد.
 .3تحصیالت پاسخگویان
جدول  :0توزيع فراواني ميزان تحصيالت
فراواني

ابتدايي

سيكل

ديپلم

كارداني

كارشناسي

كارشناسي ارشد

جمع

تعداد

50

10

11

0

1

5

504

درصد

%5541

%0141

%0141

%1

%041

%4/1

544

طبق اطالعات جدول ،از بين  504نفر افراد نمونه 50 ،نفر تحصيالت ابتدايي 10 ،نفر تحصيالت راهنمايي 11 ،نفر مدرک ديپلم0 ،
نفر مدرک كارداني 1 ،نفر مدرک كارشناسي و يک نفر مدرک كارشناسي ارشد را دارا مي باشند .همان طور كه مالحظه مي شود
بيشترين فراواني به مدرک ديپلم و كمترين به كارشناسي ارشد اختصاص دارد.
توصیف متغیرهای پژوهش
 .1حس تعلّق محلهای
جدول  :1توزيع فراواني تعلق محلهاي
ابعاد

فراواني

كامالً مخالف

مخالف

تاحدودي

موافق

كامالً موافق

جمع

برآوردن نيازها

تعداد

51

01

11

51

1

504

درصد

%5441

%0441

%0141

%51

%143

544

تعداد

1

51

11

01

51

504

درصد

%143

%5041

%0141

%0441

%51

544

تعداد

1

05

11

01

1

504

درصد

%040

%5141

%0141

%0141

%040

544

پيوندهاي

تعداد

50

05

11

10

50

504

احساسي

درصد

%54

%5141

%1441

%0141

%5141

544

عضويت
اثرگذاري

بررسی حس تعلق محلّهاي و نقش آن در مشارکت اجتماعی31 /

متغير حس تعلق محلهاي داراي  0بعد است .پاسخگويان ميزان موافقت يا مخالفت خود را نسبت به پرسشهاي تعلق محلهاي بدين-
گونه ابراز كردهاند 55 .درصد كامالً مخالف 05 ،درصد مخالف 01 ،درصد تاحدودي 51 ،درصد موافق و  0درصد كامالً موافقِ
برآورده شدن نيازهاي خود در محله بودهاند.به شاخص عضويت پاسخگويان به طور ميانگين 0 ،درصد كامالً مخالف 50 ،درصد
مخالف 01 ،درصد تاحدي 05 ،درصد موافق و  51درصد كامالً موافق پاسخ دادهاند .همچنين به شاخص تأثيرگذاري پاسخگويان
به طور ميانگين 0 ،درصد كامال مخالف 51 ،درصد مخالف 01 ،درصد تاحدي 01 ،درصد موافق و  1درصد كامال موافق پاسخ
دادهاند .و در آخر به شاخص پيوندهاي عاطفي پاسخگويان به طور ميانگين 54،درصد كامال مخالف 51 ،درصد مخالف 15 ،درصد
تاحدي 01 ،درصد موافق و51درصد كامال موافق پاسخ دادهاند.
 .2آمادگی برای مشارکت
جدول :1توزيع فراواني آمادگي براي مشاركت

فراواني

خيلي كم

كم

متوسط

زياد

خيلي زياد

جمع

تعداد

51

50

11

11

05

504

درصد

%5441

%5540

%1540

%0141

%5141

544

 .3سابقه سکونت در محله
جدول  :3توزيع فراواني سال هاي سكونت

فراواني

كمتر از  1سال

 1تا  54سال

 54تا  04سال

باالي  04سال

جمع

تعداد

55

01

10

03

504

درصد

%340

%0141

%0141

%0040

544

از بين پاسخگويان  3درصد كمتر از  1سال 01 ،درصد بين  1تا  54سال 01 ،درصد بين  54تا  04سال و  00درصد باالي 04
سال سابقه سكونت در محله را دارند.
آزمونهای تبیینی
 .1آزمون فرضیهی وجود رابطه بین جنسیت و آمادگی برای مشارکت:
جدول :54آزمون كا اسكوئر براي متغيرهاي جنسيت و مشاركت

مشاركت
1/00

Pearson Chi-Square

4/100

sig

جنسيت

در اين آزمون جنسيت متغير مستقل و آمادگي براي مشاركت متغيير وابسته در نظر گرفته شده است .با توجه سطح معني داري بين
جنسيت و آمادگي براي مشاركت در محله رابطهاي ديده نمي شود.
 .2آزمون فرضیهی وجود همبستگی بین سالهای سکونت در محله و آمادگی برای مشارکت:
جدول :55آزمون همبستگي اسپيرمن براي متغيرهاي سالهاي سكونت و مشاركت

مشاركت
4/50

Pearson Correlation

4/440

sig

سالهاي سكونت در محله
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در اين آزمون ،متغير تعداد سالهاي سكونت به عنوان متغير مستقل و آمادگي براي مشاركت به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته
شده است .با توجه به نتيجه آزمون و سطح معناداري ،بين اين دو متغيير همبستگي و ارتباط وجود دارد .با توجه به سطح معنيداري
فرض  H0تأييد ميشود و با خطاي كمتر از  4/41وجود رابطه اثبات ميگردد .مقدار اسپيرمن  4/50و مثبت است .يعني جهت رابطه
مستقيم است و با افزايش سالهاي سكونت در محله مشاركت اجتماعي افزايش مييابد و بالعكس.
 .3آزمون فرضیهی وجود همبستگی بین حس تعلق محلهای و آمادگی برای مشارکت:
جدول :50آزمون همبستگي اسپيرمن براي متغيرهاي حس تعلق محلهاي و مشاركت

مشاركت
4/100

Pearson Correlation

4/444

sig

حس تعلق محلهاي

حس تعلق محلهاي در اينجا به عنوان متغير مستقل و آمادگي براي مشاركت به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است .با توجه
به مقدار آزمون و سطح معناداري بين تعلق محلهاي و آمادگي براي مشاركت رابطه مستقيم وجود دارد .با افزايش حس تعلق محله-
اي آمادگي براي مشاركت هم افزايش مييابد .مقدار اسپيرمن نشان ميدهد كه جهت رابطه مثبت است و شدت آن تقريباً متوسط
ارزيابي ميشود.
نتیجهگیری

هدف از مقاله حاضر بررسي حس تعلق محلّهاي و نقش آن در مشاركت اجتماعي است .برجستهترين اهميت اين پژوهش بهزعم
محققين ،طرح مفهوم «حس تعلق محلهاي است» كه ميتواند به مثابه الگويي براي حل معضالت و مشكالت هويتي در بافت
محالت كه آسيبها و مشكالت انساني و اجتماعي جدي به دنبال داشته است مطرح شود .بررسي و شناخت عوامل مداخلهگر
تأثيرگذار بر احساس هويتمندي ميتواند در جهت حل معضل بحران هويت در شهرها و محالت امروز كارساز باشد .انسان
ساكن در محالت كالنشهرهاي امروزي ،با فضاي محله خود مأنوس نيست و در تصوير ذهني وي محله بخشي از شهر
محسوب ميشود .امروزه محله ويژگيهاي سنتي خود را از دست داده و همواره احساس بيريشهگي و سرگرداني را بر انسان
ساكن در آن القاء ميكند .تالش اصلي در اين پژوهش شناسايي دقيق و علمي عوامل هويتبخش به محالت در
كالنشهرهاي بزرگ امروزي و نقش آن در مشاركت اجتماعي است اميد است تا اين پژوهش ما را در رسيدن به اين هدف
مهم ياري رساند .موضوع مشاركت مردم و شهروندان در توسعه اقتصادي– اجتماعي و مديريت شهرها از چند دهه قبل در
بررسيها و برنامهريزي هاي توسعه شهري مورد توجه قرار گرفته است .از ديدگاه صاحبنظران در بخش مديريت شهري،
مشاركت مردم در شهر و محله زندگيشان مهم و تأثيرگذار است تجربه نشان داده است كه مشاركت مردمي در اداره امور شهري
باعث بهبود كارايي ،تخصيص هزينه بهسوي اولويتهاي اجتماعي و پروژههاي زيربنايي ميگردد.
ابطه بين حس تعلق محلهاي و آمادگي براي مشاركت در اين پژوهش ،با روش پيمايشي مورد مطالعه قرار گرفته است .با توجه به
نوع موضوع و مسأله پژوهش ،تعداد  504نفر از شهروندان باالي  51سال ساكن در محله نعمتآباد ،به عنوان نمونه انتخاب شدند.
پس از تعيين حجم نمونه و تكميل پرسشنامه ،دادهها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .متغير حس تعلق محلهاي به همراه متغيرهاي
جنسيت و سالهاي سكونت بهعنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شده و اثرات آن بر روي متغير وابسته يعني آمادگي براي
مشاركت مورد سنجش قرار گرفت .نتايج حاصله از يافتههاي پژوهش نشان ميدهد ،بين متغير جنسيت و آمادگي براي مشاركت
رابطه معناداري وجود ندارد ،اما بين سالهاي سكونت در محله و حس تعلق محلهاي و آمادگي براي مشاركت در محله رابطه مثبت
و معناداري وجود دارد و نشان ميدهد كه مشاركت اجتماعي در محله تابعي از احساس تعلق به محله است .به بيان ديگر حس تعلق
محلهاي بر مشاركت اعضاي محله در فعاليتهاي داوطلبانه و عضويت در نهادهاي محلي تأثير مستقيم دارد و فرايند مشاركت را در
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محله تسهيل مينمايد .در حالت كلي نتايج اين پژوهش نشان ميدهد كه افزايش شناخت افراد ساكن در يک محله از منطقه
سكونتشان ،قابليتها و محدوديتهايي كه دارد؛ موجب ميشود احساس تعلق و عالقه بيشتري به محله خود داشته باشند و براي
رفع مسائل و مشكالت موجود بيشتر تالش كرده و باهم همكاري و مشاركت كنند.
پی نوشتها
7. Rapoport
8. McMillan
9. Chavis
10. Civic renewal
11. networked community governance
12. Michael Lyons

1. Phillips and Pittman
2. Community
3. Membership
4. Influence
5. Need Fulfillments
6. Emotional Connections

منابع
ابراهيمي ،نگار(« .)5130سنجش حس تعلّق محلّهاي و نقش آن در مشاركت اجتماعي در محلّههاي شهر تهران مطالعه موردي :محله زينبيه
(منطقه  ،»)51شهرداري تهران؛ معاونت امور اجتماعي و فرهنگي اداره كل مطالعات اجتماعي و فرهنگي.
بندرآباد ،عليرضا( .)5135نگرشهاي تحليلي در توسعه محلهاي ،فصلنامه جستارهای شهرسازی ،شماره  13و .04
پاكزاد ،جهانشاه( .)5111هويت و اين هماني با فضا ،مجله صفه ،سال ششم ،شماره .05-00
چپمن ،ديويد( .)5110آفرینش محالت و مکانها در محیط انسان ساخت ،ترجمه شهرزاد فريادي و منوچهر طبيبان ،انتشارات دانشگاه
تهران.
دانشپور ،عبدالهادي و همكاران( ،)5111تبيين دلبستگي به مكان و بررسي عناصر و ابعاد مختلف آن ،نشریه هنرهای زیبا -معماری و
شهرسازی ،شماره .11
رباني،رسول( .)5110جامعه شناسی شهری .اصفهان :انتشارات دانشگاه اصفهان.
رهنما ،محمد رحيم و رضوي محمد محسن( .)5135بررسي تأثير حس تعلق مكاني بر سرمايه اجتماعي و مشاركت در محالت شهر مشهد،
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره .51
رهنمايي و همكاران( .)5110سير تحول ساختاري و عملكردي محله در شهرهاي ايران ،نشریه علمی  -پژوهشی انجمن جغرافیایی
ایران ،دوره جديد ،سال پنجم ،شماره  50و  51بهار و تابستان.
زمرديان ،امير حسين( .)5135اهميت پرداختن به موضوع حس جمعي در طرحها و پژوهشهاي توسعه محلهاي ،فصلنامه جستارهای
شهرسازی ،شماره  13و .04
شكويي ،حسين( .)5135جغرافیای اجتماعی شهرها ،چاپ چهارم ،انتشارات جهاد دانشگاهي.
فني ،زهره و دويران ،اسماعيل( .)5113برنامهريزي مردممحور(مشاركتي) در مقياس خرد شهري(محله) نمونه موردي :محله اسالم آباد زنجان،
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره.31
قاسمي ،مرواريد( .)5111اهل کجا هستم؛ هویتبخشی به بافتهای مسکونی ،تهران :انتشارات روزنه.
قاسمي ،وحيد و نگيني ،سميه( .)5113بررسي تأثير بافت محالت بر هويت اجتماعي ،با تأكيد بر هويت محلهاي در شهر اصفهان ،مطالعات و
پژوهشهای شهری و منطقهای ،سال دوم ،شماره .1
كاشيجو ،خشايار و فتحالعلومي ،ايلناز( ،)5135محله ،مفهوم و ويژگيهاي آن در شهرهاي امروزين ،فصلنامه جستارهای شهرسازی،
شماره  13و .04
كهرم ،اسماعيل( ،)5111بازآفرینی باغهای سنتی ایرانی با مشارکت مردم محلهها ،ويژه نامه همايش علمي كاربردي توسعه محله-
اي ،چشم انداز توسعه پايدار تهران ،شماره ( 1ميراث فرهنگي محله اي).
مباركي ،محمد و صالحي سميه( ،)5135كيفيت خدمات شهري ،تعهدات شهروندي و حس تعلق اجتماعي ،فصلنامه علمی پژوهشی رفاه
اجتماعی ،سال سيزدهم ،شماره11
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. انتشارات جامعه و فرهنگ: تهران،) توسعه محلهای در راستای پایداری کالنشهر تهران5134( سلمان،معصومي
. سال دوم شماره دوم، فصلنامه مطالعات شهری،) ساخت و اعتبار يابي مقياس هويت محلهاي5135 (  سميه، فريدون و نگيني،وحيدا
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