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ABSTRACT 
 

Objective: The concept of social cohesion has been transformed from the past to the present 
and has been affected by some factors.This research has a comparative approach to 
investigate the effect of social characteristics on social cohesion in the old and new 
neighborhoods of Yazd.  
Methods: The method of study was to collect documents using a questionnaire and library 
studies. The statistical population is residents of the Poshte Bagh and the first phase of 
Azadshahr as two old and new neighborhoods in Yazd in 1395 and the sample size was 384 
households, which is estimated according to Cochran's formula. In order to analyze the data 
for evaluating of social cohesion and education, used Anova test, income used Pearson 
correlation and sense of belonging, T-test was used. 
Results: The results of Anova test with its level and significance were F: 1.59 and 0.187, F: 
3.675 and 0.043, respectively in Poshte Bagh and first phase of Azadshahr that shows the 
effect of education on social cohesion. Pearson correlation with 0.187 and 0.000 in 
significant level in Poshte Bagh, and with 0.368 and 0.002 in significant level in Azadshahr 
were explained which shows the role of income on cohesion. And T-test result: sense of 
belonging in Poshte Bagh was 4.38 and 3.98 for its social cohesion and 4.13 for Azadshahr 
and 3.53 for its social cohesion at the significant level of 0.000; this means that a sense of 
belonging can effect community. 
Conclusion: education and income, increased participation in Azadshahr, but in Poshte Bagh 
a sense of belonging enhances cohesion. 
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هاي اجتماعي بر ميزان انسجام اجتماعي در محالت قديمي و ارزيابي تطبيقي تأثير ويژگي

     موردي: پشت باغ و فاز يك آزادشهر) ةجديد شهر يزد (مطالع

  

1وb حسيني، فريده فالح aمحمدحسين سرايي
  

  
a رانيا ،يزد ،يزدريزي شهري، دانشگاه جغرافيا و برنامه دانشيار.  
b
  .رانيا ،يزد ،يزد دانشگاه ريزي شهري،جغرافيا و برنامهارشد  كارشناس 

  

    چكيده

ين رفته است. اقرار گ مفهوم انسجام اجتماعي از گذشته تا امروز دچار تحول گشته و تحت تأثير عوامليتبيين موضوع: 

هر يزد مي و جديد شت قديهاي اجتماعي بر ميزان انسجام اجتماعي در محالپژوهش با رويكرد تطبيقي به بررسي تأثير ويژگي

  پردازد.مي

لعات ه و مطاآوري اطالعات با ابزار پرسشنامتحليلي و پيمايشي بوده و جمع-روش تحقيق پژوهش، توصيفي روش:

ر يزد در م و جديد شهله قديباغ و فاز يك آزادشهر به عنوان دو محاي بوده است. جامعه آماري، ساكنين محالت پشتكتابخانه

ها در جزيه و تحليل دادهخانوار بوده است. بمنظور ت 384باشند. تعداد نمونه آماري براساس فرمول كوكران مي 1395سال 

استفاده   Tز آزمون ، با درآمد، همبستگي پيرسون و با حس تعلق اAnovaبررسي ميزان انسجام و تحصيالت، از آزمون 

  گرديد.

 675/3، 187/0و  F: 59/1باغ و آزادشهر به ترتيب اداري آن در پشتبا ميزان و سطح معن Anovaنتايج آزمون  ها:يافته

:F  طح معناداري سو  187/0 برآورد گرديد كه نشان از اثر تحصيالت بر انسجام است. همبستگي پيرسون به ميزان 043/0و

بر انسجام تبيين  ادر آزادشهر تبيين شد كه نقش درآمد ر 002/0و سطح معناداري  368/0باغ و ميزان در پشت 000/0

و انسجام  13/4زادشهر آو براي  89/3و انسجام اجتماعي آن  38/4باغ ، ميانگين حس تعلق در پشتTنمايد و در آزمون مي

  اي منجسم شود.تواند باعث ايجاد جامعهتأييد شد؛ يعني حس تعلق مي 000/0در سطح معناداري  53/3اجتماعي 

جام را باغ حس تعلق انسشتر آگاهي و مشاركت را افزايش و انسجام را بيشتر اما در پدرآمد و تحصيالت در آزادشه :نتايج

  گردد.كند و درآمد پايين، سالخوردگي و جمعيت غيربومي به كاهش آن منجر ميتقويت مي

  و قديمي، شهر يزد. تحصيالت، حس تعلق، انسجام اجتماعي، محالت جديد :هاكليدواژه

  
  

  01/01/1399ين: انتشار آنال              05/10/1398پذيرش:             23/09/1398 بازنگري:            08/03/1398دريافت: 
  

م اجتماعي در محالت هاي اجتماعي بر ميزان انسجاارزيابي تطبيقي تأثير ويژگي). 1398( فريده، حسينيفالح؛ محمدحسين، سرايياستناد: 
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 مقدمه

وابط و رتماعي و اي اجشهرنشيني در چند دهه اخير پويشي فراگير بوده است. دامنه تحوالتي كه در سطح ساختاره

ثر ساخته ي را متأجتماعهاي مختلف زندگي فردي و اجود آمده، جنبهمناسبات جمعي در دوران جديد حيات شهرنشيني بو

ازنده سجزا و عناصر اپايداري حيات اجتماعي و فرهنگي يك جامعه در گرو همبستگي بين . )15: 1389صالحي، است (

يش حجم ي جوامع امروزي و افزا). رشد و توسعه32: 1391است (نوابخش و فيروزآبادي، ساختار اجتماعي آن جامعه 

تر شدن ث شكنندهي باعواحدهاي اجتماعي پيوسته با افزايش در پيچيدگي ساختارهايشان همراه است كه چنين پيچيدگ

تواند اي نميجامعه ). چنينKouz, 2004: 138-13شود (ي آنها مياين جوامع نسبت به جوامع گذشته با ساختار ساده

ري به اي متحد ضروعهاشد، لذا شناسايي عوامل مؤثر در تقويت جامي خود موفق بدر رسيدن به اهداف مشترك جامعه

حله مارچه در ط يكپاي منسجم و برقراري روابرسد. احساس تعلق در جوامع سنتي نقش پررنگي در حفظ محلهنظر مي

توانند در يتند كه موز هسشده در دنياي امرداشته، اين در حالي است كه سطح تحصيالت و درآمد از جمله مفاهيم مطرح

فتن در هر قرار گر وايطي چرا كه در گذشته افراد تحت هر شر ؛تأثيرگذار ايفا كنند ينقش ،افزايش همبستگي اجتماعي

ي برقراري هايي را براشرطپايگاه و قوميتي، حداقل همياري و مساعدت اجتماعي را پذيرا بودند اما جامعه جديد پيش

  شمارد.چنين انسجامي الزم مي

سب حهاي جمعيتي را بر يهاي فيزيكي و اجتماعي شده كه جايگزينتأثير مدرنيته دچار گسستگيشهر يزد نيز تحت     

ويت ر نبود هاني داجتماعي در مناطق مختلف شهري موجب شده كه بدنبال آن مفهوم تعلق مك-هاي اقتصاديپايگاه

وجه كانون ت در ،دي محلي منسجم هستنقاي جامعهكه ضامن ب نيز هاي اجتماعيشود و ويژگيمكاني كمتر احساس مي

جتماعي را عامالت اي افزايش تهاي اجتماعي هستند كه زمينهگيرد. تحصيالت و درآمد از جمله مهمترين ويژگيقرار مي

 (فازيك افت جديدبت در رسد سطح تحصيالنظر ميلذا ب آورد،هاي عمومي به نفع جامعه فراهم ميدر اثر افزايش آگاهي

هاي اقتصادي يگاهواقع پا و در آزادشهر) بر ميزان انسجام اجتماعي ساكنين آن تأثيرگذار بوده است. همچنين ميزان درآمد

ك آزادشهر) يديد (فاز رسد در بافت جنظر ميمؤثر بوده كه ب هاي گوناگون،نيز بر ميزان انسجام اجتماعي در سطح بافت

  . عاملي اثرگذار بر انسجام اجتماعي باشد

گيرد يحله شكل مي سكونت در مي برخوردها، منافع مشترك و سابقهحس تعلق به جامعه در افراد كه در نتيجه     

رسد ساكنين بافت مي نظرب تواند تأثيري متفاوت بر ميزان انسجام اجتماعي در محالت مختلف داشته باشد. بنابراينمي

ايش حس ناسب افزبه ت به محالت جديد (فاز يك آزادشهر) داشته و باغ)، احساس تعلق بيشتري نسبتقديم (محله پشت

ي ي رابطهضر، بررسهش حالذا هدف پژو تعلق افراد به محله، انسجام اجتماعي باالتري را در اين محالت شاهد هستيم.

باغ و پشت قديمافت بر دو هاي اجتماعي با ميزان انسجام اجتماعي دبين تحصيالت، درآمد و احساس تعلق بعنوان ويژگي

  باشد.  جديد فاز يك آزادشهر در يزد مي

   نظريپيشينة 

داللت بر توافق جمعي ميان اعضاي انسجام اجتماعي به معني استحكام دروني و مترادف با وحدت اجتماعي است و      

احساس ( اعيكردن نظام آموزشي و هنجاري يك جامعه و وجود تعلق اجتميك جامعه دارد كه حاصل پذيرش، دروني

» اگوست كنت«به زعم ). 287: 1383(ازكيا و غفاري،  جامعه استميان افراد آن 	گربودن) و تراكمي از وجود تعامل »ما«

هم پيوستگي  آورد و همبستگي با بههاست كه همبستگي اجتماعي را پديد ميتوزيع دايمي كارهاي گوناگون انسان

هاي يكنواخت اي اكثر فعاليتجوامع سنتي يا قبيله). در 401: 1375اروخاني، ارتباط است (سدروني جامعه يا گروه در 

دهد. در چنين موقعيتي، تحقق انسجام زندگي در يك محيط فيزيكي واحد و در موقعيتي با حضور مشترك باال رخ مي
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چهره به چهره وجود انسجام نظام است، چون روابط اجتماعي بسيار محدودي، وراي سطح روزمره اجتماعي، همان تحقق 

هايي كه در آنها تعامالت هايي با مقياس كوچك به مثابه زمينهاز نقش محل). نبايد 110: 1393دارد (افروغ، 

هاي طراحي مدرن، اهميت عناصر فرهنگي بافت شهري ). شيوه 206: 1385بود (چلبي، دهد، غافل چهره رخ ميبهچهره

  ).218: 1393د (فردوسيان، باشاي ميبيشترين عامل برقراري تعامالت محلهگيرند. عناصري كه خود، را در نظر نمي

با ورت كه باشند، بدين صهاي اجتماعي مطرح شده در افزايش انسجام اجتماعي ميدرآمد و تحصيالت از جمله مؤلفه     

درآمدها (عامل  ) وBudria & Pereira, 2009: 218ها باال رفته (گذاري در آموزش، دامنه مهارتافزايش سرمايه

و  اي براي افزايش روابط) كه اين افزايش درآمد نيز، خود انگيزهOECD, 2011يابد (اقتصادي) متعاقباً افزايش مي

نتينگتون و نلسون در ). هاWinters, 2011شود (تر بين جوامع ميمكاتبات بين مردم در جوامع و حتي در مقياس وسيع

ي، سطح اي منزلتتغيرهاند. از ميان ماقتصادي و اجتماعي بيان نمودهفرآيند توسعه مطالعات خود، نقش مشاركت را

  .)Hantington, 1991: 54( تحصيالت فرد بيشترين تأثير را بر مشاركت اجتماعي و سياسي فرد دارد

گيري كلشر فرآيند دمحله شهري كه خود يك سيستم مستقل كالبدي در قالب شهر ايراني است، در طي زمان و      

باقري، فا كند (اسي ايبخشي شهر ايراني نقشي استر از هويت شهري توانسته در انسجاممكاني حتي قويخود با هويت 

، معي داشتجبه صورت  در گذشته نقشي مؤثر در روند مشاركتي مردم محله و انجام اموراي ). هويت محله157: 1388

هر شكل شي در ن معماري بيگانه با فرهنگ بومي، فضاهاي جديدشدشدن محالت و آميختهاما امروزه با گسسته

را در كاهش  توان آثار آناي كه ميگونهو رفتار ساكنين محالت گذاشته، باجتماعي گيرند كه تأثير مستقيمي بر روابط مي

جامعه نوعي حس علق در عقيده دوركيم، حس ت).  بنا به 132: 1392نمود (غالمي و حياتي، تعلق به مكان جستجو حس 

توسعه از حالهاي دركشور آورد كه گسترش ارتباطات در سطح جامعه را بدنبال دارد. درقرابت و همانندي را بوجود مي

تر شدن رنگه آن كمنتيج گرفتن در دوران گذار، هنجارهاي موجود در جامعه دچار تحول شده وجمله ايران بدليل قرار

هنگي و... قوت ياسي، فرساعي، و به تبع آن تغيير الگوهاي همكاري در امور مختلف اجتم تعلقات اجتماعي افراد به جامعه

وبي تعريف خد آن به ابعا افزايد اين است كه نه مفهوم مشاركت وخواهد يافت. آنچه در اين ميان بر مسائل موجود مي

محسني ته است (ر گرفقرابررسي جدي  كننده آن موضوع، موردكننده و يا در طيف ديگر تضعيفشده و نه عوامل تقويت

  ). 11: 1387و جاراللهي، 

  پيشينة عملي 

وهشي ارهاي پژاي از كهاي علمي بيشماري در اين زمينه صورت گرفته كه در جدول ذيل، نمونهتحقيقات و پژوهش

  نويسندگان داخلي و خارجي آمده است: 

  
  هاي صورت گرفته در باب انسجام اجتماعيپژوهش -1جدول

  موضوع پژوهش/نتيجه  پژوهشگر/سال  

ي
خل

دا
  

  )1390محسن نيازي (
ماعي در سجام اجتيش اني سطح تحصيالت و ميزان انسجام ملي و اجتماعي شهروندان (شهر كاشان)/ افزاتبيين رابطه

  نتيجه افزايش سطح تحصيالت

بنجار و رحيمي  باقري

)1391(  

ي آنان سياس دان با ميزان مشاركت اجتماعي، فرهنگي وي ميزان احساس تعلق اجتماعي شهرونبررسي رابطه

  قاجتماعي در راستاي افزايش حس تعل شهر تهران)/ افزايش انسجام 12و  3(شهروندان مناطق 

غالمي و حياتي 

)1392(  

 تعاقباًمالبدي و ويت كهبررسي تأثير هويت كالبدي بر انسجام اجتماعي (مطالعه موردي: محله اوين تهران)/ كاهش 

  گسستگي و سردي روابط اجتماعي
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زماني و اصغرپور 

)1393(  

 موردي: مطالعههاي مسكوني (مجتمع در اجتماعي انسجام بر شهري فضاي كالبدي و هاي اجتماعيويژگي تأثير

و  اعي ميان مجتمعخودمختاري اجتماعي از سوي ساكنين و انفكاك اجتم /جديد) شهر هاي مرتفعآپارتمان مجتمع

  شهر

فارزاده و صباغ غ

)1395(  

زايش كيفيت بريز/ افاحد تي كيفيت زندگي و مشاركت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي وبررسي رابطه

، مور محلهات در ساز مشاركت و احساس مسئوليشود و زمينهزندگي باعث افزايش مشاركت در بين دانشجويان مي

  گردد.يهاي عمومي، شهر و كل كشور ممكان

ي
رج

خا
  

هافستر و جيانوس 

)1376(  

ي نمونه در هاي يك بررسدههاي سياسي راديو در افزايش همبستگي و مشاركت، با استفاده از دانقش گفتگوها و برنامه

  برد.مي باال سطح تحصيالت، ضرورت آگاهي و توجه نسبت به انسجام جامعه را /مورد بزرگساالن سانتياگو

  )1386اكالك (
اركت و تماد، مشب/ اعجام اجتماعي و رابطه آن با تعلق اجتماعي در كشورهاي آمريكاي التين و حوزه كارائيانس

  زند.قم ميمعه رهاي تعلق بوده كه موجبات انسجام اجتماعي بيشتر را در جاانتظارات براي آينده از شاخص

رگو و همكاران 

)1391(  

 گيري سياسي ويمتر را در هرگونه تصمسطح تحصيالت، حضور فعالآموزش عالي و انسجام اجتماعي/ باال رفتن 

  زند.مالي را رقم مي-اقتصادي

ديكخوف و گاش 

)1394(  

جتماعي امشاركت  كاهش بيكار و تنهايي؟ بيكاري و مشاركت اجتماعي در اروپا/ نبود شغل، بيكاري و فقر منجر به

  گردد.مي

  )1395(تهيه و تنظيم: نگارندگان، 

  شناسي ها و روشداده

العات تفاده از مطآوري اطالعات با اسي جمعتحليلي و پيمايشي، شيوه -روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي     

وايي تعيين ر منظورآوري شده است. باي بوده و اطالعات ميداني از طريق ابزار پرسشنامه جمعكتابخانه-اسنادي

خواه رسيد، از روايي دل ها پرسشنامه بهها و مؤلفهو با كم و زيادكردن شاخصپرسشنامه از نظرات كارشناسان استفاده شد 

ست آمد كه نشان از پايايي بد 779/0سويي براي تعيين پايايي پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب 

رهاي الزم ها و متغيلفهت، مؤهاي اجتماعي و ميزان انسجام اجتماعي محالمناسب پرسشنامه دارد. جهت شناسايي ويژگي

جامعه  رفته است.تحليل قرار گوهاي آماري، مورد تجزيهآوري شده با استفاده از روشهاي جمعاستخراج و سپس داده

ان رمول كوكرفباشد كه بر طبق باغ ميهاي آزادشهر (فاز يك) و محله پشتآماري پژوهش حاضر شامل ساكنين محله

اي افزايش ميزان دقت در نظر گرفته شده است كه بر % 5و ضريب خطاي  % 95ضريب اطمينان نفر با  384حجم نمونه 

بت ري يك نسباغ و برقراباشند. با توجه به جمعيت بيشتر فاز يك آزادشهر نسبت به محله پشتنفر منتخب مي  400

اند. به غ پاسخگو بودهر پشت بانفر د 180نفر در فاز يك آزادشهر محله و  220مناسب با توجه به جمعيت هر محله، 

فراد در امل تعهد ار عاگيري از مباني نظري و تحقيقات انجام شده، چهمنظور سنجش ميزان انسجام اجتماعي با بهره

 محله مردم روابط زانشهروندان و مي مشاركتي نگرشمحله،  به مربوط امر يك پذيري درقبال جامعه محلي، مسئوليت

ام اجتماعي تري انسجق، برها و متغيرهاي ميزان تحصيالت، درآمد و احساس تعلي بين اين عاملهانتخاب گرديد تا رابط

  باغ و فاز يك آزادشهر مورد ارزيابي قرار گيرد.در يكي از محالت پشت
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  )1395(ترسيم: نگارندگان،  مدل مفهومي پژوهش - 1شكل      

  قلمرو پژوهش

 56دقيقه تا  55درجه و  52دقيقه شمالي و  27درجه و  33دقيقه تا  52درجه و  29شهر يزد در عرض جغرافيايي      

زد در يمعيت شهر جه است. عنوان بزرگترين واحد تاريخي استان يزد در مركز ايران واقع شددقيقه شرقي به 37درجه و 

هزار نفر رسيده  582682ه ب 1390كه در سال  432194و خيرآباد معادل  آبادعيش هايمحدوده، با احتساب 1385سال 

 40ناحيه و  9منطقه،  3 بهشهر ، 1391است. تقسيمات شهري شهر يزد با توجه به طرح تفضيلي شهر يزد تا قبل از سال 

، ا همكاري شهرداريبيزد شوراي شهر  1392. در سال شدمي تقسيم خيرآبادو  آبادعيش يمحدودهمحله به همراه دو 

بندي شهر از سه نطقهمنيز  1395سپس در سال . اندنمودهمحله تقسيم  126تعداد فوق به  بندي شهر يزد را ازمحله

افت تاريخي بمجاورت  باغ كه درمنطقه به پنج منطقه ارتقا پيدا كرد. محدوده مورد مطالعه اين پژوهش شامل محله پشت

نطقه بافت ار) در موره قاجدريخي مربوط به اي داراي واجد ارزش (وجود اماكن تامياني و محله -و بعنوان بافت قديمي

فر و محله آزادشهر (فاز ن 2024متر مربع و جمعيت  395025تاريخي شهر يزد واقع گرديده و داراي مساحتي برابر با 

متر  1746767بر با ي برااي در  منطقه چهار شهر يزد و داراي مساحت و جمعيتاي با ساختار جديد و حاشيهيك)، محله

  باشد.نفر مي 25289 مربع و
  

  
  )1395(ترسيم: نگارندگان،  باغ و فاز يك آزادشهر در شهر يزدموقعيت محالت پشت - 2شكل
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  هايافته

نسجام ررسي سطح ادر اين بخش از پژوهش، پس از معرفي مختصر مشخصات فردي پاسخگويان در دو محله به ب     

ررسي سطح انسجام پرداخته شده است. سپس جهت ب Anovaن اجتماعي در ارتباط با تحصيالت با استفاده از آزمو

ب اهميت عيين ضريظور تدر آخر به من اجتماعي در رابطه با سطح اقتصادي از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده و

ته و سبمتغيرهاي وا هاي انسجام اجتماعي، مدل رگرسيون بكار برده شده است. براي انجام مدل،حس تعلق در شاخص

تغيرها با ريك از متگي هتقل تعيين گرديده و هركدام جداگانه وارد مدل شده است و نتيجتاً نحوه ارتباط و پيوسمس

  انسجام اجتماعي مشخص گرديده است.

ه گويان در محلسخهاي مشخص شده در محالت مورد مطالعه از ميان پاپس از توزيع پرسشنامه اي:متغيرهاي زمينه

 220آزادشهر، از بين  درصد را زنان و در فاز يك 77/57درصد را مردان و  23/44رسشنامه، پ 180باغ، از بين پشت

ز درصد ا 88/68باغ، تشوند. همچنين در محله پشدرصد را زنان شامل مي 63/83درصد را مردان و  36/16پرسشنامه، 

صد مجرد اعالم در 45/15ل و درصد متأه 54/84درصد مجرد و در فاز يك آزادشهر،  11/31گويان متأهل و پاسخ

تا  22از يك آزادهشهر فسال و در  86تا  15باغ گروه سني بين دهندگان را در پشتاند. بطور كلي طيف سني پاسخشده

  اند.سال تشكيل داده 60

طه با بمنظور بررسي سطح انسجام اجتماعي در راب بررسي سطح انسجام اجتماعي در ارتباط با تحصيالت:

سطح  ا تحصيالت درنتايج حاصل از بررسي انسجام اجتماعي در ارتباط ب استفاده شد. Anovaآزمون  تحصيالت از

  محالت مورد مطالعه در ادامه آمده است:

  باغهاي تحصيلي محله پشتطرفه براي مقايسه نمره انسجام اجتماعي گروهتحليل واريانس يك -2جدول 
P F  گروه ميانگين انحراف استاندارد 

  

 
187/0< p 

 

 
590/1 

 بيسواد  01/3 5312/0

  راهنمايي 63/3  5896/0

  متوسطه  70/3  5973/0

  فوق ديپلم 71/3 5237/0

  كارشناسي 68/3 41256/0

 كارشناسي ارشد 69/3 42367/0

 دكتري 5/3 -

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

  

در  هاي مختلف تحصيالتي از نظر انسجام اجتماعيطرفه نشان داد در بين گروهنتايج حاصل از تحليل واريانس يك

ها با توجه به دهد اما اين تفاوتهايي را نشان ميباغ تفاوت معناداري وجود ندارد. اگرچه ميانگين نمرات تفاوتمحله پشت

جه اين است باشد، معنادار نيست. نكته قابل تومي 05/0كه بسيار بزرگتر از  187/0آمده به ميزان سطح معناداري بدست

حال افزايش است. بدين معنا كه در ديپلم دهد كه ميانگين نمرات از بيسوادان تا مقطع فوقكه جدول فوق نشان مي

اي قديمي باغ محلهتوجه به اينكه پشتبا اما بطور كلي سطح سواد باالتر، انسجام اجتماعي بيشتري به همراه داشته است.

دهد، لذا برقراري دم محلي و بومي بجا مانده از شايد چندين نسل پياپي تشكيل ميباشد و عمده جمعيت ساكن را مرمي

گونه دليلي جز احساس بشردوستانه و احساس وظيفه در قبال خود، روابط درون محله و متعاقب آن انسجام اجتماعي هيچ

اي تلقي انسجام اجتماعي محله تواند عاملي صرف دري محلي و مكان زندگي خود ندارد. در نتيجه تحصيالت نميجامعه
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در ادامه بررسي  ،باشدباشد. از آنجايي كه بررسي تطبيقي مدنظر ميمعناداري برقرار نمي ةگردد و بين اين دو عامل رابط

  وضعيت تحصيالت با انسجام اجتماعي در فاز يك آزاد شهر مورد بررسي قرار گرفت.

  هاي تحصيلي فاز يك آزادشهرنمره انسجام اجتماعي گروهطرفه براي مقايسه تحليل واريانس يك -3جدول 

P F گروه ميانگين انحراف استاندارد 

 
 

043/0< p 
 

 
675/3 

 بيسواد  12/3 4321/0

  راهنمايي 21/3 3214/0

  متوسطه 40/3 3122/0

  فوق ديپلم 44/3 3112/0

  كارشناسي 74/3 3096/0

 كارشناسي ارشد 80/3 3088/0

 دكتري 81/3 30665/0

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

  

  Tukayزمون آتعيين رابطه معناداري سطح تحصيالت با انسجام اجتماعي فعاليت براساس  -4جدول                   
  گروه تحصيلي  سطح تحصيالت  سطح معناداري  انحراف استاندارد

 بيسواد  000/0  4321/0

  دكتري

  راهنمايي  032/0  3214/0

  متوسطه  041/0  3122/0

  فوق ديپلم  049/0  3112/0

  كارشناسي  078/0  3096/0

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

در  اعيجام اجتمر انسهاي مختلف تحصيالتي از نظطرفه نشان داد در بين گروهنتايج حاصل از تحليل واريانس يك

شده و جديد آزادشهر، مردمي ريزيي برنامهوجود دارد. محله 043/0فاز يك آزادشهر تفاوت معناداري با سطح معناداري 

شناخت  اثر عدم ات درتوانست عاملي در عدم مراودهاي قومي و فرهنگي كه ميشود كه جداي از گوناگونيرا شامل مي

مون باال حيط پيرابه م افراد نسبت به يكديگر منجر شود، با افزايش سطح تحصيالت، سطح درك و آگاهي ساكنين نسبت

ش مهمي محله نق يداريين ويژگي در كمك به حضور افراد و شركت در امور محله براي حفظ زندگي خود و پارفته و ا

ين سطح بفاوت تگردد. در ادامه براي يافتن داشته است و ضامن بقاي زندگي اجتماعي و مشاركت شهروندي مي

ت يعني طح تحصيالرين سين آزمون باالتتحصيالت و انسجام اجتماعي از آزمون تعقيبي توكي استفاده شده است. در ا

طح فوق سسجام تا ظر اننها مورد بررسي قرار گرفت كه گروه دكتري از دكتري از نظر انسجام اجتماعي با ساير گروه

  ديپلم تفاوت معنادار داشت.

ت ر محالبراي بررسي سطح انسجام اجتماعي د :بررسي سطح انسجام اجتماعي در ارتباط با پايگاه اقتصادي

گي پيرسون ون همبستز آزماهاي اقتصادي ساكنين در محالت، پشت باغ و فاز يك آزادشهر و ارتباط اين عامل با پايگاه

   ) آورده شده است:5) و (4استفاده گرديده كه نتايج آن در جداول (

  باغله پشتپايگاه اقتصادي با آزمون همبستگي پيرسون در مح بررسي سطح انسجام اجتماعي در ارتباط با -5جدول     

  همبستگي پيرسون

    نوع تحليل  پايگاه اقتصادي  انسجام اجتماعي

  پايگاه اقتصادي  همبستگي پيرسون  1  178/0
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 سطح معناداري    000/0
  همبستگي پيرسون  178/0  1

  انسجام اجتماعي
 سطح معناداري  000/0  

  يق)هاي تحق(منبع: يافته

باغ رابطه در پشت تماعيدهد كه بين پايگاه اقتصادي و انسجام اجنتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان مي

باغ بيشتر شده، ه پشتوجود دارد. بدين صورت كه هر چه سطح اقتصادي ساكنين محل 05/0معنادار در سطح معناداري 

ي س، انگيزهاي قابل ملموهود. در حقيقت افزايش رفاه مادي بگونشميانگين نمرات آنها در انسجام اجتماعي بيشتر مي

دي طح اقتصاسر چه برد و بالعكس هاي باال ميمردم محله را براي حضور در اجتماعات و برقراري تعامالت محله

سب و تصور ارآمد منبود دنيابد انسجام اجتماعي آنها نيز كاهش خواهد يافت؛ اين بدان معني است كه ساكنين كاهش مي

رگان در اين ضور سالخوگردد. البته حها تلقي ميها، عاملي بازدارنده در اين مشاركتدر برخي از همياريهاي مادي كمك

يشان، ثبات اظ مادي ز لحااهاي ناآشنا و گاه وضعيت نامناسب ي قديمي و ناتواني در مشاركت آنها و نيز غيربوميمحله

    دهد.ا نشان ميگيري رمعناداري اين نتيجه

  رحله آزادشهمبررسي سطح انسجام اجتماعي در ارتباط با پايگاه اقتصادي با آزمون همبستگي پيرسون در  -6جدول       

  همبستگي پيرسون

    نوع تحليل  پايگاه اقتصادي  انسجام اجتماعي

  همبستگي پيرسون  1  368/0
  پايگاه اقتصادي

 سطح معناداري    002/0
  گي پيرسونهمبست  368/0  1

  انسجام اجتماعي
 سطح معناداري  002/0  

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

باشد. مي 05/0اري سطح معناد همچنين نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون براي آزادشهر نيز معنادار بوده و در     

ين نمرات د، ميانگر شوهر بيشتنتايج حاصل از آزمون فرضيه نشان داد كه هر چه سطح اقتصادي ساكنين فاز يك آزادش

دي متوسط و طح اقتصادر س ادشهر، عموماً مردميشود. مردم ساكن در فاز يك آزآنها در انسجام اجتماعي نيز بيشتر مي

ين معني است كه ااند؛ اين به هباشند كه آگاهانه و توانا از لحاظ مادي اين محله را براي زندگي برگزيدرو به باال مي

در  ريد منزلالي خمتوانست استطاعت ت قديم كه جمعيت آن ممكن است از قبل ساكن بوده و امروز ميبرخالف محال

ي توانند انگيزهياشته و مدتخاب آن مكان را نداشته باشد، اكثر مردم آزادشهر در اين مكان جديد با شرايط بهتر، قدرت ان

ي روستاييان و افاغنه هز جرگاند. اما در اين بين مهاجريني الزم براي مشاركت در حفظ شرايط خود و محله را داشته باش

ها ندارند اركتز اين مشاگاهي آنيز هستند كه بنا به داليلي اين محله را مكان سكونت برگزيدند و آنچنان درآمد باال و 

يات دبنابراين ما رند).ي اضافي را نداتوانند از پس مخارج زندگي و خود برآيند و استطاعت پرداخت هزينه(فقط مي

  رود.تواند به عنوان عامل انگيزشي در برقراري و افزايش انسجام بشمار ميمي

ق و حس تعل منظور بررسي فرض فوق، ميانگينه ب بررسي ميزان انسجام اجتماعي در رابطه با ميزان حس تعلق:

  ه است:ه شداول زير آوردانسجام اجتماعي با استفاده از آزمون تي بدست آمده است. نتايج آزمون در جد
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  زمون تيآباغ و فاز يك آزادشهر با استفاده از بررسي ميانگين حس تعلق و انسجام اجتماعي در محالت پشت -7جدول 

One-Sample Statistics 
T  Sig  Std. Error Mean  Std. Deviation  Mean  Test valu:3  
  ت باغاي در پشحس تعلق محله 38/4 987/0  140/0  000/0  975/7

  اي در آزادشهرحس تعلق محله 13/4 143/1 093/0 000/0 075/12

  در پشت باغ انسجام اجتماعي  89/3 52023/0  07357/0 000/0 768/8

  در آزادشهر انسجام اجتماعي 53/3 46489/0 03796/0 000/0 118/14

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

باشد كه اين باغ ميتي ميانگين باالتر حس تعلق در پشدهنده ) نشان6آمده از آزمون در جدول (نتايج بدست     

س تعلق در يانگين حمت كه احساس تعلق بيشتر، انسجام اجتماعي بيشتري را نيز به همراه داشته است. اين در حالي اس

  تري را هم بدنبال دارد. باغ كمتر و انسجام اجتماعي پايينفاز يك آزادشهر نسبت به پشت

هاي بمنظور بررسي ميزان اثر شاخص :هاي انسجام اجتماعي بر ميزان حس تعلقن اثر شاخصبررسي ميزا

ت. تعهد، ه شده اسستفاداباغ و فاز يك آزادشهر، از مدل رگرسيون انسجام اجتماعي بر ميزان حس تعلق در محالت پشت

مستقل  عنوان متغيراي بهحس تعلق محلهاي هستند كه اثر اي متغيرهاي وابستهپذيري، مشاركت و روابط محلهمسئوليت

  است: ورده شدهآدامه ابر روي آنها مورد ارزيابي قرار گرفته شده كه ميزان همبستگي آن در جدول خالصه مدل در 

  باغهاي انسجام اجتماعي در ارتباط با حس تعلق در محله پشتخالصه مدل در بررسي ضريب تعيين شاخص -8جدول 
bModel Summary 

يين ضريب اهميت تع

 متغيرها

ضريب 

 همبستگي

ضريب 

 تعيين

ضريب تعيين 

 تعديل شده

خطا استاندارد 

 از تخمين

 -دوربين

 واتسون
bANOVA 

 سطح معناداري آماره

 000/0 07/297 99/1  1906/0 681/0 719/0 785/0 تعهد در قبال محله

  000/0  44/319 870/1 1315/0  472/0  490/0 514/0 پذيري مسئوليت

 000/0  13/476 890/1 1678/0 270/0  287/0  298/0 مشاركت شهروندي
  000/0  54/361 00/2 1456/0 562/0  579/0  608/0 ايروابط محله

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

  
  ادشهرهاي انسجام اجتماعي در ارتباط با حس تعلق در فاز يك آزخالصه مدل در بررسي ضريب تعيين شاخص -9جدول 

bSummaryModel  
تعيين ضريب 

 اهميت متغيرها

ضريب 

همبستگ

 ي

ضريب 

 تعيين

ضريب 

تعيين 

تعديل 

 شده

خطا 

استاندارد از 

 تخمين

 -دوربين

 واتسون

bANOVA 

  سطح معناداري  آماره

 000/0 07/387 899/1  2235/0  380/0  386/0 390/0  تعهد در قبال محله
  000/0  44/416 81/1  1432/0  250/0  253/0 287/0 پذيريمسئوليت

 000/0  12/379 99/1  1675/0  391/0  398/0  413/0 مشاركت شهروندي
  000/0  54/366 15/2  1986/0  497/0  512/0  542/0 ايروابط محله

  هاي تحقيق)(منبع: يافته
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آورده شده  Anovaيا خالصه مدل نام دارد كه به همراه تحليل  Model Summaryجدول فوق تحت عنوان      

متغير يا  باشد كه توسطيي ميزاني از واريانس متغير وابسته مشده در جدول فوق نشان دهندهضريب تعيين تعديل است.

)، ددرص 1/68عهد (تباغ به ترتيب شود. ميزان اثر هريك از متغيرهاي وابسته در پشتمتغيرهاي مستقل تبيين مي

باشد كه تغييرات حس تعلق را در ) ميدرصد 2/56اي (محله) و روابط درصد 27)، مشاركت (درصد 2/47پذيري (مسئوليت

، )درصد 38عهد (تكند. همچنين ميزان اثر اين متغيرها در فاز يك آزادشهر به ترتيب در اين محله تبيين مي

باشد كه تغييرات حس تعلق را در مي درصد) 7/49اي () و روابط محلهدرصد 1/39)، مشاركت (درصد 25پذيري (مسئوليت

ي مذكور، تعهد ابطهرر در دهد. با توجه به اطالعات بدست آمده، مشخص گرديد كه بيشترين ميزان اثاين محله نشان مي

ي در دنمشاركت شهرو اي در فاز يك آزادشهر و كمترين ميزان اثر،باغ و روابط محلهدر قبال جامعه محلي در پشت

     شد.باپذيري در فاز يك آزادشهر ميباغ و مسئوليتپشت

سازد. با توجه به سطح داري كل مدل را مشخص ميباشد كه معنيمي Anova اما قسمت مهم درجدول فوق آزمون

باشد. دار ميباشد، مدل معنييم 05/0كه بسيار كوچكتر از از  000/0معناداري بدست آمده در تمامي متغيرها كه برابر با 

حت تدول مدل جخرين آنبوده و قابل استنباط بوده است. در ادامه  هاي بدست آمده تصادفياز اين رو ضريب اهميت

  عنوان جدول ضرايب آورده شده است كه نتايج آن نيز به شرح زير مي باشد:

  باغلق در پشتهاي انسجام اجتماعي در ارتباط با حس تعتعيين ضرايب بتا و تي در بررسي ضريب تعيين شاخص - 10جدول    

Coefficientsa 

 ضريب اهميت متغيرها تعيين
 ضرايب استاندارد شده  ضرايب غيراستاندارد

T سطح معناداري 
B خطاي استاندارد  Beta 

  000/0  598/7  621/0  123/0  789/0 تعهد در قبال محله

  000/0  345/5  353/0  170/0  561/0  پذيريمسئوليت

 000/0  998/3  052/0  201/0  346/0  مشاركت شهروندي
 000/0  765/6  458/0  156/0  631/0  ايروابط محله

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

  دشهريك آزا هاي انسجام اجتماعي در ارتباط با حس تعلق در فازتعيين ضرايب بتا و تي در ضريب تعيين شاخص -11جدول 

Coefficientsa 
  ضرايب استاندارد شده  ضرايب غيراستاندارد تعيين ضريب اهميت متغيرها

T سطح معناداري 
B خطاي استاندارد  Beta 

  000/0  543/4  384/0 187/0  395/0 تعهد در قبال محله

  000/0  876/5  293/0 202/0 302/0  پذيريمسئوليت

  000/0 532/4  503/0  170/0  521/0  مشاركت شهروندي

  000/0  532/6 639/0 163/0  654/0  ايروابط محله

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

كند. با توجه به اينكه بتا همان شود بتا يا بتاها را گزارش ميت عنوان ضرايب نام برده ميآخرين جدول كه تح     

كه متغير است بدين معنا  ،بزرگتر و سطح معناداري كوچكتر باشد tو  Betaهرچه مقدار  بوده،ضرايب استاندارد شده 

دهد تمامي متغيرها مؤثر بوده و فقط هاي انسجام اجتماعي دارد. نتايج نشان ميحس تعلق اثر شديدتري بر شاخص
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هاي بدست آمده به تعيين ضريب اهميت متغيرها باشد. با توجه به دادهضريب اهميت و شدت اثر هريك متفاوت مي

  پردازيم:مي

  باغهاي انسجام اجتماعي بر اساس ضريب استاندارد در پشتميزان اثر هريك از مؤلفه -12جدول 

  رتبه  ميزان اثر  متغير

  1 % 1/68  عهد افراد در قبال جامعه محلي و حس تعلق افرادت

  3  % 2/47  و حس تعلق افرادپذيري مسئوليت

  4 % 27 و حس تعلق افرادمشاركت شهروندي 

  2 % 2/56 و حس تعلق افراداي روابط محله

  هاي تحقيق)(منبع: يافته

پذيري، ي، مسئوليتاي تعهد در قبال جامعه محلي تأثير حس تعلق بر هريك از متغيرهدهندهجدول فوق نشان     

س تعلق در حاً باال، ي سكونت نسبتباغ بدليل سابقهاي بوده است؛ بدينگونه كه در پشتمشاركت شهروندي و روابط محله

ود را خل زندگي و مح ي محلي خود داشته است؛ افراد يكديگربين مردم نقش پررنگي در تعهد افراد نسبت به جامعه

سبي بين آنها بتاً منااعي نسانگارند، در نتيجه روابط اجتمخود مسئول ميي شناسند و خود را در قبال هم و محلهمي خوب

د گردد و درصمي تر (آداب خاص زندگي شهروندي) تّلقيتر و رسميبرقرار است. مشاركت شهروندي فاكتوري مدرن

ايف پذيرش وظ ي قديمي براينياز در چنين محلههاي موردتر آن بدليل وجود جمعيت سالخورده و عدم آگاهيپايين

  باشد.شهروندي در سطح محله مي

  هاي انسجام اجتماعي بر اساس ضريب استاندارد در آزادشهرميزان اثر هريك از مؤلفه -13جدول 

  رتبه  ميزان اثر  متغير

  3 % 38  دفرااتعهد افراد در قبال جامعه محلي و حس تعلق 

  4  % 25  و حس تعلق افرادري پذيمسئوليت

  2 % 1/39 و حس تعلق افرادمشاركت شهروندي 

  1 % 7/49 و حس تعلق افراداي روابط محله

   هاي تحقيق)(منبع: يافته

اكي از دهد. نتايج حشان ميها در فاز يك آزادشهر نهمچنين جدول فوق، ميزان اثر حس تعلق را بر هريك از مؤلفه     

وابط قوم و اييت و رز آشناشود كه اين رابطه ها درصد بيشتري را شامل مياي نسبت به ساير مؤلفهحلهآنست كه روابط م

گيرد. ساختار كل ميي روابط فاميلي شآيد و اين حس تعلق، نوعي احساس تعلق اجتماعي است كه بر پايهخويشي مي

ه كهر افتاده، بدين صورت شتي كه در اين قسمت از ) و اتفاقادرصد 80دشهر و درصد باالي مهاجرين (حدود اجتماعي آزا

ها و هم م شهريروي مسير هافراد زيادي از شهرها و روستاهاي اطراف براي كار و اشتغال به يزد آمده و دنباله

 7/49اي بط محلهرند (رواطه دااند، بنابراين افراد آشنا و خويشاوند با هم رابهاي خود در اين مكان سكني گزيدهواليتي

اكافي با نآشنايي  مچنيني سكونت باال و هي همين دليل است)، اما بدليل عدم سابقهكه عمده درصد آن بر پايه درصد

اقع افزايش دانند. در وميمحله و مردمان محله، خود را آنچنان متعهد، مسئول و ملزم به مشاركت در امور شهروندي ن

زايش باعث اف وبه خودشوند، كه اين به ني محلي خود متعهد به جامعهشود كه افراد نسبت حس تعلق است كه سبب مي

  باشد.  مشاركت آنان در انجام وظايف شهروندي خود مي
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  نتايج

ر ديزان آن مم اجتماعي و اقتصادي اثري متفاوت بر انسجا -هاي اجتماعيپژوهش حاضر نشانگر اين است كه ويژگي     

ر دن موضوع زد، اييهاي انجام شده در سطح شهر توجه به بررسيداشته است. بامحالت قديم و جديد مورد مطالعه 

دگي اساس زن وساني االيام موضوع همبستگي و مشاركت بعنوان يكي از خصايص انباغ كه از قديمي قديمي پشتمحله

ان نهاده گرفت، بنيمي لي چنين روابطي شكبشر كه بر برقراري روابط مستمر و سرزندگي و پويايي محالت كه بر پايه

ر اين جتماعي دابط اكنند و حفظ روي گذشته زندگي ميباغ تقريباً به همان شيوهكند. مردم در پشتشده، صدق نمي

ه كي جديدي است هباشد. اين در حالي است كه فاز يك آزادشهر محلمحله چندان متأثر از تحصيالت باالتر نمي

يش راي افزابگاهي ن در آن نياز به وجود فاكتوري چون تحصيالت و افزايش آهاي مختلف قومي و مذهبي ساكگروه

  .ثبات كرداه را ارتباطات اجتماعي دارند و معناداري رابطه بين سطح تحصيالت و انسجام اجتماعي اين مقول

حالت مؤثر مر ماعي دم اجتتواند در افزايش انسجادرآمد نيز يكي از فاكتورهايي كه است نتايج تحقيق نشان داد مي

سجام آمد و اني بين سطح دركه نتايج آزمون همبستگي پيرسون در پژوهش حاضر نشان داد كه رابطهباشد. همانطور

وده است. لذا تر بقوي يشتر،باجتماعي در دو محله معنادار است اما اين همبستگي در محله آزادشهر بدليل متوسط درآمد 

  باغ دارند.ه پشتري در مشاركت و برقراري روابط اجتماعي نسبت به محلمردم در فاز يك آزادشهر تمايل بيشت

أثيرگذار باغ بيشتر تشتدر بررسي مقوله احساس تعلق و نقش آن در افزايش روابط اجتماعي، اين موضوع در محله پ

ود دارند خمحلي  ينساكن باغ احساس تعلق خاطر بيشتري به محيط زندگي و سايربوده است. در واقع مردم در محله پشت

زايش حس ديگر اف ه بيانتري در سطح محله نسبت به فاز يك آزادشهر برقرار است. بروابط اجتماعي گستردهبنابراين 

هاي خانوادگي و تمهاجر(تعلق در محله آزادشهر (فاز يك) ناشي از حس هويت اجتماعي برگرفته از روابط خويشاوندي 

تعلق ه الي است كباشد، اين در حكيش بودن مي) و نوعي حس آرامش خاطر از همبرقراري رابطه - سكونت در اين محله

اطره طوريكه خبشده؛  ساز و كالبد سنتي شكل گرفته بر حسب نياز عجينباغ با عناصر هويتدر محله پشت مردم خاطر

. لذا مي توان خوردد مييونپود وجودي آنها پودهد و به نوعي با تارتك تك عناصر محله نشان مي مردم را در پيدايش

هاي رزشاي حفظ او بر ي ساكن در آن احساس تعلق خاطر كردهي زندگي خود و جامعهنتيجه گرفت مردم در برابر محله

  كوشند.آن مي

  پيشنهادها
باغ و جديد فاز ي قديمي پشتلههاي موجود در ايجاد و تقويت انسجام اجتماعي در دو محبا توجه به نتايج تحقيق و نارسايي     

  :گرددمييك آزادشهر، پيشنهاد و راهكارهاي هريك، بطور جداگانه در ذيل ارائه 

هاي و مشاركت حضور ايجاد فضاهاي عمومي متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي ساكنين جهت افزايش تمايل براي -

  .پشت باغ ةاجتماعي در محل

  پشت باغ. ةمحلنسجام اجتماعي آوردن امكانات تحصيلي در تقويت و حفظ افراهم -

ت يش مراوداافزا شدن ساكنين با قوانين سكونت (حس تعلق) وهاي ثبات جمعيت و ماندگاري و عجينايجاد زمينه -

  .فاز يك آزادشهردر  اجتماعي

 ا نسبت همت آنهگروهي براي حضور بيشتر ساكنين محله و باالرفتن شناخ-ها و مراسم اجتماعيبرپايي مناسبت -

  فاز يك آزادشهر.در  اي هاي خود و رشد مشاركتمحله
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  قدرداني

اق سازمان انطب زانيم يقيتطب يابيارز«نامه كارشناسي ارشد نويسنده مسئول با عنوان اين مقاله مستخرج از پايان

د شهر اآز كياز فباغ و : محالت پشتيموردة شده (مطالع يزيرو برنامه يميقد يهادر بافت يو سازمان اجتماع ييفضا

  شود.هاي علمي و معنوي دانشگاه يزد قدرداني ميباشد. بدينوسيله از حمايتمي» )زدي
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