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ABSTRACT 

 

Objective: Neighborhood as a "spatial" and historical phenomenon has usually had two 

dimensions: explicit or implicit territory, and the other is a "special social group".Spatial 

matching of neighborhood and the local community, especially in metropolitan areas, was 

discussed in the urban literature. Explaining the process of this divergence and the impact of 

urbanism on it in the scale of Tehran metropolitan neighborhoods has been the main issue of 

this article. 

Methods: This research was of the survey-analytical type, and the method of data collection 

was documentary-field. The statistical population is Tehran's metropolitan neighborhoods 

that, based on a classification, five neighborhoods have been selected by purposive sampling. 

Quantitative and statistical methods including one-sample t-test, one-way ANOVA, Tukey 

post hoc test, and multivariate regression were used to analyze the data. 

Results: The results showed that despite the changes caused by modernity, it is still possible 

to distinguish a range of neighborhoods from the community's characteristics in the 

metropolis of Tehran. The level of neighborhood identity in Tehran's sample neighborhoods 

has been relatively high; however, this situation has not led to the formation and improvement 

of their residents' interactions and internal social solidarity. The results also showed that all 

indicators of urbanism as an independent variable had significant relationships and negative 

effects on the community's characteristics in the sample neighborhoods. 

Conclusion: However, the findings of this article indicate the existence of fields and 

capital of the community in the sample neighborhoods of Tehran; However, based on the 

basic idea of the research, it should be noted that promoting and strengthening the spatial 

matching of community and neighborhood is the basic condition for creating, improving and 

recreating existing neighborhoods within the framework of modern metropolitan discourse 

and urbanism of Tehran metropolitan scale. 
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 )نمونه: مادرشهر تهران( نوین و محله در مادرشهر یاجتماع محل ،ییبر شهرگرا یلیتحل
 

 c، مظهر احمدیb، طاهر پریزادی a، علی شماعی1و a یمهرنجانمحمد سلیمانی 
 
a رانیا ،تهران ،خوارزمیریزی شهری، دانشگاه جغرافیا و برنامه دانشیار. 
b رانیا ،تهران ،خوارزمیدانشگاه ریزی شهری، استادیار جغرافیا و برنامه. 
c رانیا ،تهران ،خوارزمیدانشگاه  ،ریزی شهریجغرافیا و برنامه دانشجوی دکتری. 

  چکیده

یا  حیصر دو بعد بوده است: یکی قلمرو یدارا، طورمعمولبه و تاریخی «فضامند» ایدهیپد عنوانبهمحله تبیین موضوع: 

از همگونی نسبی  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماعهای که از نظر ویژگی «اصخ یگروه اجتماع» کیدیگری  و  یضمن
به مرور زمان در قالب عدم انطباق  و آغاز گردید گفتهبعد پیشدو  نیب ییواگرااما با ظهور عصر مدرن . برخوردار بوده است

ن فرآیند این واگرایی و تأثیر ویژه در مادرشهرها در ادبیات شهرشناسی مطرح شد. تبییبه فضایی محله و اجتماع محلی
 اصلی مقاله حاضر بوده است. ی مادرشهر تهران مسألۀهامحلهشهرگرایی در آن در مقیاس 

 هایمحله یآمار ۀبوده است. جامع یدانیم -اسنادی ،هاداده یگردآور ۀویشتحلیلی و  -یشیمایپاز نوع پژوهش  نیا روش:

. اندانتخاب شدههدفمند  یرگیپنج محله با روش نمونههای تهران، بندی از محلهبر مبنای یک گونهمادرشهر تهران بوده که 
 یبیآزمون تعق طرفه،کی یآزمون آنوا ،اینمونهتک یآزمون ت شامل ،یو آمار یکم روشاز  هاداده لیتحل و هیتجز برای
گر پژوهش تجزیه و تحلیل نظریه هدایتهای مربوط در چارچوب و یافته بهره گرفته شده است رهیچند متغ ونیو رگرس یتوک

 شده است.

 هاییژگیاز محالت را نسبت به و یفیط توانیمتحوالت ناشی از نوگرایی، کماکان  رغمبهنشان داد که  جینتا ها:یافته

 ال بودهبا نسبتا  تهران  ی نمونههامحلهدر  یامحله تیسطح هو ،یداد. در حالت کل صیتهران تشخ مادرشهردر  یاجتماع محل
 نیهمچن .ستنشده ا هاآن نیساکن یدرون یاجتماع یو بهبود تعامالت و همبستگ یریگشکلسبب  ت،یوضع نیا کنیاست؛ ل

و  دارمعنی روابط یمستقل دارا ریمتغ عنوانبه ییشهرگرا یهاشاخص ینشان داد تمام رهیچند متغ ونیآزمون رگرس جینتا

 .اندبوده نمونه ایهدر محله یاجتماع محل هاییژگیبر و یمنف اثرات

ه تهران است؛  های نمونهای اجتماع محلی در محلهها و سرمایههای این مقاله حاکی از وجود زمینههرچند یافته :نتایج

شرط اساسی  بنیادی پژوهش، باید توجه داشت که ارتقاء و تقویت انطباق فضایی اجتماع محلی و محله، لیکن، بر اساس ایدۀ
 های موجود در چارچوب گفتمان مادرشهری نوین و شهرگرایی مقیاس مادرشهر تهران است.بود و بازآفرینی محلهایجاد، به

 .مادرشهر نوین، تهران، اجتماع محلی، محله ،شهرگرایی :هاکلیدواژه

 

 01/01/1400انتشار آنالین:                 09/12/1399پذیرش:               26/10/1399 بازنگری:               20/07/1399دریافت: 
و محلره در  یاجتمراع محلر ،ییبرر شرهرارا یلیتحل(. 1400) علی؛ پریزادی، طاهر؛ احمدی، مظهر، شماعی؛ محمد، سلیمانی مهرنجانی استناد:

 .243-265(، 1) 8، دوفصلنامه جغرافیای شهری .)نمونه: مادرشهر تهران( نیمادرشهر نو
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 مقدمه

توجه بوده  مورد« اجتماع محلی»و « واحد همسایگی»ریزی شهری، محله به دو معنای در جغرافیای شهری و برنامه
اجتماعی، ابعاد « سازمان»است: معنای اول، بیشتر بر ساختار فضایی، ابعاد عینی و فیزیکی محله؛ اما معنای دوم، بیشتر بر 

منطبق با یک  لزوما تواند می« اجتماع محلی» کذهنی و فرهنگی محله تأکید داشته است. بر اساس چنین نگرشی ی
 & crow) ، نباشد«اجتماع محلی» کهای یدارای ویژگی لزوما تواند واحد همسایگی نباشد، یک واحد همسایگی نیز می

allan, 1994., Kitchin & Thrift, 2009.) «کنش متقابل  ای ازند که درجهکزمانی وجود پیدا می« اجتماع محلی
، رسوم و آدابدر نسبی یکسانی  موجب و یابدمیتوسعه در آن  پایه وابستگی متقابل بر 2و انسجام اجتماعی 1اجتماعی

عنوان رویکرد ها بهامی تعریف(. آنچه در تم288: 1397 ناکس و پینچ،شود )های تفکر و صحبت کردن میذائقه و شیوه
-های اجتماعی میان آنهای مشترک و شبکهمشترک به اجتماع محلی درخور توجه است، حضور افرادی با منافع و ارزش

 دنبال (. به39: 1390است )رضازاده و همکاران، « اجتماعی»و « مکانی»بنابراین، هر اجتماع محلی دارای دو بعد ؛ هاست
 زندگی، جدید هایشیوه آغاز شهرها و به روستاها از مردم گسترده مهاجرت و شهرها سنتی ساختار شدن پاشیده هم از

 محیط و مردم بین اجتماعی گروه خاص یک با و محل یک در زندگی هاسال طی در که خاطریتعلق و احساسی ارتباط
 ارتباطات، روزافزون گسترش با وزهامر .(Gharai, 2000) کندنمی پیدا تحقق برای کافی زمان آمد،می وجود به

 گرفته خود به وسیع ابعاد انسان نیز کار و زیست قلمروی رو،ازاین. است شده ترآسان شهر مختلف نقاط بین دسترسی
 هایگروه به فقط یامحله روابط امروزه کهاعتقاددارند  پژوهشگران از (. برخی62: 1396غروی الخوانساری،است )
 ریمون. است «3اجتماعی محصوریت» معادل واقع در و شودیم مربوط ندارند، را شهر در بجاییجا امکان که منزوی
 محله مقیاس. مسکن و شهر: دارد وجود مدرن و بزرگ شهرهای ساکنان زندگی در اصلی قطب دو که است معتقد لدروت
 منبع یکهنوز هم  محله که ندمعتقد پژوهشگران از دیگر برخی .(Lednut, 1979ندارد ) مؤثری وجود هیچ تقریبا 

 بسیار یهاییجابجا نیازمند که شهری زندگی با تناقضی ی،امحله زندگی و رودیم شمار به ساکنان برای مهم اجتماعی
 رونق نیز و فرهنگ مصرفی . آنچه مشخص است رواج(32-33: 1394 حناچی و رضایی،ندارد )، است شهر سطح در

 کالبدی، منظر از و چه اجتماعی روابط بعد در چه را شهرها اجتماعی هندسه نوگرایی؛متأثر از فرآیند  مادی شکوفایی
 هایمحیط و دهندمی دست از را خود عمل قدرت استقالل و تدریجبه اجتماعی، ترکوچک واحدهای. داده است قرار هدف
 (.101: 1387 موسوی،شوند )می هاآن هدفمندی، جایگزین و هویت از عاری بزرگ
موقعیت اجتماعی فرد، روابط اجتماعی او را  ،جوامع شهری بزرگ ویژهبهتر در جامعه شهری امروز سخن سادهبه 

کند، این شرایط جدید منجر به ایجاد گونه که جورج زیمل اشاره می(. همان499-500: 1387کند )شکویی، تعیین می
 غیرشخصیاندیشه تونیز مبتنی بر روابط سرد، شود. این شخصیت مادرشهری بر اساس می« شهری شخصیت مادر»یک 

 شورچه،است )ی گرم اجتماع محلی و قراردادی است؛ برخالف شخصیت روستایی که مبتنی بر روابط اجتماعی اولیه
 بوده در قرن بیستم شهرهاکالنگیری مادرشهرها و به دنبال آن اصلی شکل (. چنین تحوالت کلی، زمینۀ152: 1396

 پژوهشگران برخی از ازنظر (.Doggan & Kasarda, 1988)شود نیز گفته می« صر مادرشهرع»است که بدان 

 و هامحیط به نسبت ناپذیریاجتناب شکل ، بههاآن قومی پایگاه و اجتماعی رتبۀ از نظرصرف شهرنشینان، اجتماعی،
 رفتار شیوۀ این دهند.می نشان واکنش غیرشخصی شهری یک رفتار قالب در رامونشانیپ اجتماعیِ و فیزیکی هایمحرک

سلیمانی و کند )مادرشهرها را زیر سؤال برده و تضعیف می ویژهبهدر شهر مدرن و  محلی اجتماع زندگی امکان شهری،
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1. social interaction 
2. social solidarity 

3. social constraint 
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ای که ها را علیرغم نزدیکی فیزیکیاجتماعی بین انسان شهرگرایی فاصلۀ فرهنگخرده. انتشار (13: 1398همکاران، 
بیشتر نموده و به همراه آن میزان همبستگی، ارتباط و توجه افراد نسبت به یکدیگر در ابعاد عاطفی و  روزروزبهدارند 

 (.2: 1369 اخالقی کاهش پیدا کرده است )صدیق سروستانی،
 عنوانبه بوده و مطرح ایران یدر شهرها یو اجتماع کالبدی یهاعرصه عنوانبه ربازیاز دمحله و اجتماع محلی  

رهنمایی و اند )داشته شهرها اجتماعی اتیدر ح اساسی نقش که آمدند شمارمی به شهرها ییایو جغراف کردیعمل اجزای
سترش ، تغییر ساختار اقتصاد و سیاست در ایران و گ)رواج مدرنیسم (. ظهور تغییرات ساختاری جدید21: 1386همکاران، 
عملکرد  و ساختار و تحول رییدر تغ یااثر عمده تاکنون، 40 به ویژه از دهۀ قاجار دورۀاواخر ( از شتابان شهرنشینی

ای نظام سنتی محله از هم پاشیدگی( که باعث 32: 1394حناچی و رضایی، گذاشت )در ایران بجای  شهری یهامحله
 در شهرهای بزرگ ایران شد. ویژهبه

های شهری وجود آمده در ساختار محلهترین شهر ایران پیشرو و معرف تغییرات به و مهم ترینبزرگ عنوانبهتهران  
ترین حادثه این شهر پایتخت شدن آن در زمان قاجارها مهم رسد در یک نگاه تاریخی،شود. به نظر میایران قلمداد می

نوگرایی )چه به  (. حرکت در مسیر48: 1395 گیرد )فکوهی،از پیامدهای این انتخاب سرچشمه می اتفاقاتباشد و بقیه 
های تمرکزگرایانه ات و نوسازی کالبدی و چه به لحاظ اجتماعی( و تمرکز شدید سرمایه در راستای سیاستلحاظ تغییر
به این شهر شد که حاصل آن چندفرهنگی شدن این  جمعیت های عظیمی از اقشار گوناگونگیری مهاجرتباعث شکل
های این شهر ساکن شدند. ی در محلههای مختلف اجتماعکه طیف وسیعی از اقشار و گروه یاگونهبهشهر است؛ 

قرن گذشته از  درصد( در دو 2500تهران )بیش از  درصد( و وسعت 5000شهرنشینی شتابان، افزایش جمعیت )بیش از 
گیری یک شخصیت مادرشهری ویژه با به شهری با کارکردهای چندگانه از سوی دیگر سبب شکل شدنلیتبدو  سوکی

شده، باعث تحول مفهوم و یادهای ، برای تهران شده است. زمینهایران در شهرهای دیگریک هویت غیرقابل بازتولید 
-اساسی این است که محله گفته شد، مسألۀ آنچهبه  تیبا عنامحله و اجتماع محلی در مادرشهر تهران شده است.  رابطۀ

اند( با توجه به شرایط شده هایی که از طریق اداری و مدیریت شهری مرزبندیهای شهری موجود در تهران )محله
برای  هاآنهای موجود در هستند که بتوان از ظرفیت برخوردارهای اجتماع محلی تا چه میزان از ویژگی ،شدهگفته

تا زمانی » که: ی پژوهش حاضر این بوده استایده چراکه ؟های مطلوب با محتوای اجتماعی بهره برددستیابی به محله
ای ها و کارکردهای محلههایی با ارزشی اجتماع محلی و محله وجود نداشته باشد، خلق مکانکه امکان انطباق فضای
الزامات خاص زندگی در مادرشهر تهران و سبک بحث اساسی دیگر این است که  «.پذیر نیستپایدار و مطلوب امکان

-میزان انطباق این دو مفهوم را می آمده در بحث به وجودزندگی تهرانی )شهرگرایی مادرشهری( چه میزان از تغییرات 

ها در شهرها و واکاوی مفاهیمی مانند محله و اجتماع محلی و میزان انطباق و همبستگی فضایی آن ؟تواند پوشش دهد
 تواند جایگاهی ویژه در علم جغرافیایتوان در مقیاس مادرشهری برای این مفاهیم قائل شد، میتحلیلی که امروزه می

های اخیر توجه به مفهوم محله، توسعه اجتماعات محلی، محله گرایی در اشته باشد. از طرف دیگر در دههد شهر اجتماعی
توجه  ریزی شهری به تبعیت از پارادایم توسعه پایدار شهری و مباحثی چون نوشهرگرایی موردنظام مدیریت و برنامه

الزامات زندگی در مادرشهرهایی چون  شده ویرات گفتهتغی خاصی قرارگرفته است. پرداختن به این مهم که تا چه اندازه
 آنچه مبنایبر . گرایی و توسعه اجتماع محلی را به چالش بکشد، امری ضروری استشدن محلهتواند عملیتهران می

 است: گرفتهانجامهای زیر پاسخگویی به سؤال برایمطرح شد، پژوهش حاضر 

 در چه سطحی است؟ یاجتماع محلهای ویژگی ابهای مادرشهر تهران میزان انطباق محله .1

های های اجتماع محلی در محلههای شهرگرایی و سبک زندگی مادرشهری با ویژگیروابط و اثرات شاخص .2

 مادرشهر تهران، چگونه است؟
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  نظریپیشینۀ 

و  فکری هایدغدغه از مهمی بخش همواره شهر، در سکونت مقیاس ترینمهم عنوانبه محله، نظیر هاییمقیاس
واحد همسایگی و  مقیاس نیز، نظری ادبیات در. است داده اختصاص خود به را شهری حوزۀ مدیران و محققان ایحرفه
 برای الگوهای مختلف و هاایده زمانه، مسائل و هاچالش با متناسب که ایگونهبه است، غنی نسبتا  ایزمینه دارای محله
« اجتماع محلی»شناسان شهری با تأکید بر مفهوم بین جامعه این در .است شدهائهار زندگی در این مقیاس کیفیت ارتقای

ها از طریق تقویت عوامل اجتماعی در شهرها هستند. از طرف به دنبال خلق قلمروهای اجتماعی منسجم و یا بهبود آن
یا تقویت اجتماعات محلی از طریق  دانان شهری در طی ادوار گذشته به دنبال ایجاد وریزان و اغلب جغرافیدیگر برنامه

م توجه و حساسیت نسبت به مفهو اند. پیشینۀدر شهرها بوده( ریزی کالبدی مبتنی بر واحد همسایگی )محلهبرنامه
نشین های زاغه( از محله1861) 1هیو( و هنری می1844مدرن، به پژوهش انگلس ) در دورۀ« اجتماع محلی»و « محله»

(، پارک و 1909) یکول(، 1903) ملیز(، 1893) میدورک(، 1887) زیتونشناسان، ؛ مطالعات جامعهنوزدهم لندن در سدۀ
-های شهری؛ طرحگیری و تحول محلهشناسی، شکلگونه (، در مکتب شیکاگو دربارۀ1938یرث )( و و1925همکاران )

-( در آمریکا بازمی1929کلرنس پری ) یدر انگلستان و پس از او، طرح واحد محله ،(1903هاوارد )های باغشهر ابنزر 

و  (1962( و گانز )1961) کوبزیجهای بانفوذ برخی شهرشناسان ازجمله: مامفمورد، گردد که سپس از طریق دیدگاه
تری به خود ابعاد بسیار گسترده ،(1969( و ارنشتاین )1965) ودفیدریزان شهری ها، دستور کارهای برنامههمزمان با آن

نقد پیامدهای منشور  های فکری که در چند دهه اخیر بهترین نهضت(. از مهم12: 1398 یمانی و همکاران،گیرد )سلمی
نوشهرگرایی معتقد است که بازگشت به الگوی محالت  ها پرداخته است، نوشهرگرایان هستند.مدرن در شهرها و محله

-93: 1387 آرنت،دارد )محالت در کانون توجه آن قرار سنتی برای ایجاد جوامع پایدار و کارا الزم است و توسعه سنتی 
که نخستین بار توسط آندره دوانی و  اند از: توسعه واحدهای همسایگی سنتینظریه مهم در این راستا عبارت دو (.89

 ونقل عمومی که بانی آن پیتر کالتروپ بوده است.الیزابت زیبرک مطرح شد و نظریه توسعه مبتنی بر حمل
 تعریف برای اساسی کوشش هیچ که است عقیده این بر ،(1954« )محله و واحدهای همسایگی»در مقاله مامفورد 
 در محله نخست: است قرارگرفتهی موردبررس جهت دو در شهری هایوی محله نظر به. است نگرفته انجام نظام محله

اجتماعی،  سازمان» عنوان تحت را محله موضوع ،کولی. است گرفته سرچشمه کولی تحقیقات هورتن از که علمی بعد
 از بود عبارت دیگر جهت .دادمی قرار بررسی مورد ،«خانواده بنیاد اساس بر چهره به چهره اجتماع و شدن اجتماعی روند

 حرکت با ارتباط در اساسی بخش دو دربردارنده که زندگی شهری در مهم و یافتهنظام فیزیکی واحد عنوانبه محله هویت
اند از واحدهای ها عبارتشناسی شهری، محله(. از دیدگاه جامعهMumford, 1954: 259است ) اجتماعی یگانگی و

 برای را حریمی و گرفته خود به پایداری و و با گذر زمان، شکل ثابت آمده به وجودطور اتفاقی ی بهتا حداجتماعی که 
 افراد میان در خاص گروهی به تعلق حس گیریشکل موجب موجود بین افراد آن یهاشباهت. کنندمی تعریف خود
 «شده خودی» محدوده یک در افراد که کندیم فراهم را امکان این محله و( 119 :1389 ی،نیو نگ قاسمی) شودمی

 .(40: 1382 شیخی،) بازیابند را خود هویت
 هایبرداشت بر تمرکز و توجه ذهنی نگرش در. محله هستند تعریف در دیگر رویکرد دو ذهنی و عینی، هاینگرش
 ها و کمیاتی چون: مرزشود و در رویکرد عینی ویژگیمی تکیه غیرملموس و انتزاعی هایصورت بر و بوده ذهنی افراد
: 1389همکاران،  گیرد )عبدالهی ومورد توجه قرار می موجود عملکردهای و معین، کاربری جمعیت کالبدی، مشخص

 در. است آمده جمعی اتصال و عمیق مفهوم پیوستگی به شهری، هاینظریه از برخی در ایمحله اجتماع یا (. محله94

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Henry Mayhew 
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 شناخت و بررسیقابل ایمحله مقیاس در تنها شهر در اجتماع که واقعیت شود پذیرفته گونهاین است ممکن که حالی
فقدان  دیگر، عبارتبه. دباش اجتماعی زندگی نوع کنندهتعیین است ممکن جغرافیایی نظر، مکان این از. است کامل
 گونهاین بتوان بنابراین شاید. است شده ارتباط فقدان دستخوش زندگی، محلۀ که است آن مفهوم به محلی، اجتماع
باور  1پترمن (.106: 1387 موسوی،) اندیک سکه روی دو اجتماع محلی و محله شناسانه،جامعه تصویر یک در که دریافت

 )اجتماع محلی( دارد، ولی کامی یونیتیوار )تیپیک( بیشتر به مکان یا فضای جغرافیایی گرایش دارد محله به شکلی نمونه
فردی ساکنان است،  یهایژگیبیشتر به شیوه زندگی مشترکی همراه با نوعی عضویت رسمی یا غیررسمی که فراتر از و

باید  یامحله یزیر. او مدعی است که برنامهاندمیشود که مردم در آن سهای گفته مییا به شیوه زندگیاشاره دارد و 
هم  محققانکامی یونیتی حرکت کند. برخی از  یزیربرنامه یسولذا باید به ؛چیزی بیش از فضای فیزیکی را در برگیرد

 (.1)( جدول 12و  3-6: 1396 پیران و سحرخیز،است )« کامی یونیتی محلی شده»معتقدند که محله، 

 مختلف علمی یهاحوزه در آن اصلی یهامؤلفه و عناصر بر اساس حلهم مفهوم شناخت -1جدول 

 مضامین مشترک های اصلیعناصر و مؤلفه های علمیحوزه

 شناسی شهریجامعه
 واحد عنوانبه محله معین؛ حریم و محدوده بودن دارا ؛دارا بودن همبستگی و روابط متقابل

 اجتماعی

 محدوده بودن دارا-1

 شهر در مشخص

 و همبستگی حس-2

 بین روابط متقابل

 ساکنان

 و جمعی هویت-3

 بین اشتراک اهداف

 ساکنان

 و فضا یکپارچگی-4

 محله محدوده فعالیت در

 علوم اجتماعی
 کیفیت مسکونی؛ حوزه یک در ساکن افراد ساکنان؛ میان روابط کوچک؛ مقیاس در مسکونی حوزه

 تعامالت و روابط

جغرافیای اجتماعی 

 شهری

 برای یمساعکیتشر چهره؛ به چهره برخورد و رویارویی شهر؛ بافت در معین و خصمش محدوده

 معین مکانی موقعیت در سکونت هدفمندی مشترک؛ مسائل ساختن مرتفع

 ریزی شهریبرنامه

 به توجه پویا؛ اجتماعی و اقتصادی تیموجود و هویت شهر؛ در ییشناساقابل محدوده یا بخش

 متوازنی ترکیب بودن دارا معین؛ شهری محدوده یکپارچه؛ صورتبه عیاجتما و کالبدی معیارهای

 مکانی ظرف در اجتماعی ارتباطات وجود معین؛ مرکز بودن دارا ؛هاتیفعال از

 91: 1388 ،همکاران: عبداللهی و منبع

 های شهرارایینظریه

آن را دیدگاه  غالبا دیدگاهی است که های زندگی شهری و شهرگرایی، ترین و بانفوذترین نظریه در مورد شیوهمهم
(. این رویکرد از منظر 1369اند )صدیق سروستانی، جبرگرایی یا نظریه اکولوژیکی و گاهی نظریه آنومی شهری نامیده

به دلیل متغیرهای اکولوژیکی نظیر، جمعیت زیاد و متراکم، عدم تجانس ساکنان، اقتصاد پولی، وسایل آسان  پردازانهینظر
شود که زندگی شهرنشینان با گذارد و باعث میزندگی افراد تأثیر می های شهری بر شیوۀو محرکه وآمدرفتات و ارتباط

 جبرگرایی دیدگاه متفکران جمله (. ازGould & Kolb, 1964: 738باشد )ها مثل روستا متفاوت ساکنان دیگر مکان
اجتماع( و ) ینشافتیگماتونیز )روابط  فردیناند حیات ذهنی(، و شهر)کالن یملز مکانیکی(، همبستگی) یمدورکاز  توانمی

 مثابه شیوه جدید از زندگی(شهرگرایی بهرث )یو لوئیس و مکتب شیکاگو(پارک ) اسپایکمنه، نیکوال جامعه((،) یگزلشافت
ی شهری اثرات هانظر بسیاری از اندیشمندان اجتماعی، بیگانگی، مصنوعی بودن، فردگرایی و تکثر محیط از .برد نام

تصویری که دورکیم از (. 224-225: 1397ناکس و پینچ، )دهی اجتماعی داشته است بنیادی بر رفتار انسانی و سازمان
عبارت است از: از بین رفتن صمیمیت، ظهور روابط قراردادی، جایگزین شدن همبستگی  کندیی شهری ارائه مجامعه

مشترک، آزادی بیشتر افراد به دلیل گمنامی  ۀهمبستگی مبتنی بر تجرب یجابه کارکردی یوابستگمبتنی بر تمایز و به هم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Peterman, 2000 
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مفهوم جامعه در دوران نوین را مترادف  زیتون. (119: 1389های سنتی در شهر )شارع پور، ها و همچنین تقلیل کنترلآن
دیگر ناشی از روابط انسانی  زیچهر های جوامع انسانی بیش از او علت دگرگونی ازنظربا زندگی شهرنشینی گرفته است. 

که ویژگی اجتماعات  (. وی به تقابل دو نوع زندگی اجتماعی گماینشافت یا اجتماع125: 1390میان افراد است )شیخی، 
های گماینشافت کوچک است و گزلشافت یا جامعه که ویژگی شهرهای بزرگ است، پرداخت. به اعتقاد او ویژگی

مشترک، روابط صمیمی، وجود دشمن و دوست مشترک و احساس خودی که نوعی انسجام  هایاز: وجود سنت اندعبارت
های گزلشافت مبتنی بر رفتار عقالنی و حسابگری اجتماعی مبتنی بر احساسات و اهداف مشترک است و در مقابل ویژگی

 (.112: 1389پور، مردم و به فکر منافع خود بودن است )شارع

 ۀدر مقال( 198: 1386تاجبخش، ) شهری است ن کالسیک در میان جامعه شناسانازجمله اندیشمندا کهزیمل 
گیرد و شماری قرار میهای بیناچار در مقابل هجوم محرکفرد به ،شهر و حیات ذهنی بر این باور است که در شهرکالن

جای واکنش عاطفی، فرد بهسان اگر بخواهد در مقابل هر کس واکنش نشان دهد، انرژی عاطفی زیادی الزم دارد. بدین
تفاوت در شناس، حسابگر، بیزیمل معتقد است انسان شهری وقت. دهدهای عقالنی واکنش نشان میاصوال  به شیوه
خبر از دار، بیآمیز، تودار و خویشتنشمار محیط شهری، دارای گرایش ذهنی مبتنی بر رفتاری احتیاطهای بیبرابر محرک

به  رثیوی با نظریات لوئیس نیشهرنشدیدگاه جبرگرائی در مورد شهر و . (1903ت )زیمل، همسایه و سرد و خشک اس
تر و دارای ناهمگونی بیشتر باشد، (. او معتقد است هرچه جمعیت بیشتر، متراکم14: 1391رسد )لطیفی، اوج خود می

مئنی از آزادی یا رهایی از میزان مط طرف کی ازخصوصیات مربوط به شهرگرایی بیشتر خواهد بود. انسان شهری 
آورد و از طرف دیگر، بیان طبیعی اخالقی و احساس های صمیمی را به دست میهای شخصی و عاطفی گروهنظارت

 .(Wirth, 1938: 8دهد )آید، از دست میی منسجم به دست میمشارکت را که از زندگی کردن در یک جامعه
نظریات در ارتباط با  تر و ترکیبی به ارائۀاند که با دیدگاهی متعادلز بودهنظران و اندیشمندانی نیصاحب نیب نیا در

متعدد در میان  وستهیپهمبههای اند. نظریه ترکیبی بر وجود پیوندهای قوی و گروهابعاد شهرنشینی و شهرگرایی پرداخته
ن معترفند؛ اما آن را حاصل عواملی غیر اجتماعی شهریان و روستاییا -های روانیکند، اگرچه به تفاوتشهریان تأکید می

افراد  ۀوضعیت تحصیالت، نوع شغل و پیشین های طبقاتی، سن، جنسیت، قومیت، وضعیت تأهل،اکولوژیک نظیر تفاوت
شود منحصر و محدود به شهر نیست های زندگی که در شهرها یافت مییعنی شیوه؛ دانند و نه ناشی از زندگی شهریمی

 لزوما  با شهرگرایی به معنی شیوۀ ی در این دیدگاه شهرنشینی،طورکلبهتوان آن را پیدا کرد. نیز می و هرجای دیگری
گانز( هستند گانس )پردازان این دیدگاه، لوئیس، استون، رایز، وایت، جاکوبز و خاص زندگی همراه نیست. ازجمله نظریه

های ژیکی مخصوصا  اندازه، تراکم جمعیت و ناهمگونی گروه(. به نظر گانز عوامل اکولو24-25: 1371 )صدیق سروستانی،
ه دنبال (. وی بGanz, 1969: 34گونه تعارض مستقیم و تأثیر جدی در زندگی افراد شهرنشین ندارد )شهری هیچ

کند که نیازی نیست در غم از دست دادن ، بیان می«بوستنانتهای غرب » یمحدوده مطالعه کالسیک خود دربارۀ
هایی در بخش درونی چنین ویژگی رایزی منسجم اجتماعی و حس همانندی همراه با زندگی روستایی بنشینیم؛ هاشبکه

-شناخته می« شدهحفظاجتماع محلی »وجود دارند. این نگرش با عنوان « روستاشهرها»ای از شهر و در قالب مجموعه

به های زندگی متفاوتی های مختلف با شیوهشهر گروهفکران ایشان نشان داد که در تحقیقات گانز و هم مجموع درشود. 
دهد. آن فرد پرورش میبرند و چنین نیست که مطابق نظر جبرگرایان، زندگی شهری نوعی انسان منحصربهمی سر

گاهی در توان گهو همفکران اکولوژیست وی را، تنها می رثیوهای شخصیت سرد و حسابگر شهریِ مفروض در تحلیل
 (.111: 1392های بی بچه شهری پیدا کرد )رحمانی فیروزجاه و همکاران، یا مجردان و زوج وطنانجهانای از میان دسته
و  سوم هزاره توسعه و تحول محور نیترعمده عنوانبهارتباطات  و اطالعات نوین ی این رویکردها، فناوریدر ادامه

هایی جدید در حوزه مسائل شهری نی، سبب ظهور دیدگاهانسا حیات اجتماعات و هایجنبه همه تحت تأثیر قرار دادن
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کند: کاستلز تعریف فضای شهری جدید به این صورت تغییر می نظر(. از 373: 1391مهر و خطیبی، شده است )فرین
گردد دسترس شهر است که محل تعامالت اجتماعی میفضای شهری بخشی از فضای فیزیکی و فضای سایبرنتیک قابل

(Castells, 2009)نامند. ای وضعیت فعلی را فشردگی زمان و مکان میگونه. گیدنز، جان شورت، کاستلز و هاروی به
ترین برجسته بنـابرایـن عصر جدید اقدام به دگرگون کردن روش مشاهده و حتی درک فضائی ما از محیط کرده است. از

ت که عامل نوینی در ساختن و شکل دادن به اس اجتماعی هایشبکه و اینترنت های ارتباطی عصر نوین،فناوری
گذاشته  گوناگون جوامع در نانیشهرنش ژهیوبهزندگی مردم  اجتماعی هایجنبه بر عمیقی راتیتأثاجتماعات جدید است و 

 و سردرگمی( تردید و بودن معلق تعلیق )به معنی دچار هویت، ساخت در منابع تکثر و فضا این با مواجهه در افراد است.
یک گروه اجتماعی  عنوانبههای شهری و اجتماعات محلی (. محله155: 1391شوند )معمار و همکاران، می طراباض

ی که بخشی از اگونهبهپذیرند تأثیر می شدتبهی نوین ارتباطی هایفناوردر مادرشهرها از ظهور  ژهیوبهمند نیز مکان
چهره، تعلق و هویت مکانی به محله، روابط همسایگی و ... در این های مهم محله مانند روابط اجتماعی چهره به ویژگی

 (.240: 1392باید )فاضلی، سبک جدید از زندگی شهری به سمت زوال سوق می

گرایان اگرچه توان چنین گفت که دیدگاه ترکیبعنوان نتیجه و چارچوب فکری مناسب برای این پژوهش، میبه
های ها در قالب محلهورزد، اما قرارگیری این گروههای اجتماعی در شهر تأکید میروهتر بوده و بر وجود انواع گمتعادل

دهند. به همین دلیل، پژوهش حاضر با تأسی از دیدگاه جبرگرایان، شهرگرایی را قرار نمی توجه موردجغرافیایی را چندان 
داند. با ظهور شهرهای بزرگ و یهای شهری مهای اجتماعی در محلهیکی از عوامل مهم در کمرنگ شدن ویژگی

های خاص ی شهرگرایی و شیوهمادرشهرها پس از انقالب صنعتی و شروع دوران نوگرایی، دیدگاه جبرگرایان درباره
، تأکید پژوهش بر کاربرد دیدگاه مذکور در شهرهای بزرگ و رونیازااست؛  شدهمطرحگونه شهرها، بیشتر زندگی در این

، گریدعبارتبهی است. بررسقابلاندام در فضایی دیگر چراکه شهرهای سنتی، میانی و کوچک مادرشهرها بوده است
رسد همین امر باشد و به نظر میی متفاوت از دیگر شهرها مینوعبهالزامات زندگی در مادرشهرها و شهرهای بزرگ 

 رهایی شبیه به تهران شده است.های موجود در مادرشهگیری اجتماعات محلی در قالب محلهساز عدم شکلزمینه

 پیشینۀ عملی 

توان است می قرارگرفتهحاضر  مقالۀ توجه مورددر خصوص موضوع پژوهش که  شدهانجامتحقیقات تجربی  ازجمله
 ؛«یشهرهای کالنارتباطات و حس اجتماعی در محله» ،(1978) 1رابرت و همکاران اشاره کرد: شرح نیبدی به تحقیقات

ساخت اجتماع محلی: مفهوم »  ،(2006) 3؛ سواروپ و مورنف«در شهرکنش متقابل اجتماعی افراد » ،(9821) 2فیشر کلود
 تماع محلی در آنکارا، مقایسه محلۀارتباط بین محله و اج» ،(2010) 4زانیفارکیب ؛ «محله در قالب سازمان اجتماعی

 ،(1366پاکزاد ) هایپژوهش حقیقات دیگری ازجملهتوان به تعالوه بر آن در سطح داخلی نیز می. «شهرمرکزی و حومه 
؛ «ایرانسیر تحول ساختاری و عملکردی محله در شهرهای » ،(1386همکاران )؛ رهنمایی و «یگیهمساواحدهای »

؛ «ایرانشهری  یهابررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید بر شرایط محله» ،(1388و همکاران ) عبداللهی
 ،(1390پور )پور و عبداهلل؛ جالئی«اجتماعبسط مفهوم محله با آناتومی مفهوم »، (1389ه طرف و همکاران )زادعبداهلل

بررسی اثرات توسعه عمودی »، (1390شماعی و جهانی )؛ «رانیاتمایز شهرگرایی و شهرنشینی در مناطق کردنشین »

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Robert et al 
2. Fisher 
3. Swaroop & Morenoff 
4. Feyzan 
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رشد شهرگرایی و احساس تعلق » ،(1396فری )ص موسوی و؛ «تهران 7مطالعه موردی، منطقه  ایمحلهشهر بر هویت 
نظریه »در سیر تحول « هویت و حس مکان»بر  تأثیرگذار عوامل شناسیسنخیت» ،(1396زداه دربان )؛ زمان«یامحله
های شهری و تحلیل پیامدهای تراکم کاربری» ،(1397سلیمانی مهرنجانی و همکاران ) ؛«لیفراتحلبا رویکرد « محله

 تطبیقی تحلیل» ،(1397حسینی و سلطانی) ؛«(تهران  شهرکالن 12پژوهش: منطقه  ای )موردفراشهری بر کارکرد محله
اق عدم انطب» ،(1398احمدی )؛ «معاصر دوره جایگزین(مشابه ) با الگوهای ایران شهرهای سنتی نظام در محله مفهوم
ساخت محله و اجتماع محلی در  بررسی بر» ،(1398همکاران ) و مهرنجانی و سلیمانی «تهران یشهر هایمحله ییفضا

 اشاره کرد.  «ریزی شهری )نگاهی به تجربۀ جهانی و ایران(های شهرشناسی و برنامهگفتمان
-هایی چون جامعهشگران رشتهطور که بیان شد موضوع محله و اجتماع محلی از سوی اندیشمندان و پژوههمان

گرفته و از زوایای  ریزی شهری موردتوجه قرارشناسی، معماری، جغرافیای شهری، اقتصاد و برنامهشناسی شهری، مردم
شده است، اما آنچه پژوهش حاضر را متمایز  گفته استفادهاند. در این پژوهش از نتایج تحقیقات پیشخاص به آن نگریسته

محله و اجتماع محلی و مصداق آن را  رخورد با موضوع است که در یک قالب منسجم هر دو مفهومسازد، نحوه بمی
 کند.صورت تجربی در مادرشهر تهران در چارچوب دیدگاه جغرافیای اجتماعی شهر بررسی میبه

 

 1399، های پژوهشنگارندگان بر اساس یافتهمنبع: ؛ )مدل تحلیلی پژوهش -1شکل 

 شناسی ها و روشادهد

های میدانی از دادهبوده است.  یدانیم -اسنادی هاداده یگردآور یهویشتحلیلی و  -یشیمایپاز نوع پژوهش  نیا
با استفاده از مبانی نظری و تحقیقات شده است. برای عملیاتی کردن متغیرها طریق مصاحبه، مشاهده و عکس فراهم

-هایی در ارتباط با ویژگیها و گویهها، شاخصمؤلفه ،شهر تهران فرهنگی -های خاص اجتماعیپیشین، شرایط و زمینه

است، دو بعد و سه مؤلفه، نه  ذکرشده (2)گونه که در جدول است. همان شدهاستخراجهای اجتماع محلی و شهرگرایی 
ن های اجتماع محلی و شهرگرایی در مادرشهر تهراسنجش وضعیت ویژگی ی( براسؤال) هیگو 66 شاخص در قالب

http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2114.html
http://shahr.journals.umz.ac.ir/article_2114.html
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 یاز کدها بیبه ترت) کرتیل اینهیگز پنج فیاز سؤاالت از ط کیهر گذاریدر ارزشاست  ذکر قابل است. شده فیتعر
پرسشگری های اجتماع محلی و شهرگرایی، شناخت وضعیت ویژگیبرای ترین روش مهم است. شده ( استفاده1،2،3،4،5
توسط  پرسشنامه(مصاحبه و های میدانی، )پدیدارشناسی، بررسی رویکردچراکه کارآمدی این شیوه  ؛استمحله  از ساکنان

نظر اساتید و  آن بر اساس ییپرسشنامه محقق ساخته بوده است که روااست.  شدهثابتشهری  بسیاری از محققان حوزۀ
از ها دهدا لیتحل و هیتجزبرای  شده است. تأیید 805/0یب کرونباح با ضر یآن بر اساس آلفا یاییو پا نظرانصاحب
تعقیبی  طرفه، آزمونآزمون آنوای یکای، نمونهآماری )توصیفی و استنباطی( شامل آزمون تی تک-های کمی روش

 است.  شدهاستفادهتوکی و رگرسیون چند متغیره 

 1های پژوهش بر اساس آلفای کرونباخضریب پایایی شاخص -2جدول 

تعداد  شاخص مؤلفه بعد نوع متغیر

 اویه

یایی ضریب پا
(Alpha) 

متغیر 

 وابسته`

بستگی  -1 ایهویت محله اجتماع محلی علق و دل ت حس 

به محله نی   مکا

9 885/0 

 750/0 5 ایحس تعهد محله -2

تعامالت و 

 همبستگی اجتماعی

بط همسایگی -1  768/0 8 روا

مشارکت رسمی و  -2

 غیررسمی در سطح محله

6 865/0 

اجتم -3 منیت  ا عتماد و  اعی ا

 در سطح محله

7 754/0 

متغیر 

 مستقل

 774/0 7 سبک زندگی مادرشهری -1 شهرارایی شهرارایی

جتماعی در شهر -2 ا بط   823/0 4 روا

یی فردیمنفعت -3  828/0 4 گرا

اور -4  نینو یهایفن

باطی رت  ا

6 750/0 

 805/0 66 9 3 2 جمع

 1399 مطالعات نظری، بر اساس پژوهشهای منبع: یافته

 یو فرهنگ یاجتماعهای بر اساس ویژگی تهران محالت یشناسگونه -3جدول 

محلرررررررره  نوع محله ردیف

 منتخب

محرررررررردوده  ناحیه منطقه

فیایی  جغرا

سال جمعیت )

95) 

تعرررداد 

 نمونه

فرادست،  1 ر ) ا منزلت د

 مدرن(

ـــــــتم ادرس ب  آ

ه ری ا ی خت  ا

 100 56697 شمال تهران 3 3منطقه 

رای  2 دا سنتی و 

بو ر  ا  میساخت

یلی منطقه  جل

17 

 100 20825 جنوب تهران 2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بودهکاستلز  و عصر اطالعاتیاندیشمندانی چون زیمل، دورکیم، ویرث و تونیز  های پژوهش نظریه جبرگرایی شهرگراییها و شاخصنظریه پایه برای تعریف مؤلفه .1

؛ 1396زاده دربان، ؛ زمان1396؛ موسوی و صفری، 1389زاده طرف و همکاران، ؛ عبداهلل1386صرافی و همکاران،  ؛2010؛ ارکیب فیزان، 1978ابرت و همکاران، است )ر
 مقاله. 9تا  2( رک: صص 1398سلیمانی و همکاران، 
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نوع  ریمهاجرپذ 3 ت ا  ب

اال ب  قومی 

منطقه  سنگلج

12 

تهران 3  100 25040 مرکز 

ـــــارسجیخل محالت کارگری 4  ف
لی  شما

منطقه 

18 

جنوب غرب  5

 تهران

47827 100 

رمسئلهمتناقض و  5 و دا ن  100 45887 شرق تهران 7 4منطقه  شمیران 

 1399 های پژوهش،و یافته 1395 ،، آمار سرشماری مرکز آمار ایران1394قادری، منبع: 

 صورتبههای نمونه های مادرشهر تهران بوده است که برای بررسی موضوع، محلهی آماری پژوهش، محلهجامعه
ی و گونه شناسی فرهنگی، اجتماعطرح »های نمونه بر اساس . در این پژوهش انتخاب محلهاندشدهانتخابهدفمند 

سندی فرادست  عنوانبه ،(1394)قادری، « یمحلهویتی محالت شهر تهران و شناسایی الگوهای همسایگی و اجتماعات 
هایی مانند پایگاه اقتصادی، پایگاه های تهران بر اساس شاخصبندی نهایی محلهاست. در این طرح، گونه گرفتهانجام

و  ی( سنت2؛ منزلت دار )فرادست، مدرن(( 1: ساس آن پنج نوع محله شاملکه بر ا شدهانجامای و... اجتماعی، تعلق محله
. در پژوهش اندشدهییشناسا دارمسئلهمتناقض و ( 5ی و کارگر( 4؛ باال یبا تنوع قوم ری( مهاجرپذ3ی؛ ساختار بوم یدارا

عنوان نمونه انتخاب و بهها یک محله های موجود از هریک از گونهبندی طرح مذکور و محدودیتاساس دسته حاضر بر
 .است شدهلیتکمپرسشنامه(  100)هر محله  منتخبپرسشنامه در محالت  500تعداد 

 
 های نمونه پژوهش در مادرشهر تهرانمحله -2شکل 

 قلمرو پژوهش

 توجه موضوع، مقیاس موردنظر با .تهران بوده است مادرشهرشهری  گانۀ 22پژوهش منطبق بر مناطق  قلمرو عمومی
ترین سندی که به . قدیمیاندشدهکیتفکهای شهرداری های شهری است که بر اساس مرزبندیاین پژوهش، محله در

است تهران  شده ذکریاقوت حموی است که در آن ه.ق(  608، م 1618) وجود محالت در تهران اشاره دارد معجم البلدان
 1275 تا نقشه های تهران نشده استتعداد محله ذکری از آن از پس. برده نشده است هاآنمحله داشته ولی نامی از  12

تهران در نیز  آن از پس، بازار و سنگلج. دانیمچالهاست: ارگ، عودالجان،  شدهمیتقساصلی  که در آن تهران به پنج محلۀ
نژاد و )فدایی ، بازار و سنگلجدانیمچالهاست: ارگ، دولت، عودالجان،  شدهمیتقساصلی  ه.ق به شش محلۀ 1309سال 
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(. پس از پایتخت شدن تهران در زمان آقا محمدخان قاجار تهران رشد خود را آغاز 4: 1357 ؛ شهری،66: 1385پور، کرم
آن بر تعداد محالت موجود در  تبعبهبر وسعت و جمعیت آن افزوده شد.  زینهای بعدی پادشاهان قاجار کرد و در دوره

-، شکل(3)شکل وجود دارند.  میرسم قد و از آن محالت با همان اسم یاریبس هنوز هکیطوربه تهران نیز افزوده شد

دهد. ابتدا هسته اولیه شهر با تهران را نمایش می شهرکالنهای تهران را بر اساس مراحل توسعه ی محلهگیری و توسعه

کند. جنوبی را طی می –شمالی  گیرد و در مراحل بعدی توسعه مسیرهای تاریخی همچون بازار و ارگ شکل میمحله
اند و توسعه اصلی این شهر گرفتههای تهران شکلدرصد محله 27تنها  1335تا سال  دهدنقشه نشان میکه  طورهمان

درصد  17بیش از  1355-65و  1345-55، 1335-45های که سهم دورهطوریگردد، بهمی بر 1335به بعد از سال 
 محله 376ی و شهر هیناح 122منطقه و  22تهران به  شهرکالن ،ر تقسیمات کالبدیدر حال حاضر ازنظباشد. می

نفر جمعیت  8679936تهران  شهرکالن، 95سال است. بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در  شدهتقسیم
کنند. ر هکتار زندگی مینفر د 13/141کیلومترمربع و با تراکم  615خانوار داشته است که در مساحت  2907239در قالب 

در این پژوهش شامل  موردمطالعههای درصد بوده است. محله 9/2برابر  90-95ی نرخ رشد جمعیت تهران نیز در دوره
در  یلی( جل4، 12در منطقه  ( سنگلج3نو در منطقه چهار،  رانی( شم2اختیاریه در منطقه سه،  آبادرستم( 1: پنج محله
نفر از ساکنین تهران را  196276تهران بوده است که جمعیتی در حدود  18شمالی در منطقه  سفارجی( خل5 و 17منطقه 
 .انددادهیجادر خود 

 
 تهران شهرکالنهای تحول تاریخی های نمونه پژوهش در دورهمحله-3شکل 

 (251: 1396؛ زنگانه، 1386های پایه طرح جامع، نقشه نبع:م) 

 هاافتهی

 های پژوهشسنجش شاخص

 دهد همۀهای نمونه نشان میهای اجتماع محلی در محلهای برای سنجش شاخصنمونهنتایج آزمون تی تک
بوده که  05/0تر از ( پایین000/0) یمعنادارشاخص امنیت و اعتماد در سطح محله، دارای سطح  از ریغ بهها شاخص

و مثبت و منفی بودن  112/0داری است. سطح معنی %95ها در حد اطمینان بررسی بودن شاخص نشانگر معنادار و قابل
کند. با های باال و پایین در شاخص امنیت و اعتماد، عدم اختالف بین میانگین مفروض و واقعی پژوهش را تأیید میکرانه

گرفته در نظر  (3)( بوده است، میانگین مفروض عدد 5تا  1ای لیکرت )که مقیاس پرسشنامه طیف پنج گزینه توجه به این
 55/0ای بوده که دارای اختالف مربوط به شاخص حس تعلق و دلبستگی محله آمدهدستبهشده است. بیشترین میانگین 
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بوده که  47/3ای برابر با برای شاخص حس تعهد محله شدهحاصلبا میانگین مفروض بوده است. همچنین میانگین 
های روابط همسایگی، دهد که شاخصت. نتایج آزمون نشان میبا میانگین مفروض پژوهش بوده اس 47/0دارای اختالف 

دارای اختالف منفی با میانگین مفروض  95/2و  17/2، 57/2مشارکت محلی و امنیت و اعتماد به ترتیب با میانگین 
 توان گفت میزان حس تعلق وبنابراین می؛ اند هرچند اختالف شاخص امنیت و اعتماد بسیار ناچیز بوده استبوده

ی است که در حالهای نمونه در تهران نسبتا  باال بوده است. این ای ساکنین محلهو حس تعهد محله دلبستگی به محله
 (.4جدول ها بسیار پایین بوده است )میزان روابط همسایگی و مشارکت در سطح محله

 اینمونهتک یتون های موردمطالعه با استفاده از آزمهای اجتماع محلی در محلهسنجش شاخص -4جدول 

تعداد  شاخص

 پرسشنامه

انحراف  tآماره 

 معیار

میانگین 

 واقعی

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

سطح اطمینان 

95% 

 وضعیت

 شاخص
 حد باال حد پایین

حس تعلق و دلبستگی 
 ایمحله

متوسط به  60/0 42/0 000/0 55/0 55/3 619/0 71/19 500
 باال

متوسط به  54/0 39/0 000/0 47/0 47/3 850/0 402/12 500 ایحس تعهد محله
 باال

 پایین -36/0 -49/0 000/0 -43/0 57/2 770/0 -476/12 500 روابط همسایگی

 بسیار پایین -76/0 -91/0 000/0 83/0 17/2 842/0 -103/22 500 مشارکت محلی

امنیت و اعتماد در 
 سطح محله

 متوسط 01/0 -11/0 112/0 -05/0 95/2 714/0 -591/1 500

 1399 های پژوهش،منبع: یافته

 ها و ابعاد پژوهشسنجش مؤلفه

ای که دارای دو شاخص حس تعلق و دلبستگی و حس هویت محله ای، مؤلفۀنمونهبر اساس نتایج آزمون تی تک
قبولی بوده است. مثبت بودن حد بلقا 000/0داری مقدار معناداری  %95ای ساکنین بوده، در سطح اطمینان تعهد محله

هویت  ه وجود دارد. میانگین واقعی مؤلفۀدهد که اختالف میانگین معناداری در این مؤلفباال و پایین آزمون نیز نشان می
بنابراین، نتیجه ؛ با میانگین مفروض پژوهش است 50/0بوده که دارای اختالف  50/3های نمونه معادل ای در محلهمحله
باال بوده و ساکنین  طور نسبیهای تهران بهای در بین ساکنین محلهدهد که سطح هویت محلهمون نشان میاین آز

تعامالت و همبستگی اجتماعی که با استفاده  ستگی و تعهد دارند. در خصوص مؤلفۀحس تعلق، دلب ،خود نسبت به محلۀ
بوده  56/2آمده معادل دستده است، میانگین بهاز سه شاخص روابط همسایگی، مشارکت، امنیت و اعتماد سنجیده ش

-( در سطح اطمینان باال و منفی بودن هر دو حد باال و پایین نشان از تفاوت معنی000/0است. همچنین مقدار معناداری )

ر های نمونه ددهد که سطح تعامالت و همبستگی اجتماعی ساکنین محلهها دارد. نتیجه آزمون تی نشان میدار میانگین
ای، سطح تعامالت اجتماعی در بنابراین برخالف هویت محله؛ باشدتر از میانگین مفروض و در حد پایینی میتهران پایین

 (.5است )جدول  شدهیابیارزهای موردمطالعه تهران در حد پایین و محدودی محله
ای و تعامالت ی هویت محلهؤلفههای اجتماعات محلی که از دو مبررسی نتایج حاصل از آزمون تی برای بعد ویژگی

های نمونه متوسط بوده است. های اجتماع محلی در سطح محلهدهد وضعیت ویژگیآمده است نشان میدستاجتماعی به
( باالتر 135/0داری آزمون )نتیجه سطح معنی آمده تقریبا  برابر با میانگین مفروض پژوهش بوده است دردستمیانگین به

دهد تفاوت مثبت بوده است که نشان می 08/0و حد باال  -01/0ست. به همین ترتیب حد پایین آزمون بوده ا 05/0از 
ها وجود ندارد. از دیگر ابعاد این پژوهش شهرگرایی بوده که از چهار شاخص سبک زندگی داری بین میانگینمعنی
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آزمون نشان  آمده است. نتیجۀ دستباطی بههای نوین ارتگرایی فردی و فناوریشهری، روابط اجتماعی در شهر، منفعت
 های تهران نیز در حد متوسط و رو به باال بوده است. میانگین حاصلدهد سطح شهرگرایی در میان ساکنین محلهمی

بوده است. البته با ( 3پژوهش )با میانگین مفروض  17/0بوده که دارای اختالف میانگین  17/3شده برای این بعد برابر 
-های تهران اختالف چندانی نداشته و میآزمون سطح کیفیت اجتماعات محلی با سطح شهرگرایی محله به نتیجۀتوجه 

 .(5اند )جدول توان گفت تقریبا  هر دو بعد در سطح متوسط بوده

 اینمونهتک تیهای موردمطالعه با استفاده از آزمون در محله سنجش ابعاد پژوهش -5جدول 

انحراف  tاره آم تعداد مؤلفه/بعد

 معیار

میانگین 

 واقعی

اختالف 

 میانگین

سطح 

 معناداری

سطح اطمینان 

95% 

 وضعیت

مؤلفه یا 

 حد باال حد پایین بعد

هویت  -1 مؤلفه
 ایمحله

متوسط به  56/0 45/0 000/0 50/0 50/3 653/0 429/17 500
 باال

تعامالت و  -2
همبستگی 
 اجتماعی

 پایین -38/0 -49/0 000/0 -43/0 56/2 611/0 -021/16 500

های ویژگی -1 بعد
 اجتماع محلی

 متوسط 08/0 -01/0 135/0 03/0 03/3 530/0 498/1 500

 متوسط به باال 20/0 14/0 000/0 17/0 17/3 347/0 346/11 500 شهرگرایی -2

 1399 های پژوهش،منبع: یافته

 ها و ابعاد پژوهشها نسبت به مؤلفهبندی محلهطبقه

-های پژوهش، نشان مینسبت به ابعاد و مؤلفه های موردمطالعهبندی محلهطرفه برای طبقهنتایج آزمون آنوای یک

های هویت داری برای مؤلفهقبول بوده است. مقدار سطح معنی داری قابلو بعد دارای سطح معنی دهد که هر مؤلفه
ها دارد. همچنین سطح دار بین محلهوده که نشان از تفاوت معنیب 000/0ای و تعامالت و همبستگی اجتماعی برابر محله
داری بعد ها را تأیید کرده است؛ هرچند که سطح معنیداری بعد اجتماعات محلی و شهرگرایی نیز تفاوت میانگینمعنی

 (.6کند )جدول ها را بازگو میبوده تفاوت ناچیز بین میانگین 023/0شهرگرایی که برابر 

 های پژوهشمطالعه نسبت به مؤلفه های موردبندی محلهطرفه برای طبقهحلیل واریانس یکت -6جدول 

مجموع  مؤلفه/بعد مؤلفه

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح

 معناداری

 000/0 419/10 132/4 4 527/16 بین گروهی ایهویت محله

   397/0 495 286/196 گروهیدرون

    499 813/212 کل

تعامالت و همبستگی 

 اجتماعی
 

 000/0 821/22 257/7 4 029/29 بین گروهی

   318/0 495 414/157 گروهیدرون

    499 443/186 کل

 000/0 363/6 717/1 4 867/6 ین گروهیب های اجتماع محلیویژای بعد

   270/0 495 565/133 گروهیدرون

    499 432/140 کل

 023/0 645/2 315/0 4 261/1 بین گروهی شهرارایی

   119/0 495 011/59 گروهیدرون
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    499 272/60 کل

 1399، های پژوهشمنبع: یافته

 بندیها در سه گروه طبقهای نشان داده که محلهی هویت محلههای موردمطالعه نسبت به مؤلفهبندی محلهسطح

ی شمیران نو با بیشترین میانگین و محله 73/3و  61/3های جلیلی و اختیاریه با میانگین صورت که محلهاند. بدینشده

ای توان چنین تفسیر کرد که سطح هویت محلهکمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. می 21/3میانگین 

پژوهش یعنی تعامالت و  ر مؤلفۀها بوده است. در خصوص دیگهای اختیاریه و جلیلی بیشتر از سایر محلهساکنین محله

. میزان اندشده یبنددستههای موردمطالعه در سه گروه همبستگی اجتماعی در سطح محالت نتایج نشان داده که محله

بیشتر از سایر  86/2و  81/2های جلیلی و شمیران نو با میانگین ای در محلهاجتماعی درون محله تعامالت و همبستگی

 30/2های سنگلج و اختیاریه با میانگین ای در محلهاجتماعی درون محله ست. میزان تعامالت و همبستگیها بوده امحله

 (.7ها بوده است )جدول کمتر از سایر محله

 ها و ابعاد پژوهشمؤلفه به توجه با های موردمطالعهها در بین محلهبررسی تفاوت میانگین -7جدول
 Subset for alpha = 0.05 تعداد محالت مؤلفه/بعد

1 2 3 4 

 مؤلفه

 

    21/3 100 شمیران نو ایهویت محله

   39/3 39/3 100 سنگلج

  57/3 57/3  100 فارسخلیج

  61/3 61/3  100 جلیلی

  73/3   100 اختیاریه

 تعامالت و همبستگی اجتماعی

 

    30/2 100 سنگلج

    30/2 100 اختیاریه

   52/2  100 رسفاخلیج

  81/2   100 جلیلی

  86/2   100 شمیران نو

    84/2 100 سنگلج های اجتماع محلیویژای بعد

    02/3 100 اختیاریه

    04/3 100 شمیران نو

   05/3  100 فارسخلیج

   21/3  100 جلیلی

    10/3 100 فارسخلیج شهرارایی

    18/3 100 جلیلی

    20/3 100 سنگلج

   24/3  100 شمیران نو

   65/3  100 اختیاریه

 1399 های پژوهش،منبع: یافته
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های ، نتایج آزمون تعقیبی توکی در خصوص بعد اجتماعات محلی نشان داده که محله(7)های جدول بر اساس داده

های های یک اجتماع محلی در محلهلت کلی ویژگی. بر این اساس، در حااندشدهیبنددستهموردمطالعه در دو گروه 

و  05/3ها به ترتیب برابر از آن هرکدامآمده برای دستمیانگین به که چراشمالی و جلیلی بیشتر بوده است؛  فارسجیخل

کمترین میانگین را به خود اختصاص  84/2 نیانگیمسنگلج با  ی در محلۀبوده است. همچنین سطح اجتماع محل 21/3

های موردمطالعه را در دو گروه قرار داده تر بوده است. بعد شهرگرایی نیز محلهها نامطلوبده و نسبت به دیگر محلهدا

 10/3فارس با میانگین خلیج بیشترین میانگین و محلۀ 65/3و  24/3 نیانگیمهای شمیران نو و اختیاریه با است. محله

های خاص زندگی در مادرشهر در محله توان گفت که سبک و نحوۀمی اند.کمترین میانگین را به خود اختصاص داده

فارس شمالی و جلیلی نفوذ های خلیجآباد اختیاریه و شمیران نو بیشتر خود را نشان داده است و در مقابل در محلهرستم

 تری داشته است.کمرنگ
 

 
 های پژوهشمطالعه نسبت به مؤلفه های موردمحله مقایسۀ -4شکل 

 

 مطالعه نسبت به ابعاد پژوهش های موردمحله مقایسۀ -5کل ش
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 های اجتماع محلیروابط و اثرات شهرارایی بر ویژای

 خطی رگرسیون استنباطی آماره در این پژوهش برای شناسایی روابط و تأثیرات بین متغیرهای مستقل و وابسته از
 خطی رابطۀ تواندمی محقق متغیره، چند خطی رگرسیون از دهاستفا با واقع در؛ است شدهاستفاده متغیره چند /چندگانه
 موجود روابط آن، در نماید که مطالعه ایشیوه به را وابسته متغیر یک با مستقل متغیرهای از ایمجموعه بین موجود

 پژوهش ینا در شده، داده نشان (9و  8) جدول در کهطوریبه. گیرد قرار توجه مورد نیز مستقل متغیرهای مابینفی
 طوربه مستقل متغیرهای کلیه روش در این. است شدهانجام Enter Method روش از استفاده با خطی رگرسیون
: 1392 منصورفر،) گردد مشخص وابسته متغیر بر مهم غیر و مهم متغیرهای کلیه تأثیر تا شوندمی مدل وارد همزمان

گرایی فردی ستقل سبک زندگی شهری، روابط اجتماعی در شهر، منفعتدر ابتدا میزان تأثیر و ارتباط چهار متغیر م (.173
 مقدار (.8 جدول)است  شدهیبررسهای نمونه، ای( در محلههویت محله) های نوین ارتباطی بر متغیر وابستهو فناوری
وابسته  متغیر ومستقل  متغیرهای مجموعه بین دهدنشان می (671/0) رهایمتغ بین آمده دستبه (R) همبستگی ضریب

 دهدمی ( نشان431/0) 1شدهضریب تعدیل همچنین .دارد قوی از نوع مثبت و مستقیم وجود همبستگی پژوهش،
 تغییرات این مابقی بنابراین،؛ کنند تبیین را وابسته متغیر تغییرات از %43 ی حدودخوببهاند توانسته مستقل متغیرهای

آمده دستبه sig باشد. مقدارمی مدل از خارج متغیرهای تأثیر تحت است، فمعرو 𝑒2خطا کمیت مجذور به که( 57%)
داده است.  نشان پژوهش وابسته و مستقل متغیرهای را بین معناداری پیوند که بوده 000/0 کلی در آزمون آنوا برابر

نتایج  اند.ای بودههویت محله قبول دارای رابطه معناداری باتمامی متغیرهای مستقل با سطح معناداری قابل بر آنعالوه 
نشان داده است متغیرهای شهرگرایی سبک زندگی شهری، روابط اجتماعی گسترده در شهر،  BETAحاصل از ضریب 

 اند. دربوده 540/0- و -3/0، -5/0 ، -221/0های نوین ارتباطی به ترتیب دارای ضرایب گرایی فردی و فناوریمنفعت
توان تفسیر کرد که متغیرهای شهرگرایی دارای تأثیرات منفی بر متغیر وابسته بوده و زمون مینتیجه بر اساس نتایج این آ

های نمونه مادرشهر تهران شده است. بیشترین تأثیرها نیز مربوط به ای در محلهبنابراین باعث کاهش ابعاد هویت محله
 عددی رابطۀ جدول، همین توجه با خواهیمب اگر گرایی فردی بوده است. حالهای سبک زندگی شهری و منفعتشاخص

 صورتبه خطی معادله توانیممی ،Bستون  از استفاده با کنیم، بیان ایوابسته هویت محله متغیر با را عوامل این کمی و
 باشیم: داشته (1)رابطه  زیر

 H= -0.167A-0.024-0.189C-0.068D 1رابطه 
 

H؛ای= هویت محله =Aسبک زندگی شهری؛=B  ؛ بط اجتماعی در شهرروا =Cگرایی فردی؛منفعت  =Dهای نوین فناوری
 ارتباطی

 موردمطالعه هایمحلهای در روابط و تأثیرات متغیرهای شهرگرایی بر مؤلفه هویت محله -8جدول 

 B SE BETA T Sig df F Sig بین )مستقل(متغیرهای پیش

 000/0 -803/12 - 278/0 -556/3 مقدار ثابت

4 502/7 000/0 

 221/0- 059/0 167/0- 773/3- 000/0 (A) یشهرسبک زندای 

 025/0- 046/0 024/0- 535/0- 012/0 (Bدر شهر )روابط اجتماعی 

 183/0- 043/0 189/0- 259/4- 000/0 (C) یفردارایی منفعت

 054/0- 035/0 068/0- 546/1- 000/0 (D) یارتباطهای نوین فناوری

Adjusted R Square=  431/0                             R Square= 458/0                                 R= 671/0                

 1399 های پژوهش،منبع: یافته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Adjusted R Square 
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بین متغیرهای مستقل و دیگر متغیر وابسته پژوهش به نام تعامالت و همبستگی اجتماعی در  ۀسنجش تأثیر و رابط
است. مقدار همبستگی مابین  شده داده نشان (9)ا استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در جدول ها بسطح محله

 که یطوربهدهد، بوده که همبستگی نسبتا  قوی و باالیی را نشان می 748/0متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش برابر 
بسته را تبیین نمایند. این میزان از تبیین نسبتا  باال و درصد از تغییرات متغیر وا 51اند در حدود متغیرهای مستقل توانسته

بوده که سطح معناداری در سطح اطمینان  000/0دهد. سطح معناداری در آزمون آنوا برابر قبولی را نشان میعدد قابل
نیز کمتر از  است سطح معناداری هر چهار متغیر مستقل ذکرقابلکند. را برای تحلیل سایر موارد از مدل تأیید می 95%
بر تعامالت و  گرایی فردی دارای بیشترین تأثیردهد متغیر منفعتبوده است. نتایج حاصل از مدل نشان می 05/0

بوده است. البته نوع  758/0که ضریب بتای آن معادل  های نمونه مادرشهر تهران بودههمبستگی اجتماعی در محله
ها از نوعی منفی و کاهشی بوده بدین معنا امالت اجتماعی ساکنین محلهو تع تأثیرگذاری این متغیر بر سطح همبستگی

-گرایی فردی کاسته شود بر سطح تعامالت اجتماعی ساکنین افزوده خواهد شد. همچنین متغیرکه هرچه از میزان منفعت

عث کاهش با -175/0و سبک زندگی شهری با ضریب بتای  -206/0های نوین ارتباطی با ضریب بتای های فناوری
دهد روابط اجتماعی های موردمطالعه شده است. نتایج نشان میسطح تعامالت و همبستگی اجتماعی در سطح محله

ی آنچه شرح داده دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته پژوهش بوده است. بر پایه 064/0گسترده در سطح شهر با ضریب 
های اجتماع محلی )در به شهرگرایی باعث کاهش کیفیت ویژگی توان استنباط کرد که اغلب متغیرهای مربوطشد می

 با بخواهیم اگر اند. حالهای نمونه مادرشهر تهران شدهای و تعامالت اجتماعی( در محلهقالب متغیرهای هویت محله
 بیان ایوابسته تعامالت و همبستگی اجتماعی محله متغیر با را عوامل این کمی و عددی یرابطه جدول، همین توجه
 باشیم: داشته (2)رابطه  زیر صورتبه خطی معادله توانیممی ،Bستون  از استفاده با کنیم،
 
 H=-0.175A-064C-0.206D+0.064B 2رابطه 

 
Hای؛ = هویت محله=Aسبک زندگی شهری؛ =Bروابط اجتماعی در شهر؛  =Cگرایی فردی؛ منفعت=Dهای نوین فناوری

 ارتباطی

 موردمطالعه هایمحلهی تعامالت و همبستگی اجتماعی در ثیرات متغیرهای شهرگرایی بر مؤلفه. روابط و تأ9جدول 

 B SE BETA T Sig df F Sig بین )مستقل(متغیرهای پیش

 000/0 925/4 - 259/0 278/1 مقدار ثابت

4 031/8 000/0 

 077/0- 065/0 175/0- 400/1- 000/0 (A) یشهرسبک زندای 

 058/0 040/0 064/0 441/1 000/0 (Bدر شهر ) روابط اجتماعی

 664/0- 068/0 758/0- 743/9- 000/0 (C) یفردارایی منفعت

 255/0- 055/0 206/0- 654/4- 001/0 (D) یارتباطهای نوین فناوری

Adjusted R Square=  513/0                             R Square= 561/0                                 R= 748/0                

 1399 های پژوهش،منبع: یافته

 ایرینتیجه

در و ابعاد اجتماع محلی و محله ها مؤلفهها، معناداری در شاخص هاینشان داد که تفاوتپژوهش میدانی  نتیجه
 محلۀ عنوانبهای اختیاریه )های در محلههویت محله کهبدین ترتیب مادرشهر تهران وجود دارد.  های نمونۀسطح محله

 است. ها بوده سنتی و دارای ساختار بومی( در سطح باالتری از دیگر محله محلۀ عنوانبهدار و مدرن( و جلیلی )منزلت
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( و جلیلی باالتر از دارمسئلهو  متناقض محلۀ عنوانبههای شمیران نو )همبستگی و تعامالت اجتماعی در محله سطح
مهاجرپذیر با تنوع قومی باال( و  محلۀ عنوانبههای سنگلج )است که در محله یدر حالده است. این ها بودیگر محله

های تجربی آزمون تری بوده است. نتیجۀای در سطح پاییناختیاریه میزان همبستگی و تعامالت اجتماعی درون محله
-است؛ لیکن این وضعیت، سبب شکل باال سبتا نتهران  مادرشهر نمونۀ هایای در محلهنشان داد که سطح هویت محله

که سطح همبستگی اجتماعی  یاگونهبه ؛گیری و بهبود تعامالت و همبستگی اجتماعی درونی ساکنین محله نشده است
خود چه  رکت ساکنین در امور مربوط به محلۀبوده است. میزان مشا (3) تر از حد متوسطهای نمونه پاییندر تمامی محله

 شدهیابیارزهای موردمطالعه در سطح پایینی رسمی و چه غیررسمی و میزان اعتماد و امنیت در سطح محله صورتبه
است. عالوه بر آن روابط همسایگی که در شرایط پیشامدرن و حتی برخی از شهرهای معاصر پاسخگوی بسیاری از 

شناسان این روابط بسیار به تأیید برخی جامعه نیازهای ساکنین محلی بوده است، امروزه به سمت زوال سوق یافته است و
های اجتماع محلی های نمونه مادرشهر تهران از ویژگیباشد. در حالت کلی میزان برخورداری محلهظاهری و سطحی می
های شهرگرایی . نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد تمامی شاخصاست شدهیابیارزدر سطح متوسطی 

-متغیرهای منفعت نیب نیا دراند. های اجتماع محلی بودهمتغیر مستقل دارای روابط و تأثیرات منفی بر مؤلفه عنوانبه

 گراییمنفعتهای ای داشته و شاخصمنفی بر هویت محله تأثیرگرایی شخصی و تمایل به سبک زندگی شهری بیشترین 
اند. ای بودهی بر همبستگی و تعامالت اجتماعی درون محلهمنف تأثیرهای نوین ارتباطی دارای بیشترین و فناوری شخصی

های جویی نیازهای شخصی و خانوادگی ترجیحات و اولویتاغلب شهروندان تهرانی، استقالل فردی، موفقیت و پی نظراز 
ست؛ ها شده اهای اجتماعی در سطح محلهکاهش همبستگی موجب ینوعبهامر گردد که این محسوب می هاآناجتماعی 

طور که در بخش نظری پژوهش مطرح شد، همانگرایانه متکی است. های جمعوجودی محله بر ارزش فلسفۀ چراکه
است. این عامل  نویننیز عامل جدیدی در ساختن و شکل دادن به اجتماعات  های نوین ارتباطی و فضای مجازیفناوری
جایگزین روابط  ینوعبهظهور باشد که  در حالی بزرگ در شهرها ویژهبههای جدیدی از همسایگی شده که گونه سبب

 گردد.می بر مجاورتهمسایگی سنتی مبتنی 
 دارایهای تهران به لحاظ سازمان فضایی و حیات اجتماعی لهمح کهییآنجا ازگفته، ترتیب بر اساس نتایج پیشبدین

ها به لحاظ ساختارهای طیفی از محله چراکه؛ دادارائه  هاآنتعمیمی کلی برای توان می یسختبهتفاوت و تعارض هستند 
، بر اساس حال هر دراما ؛ متفاوتی دارندهای اجتماع محلی هر طیف ویژگی کهاجتماعی و فضایی در تهران وجود دارد 
های اجتماع محلی تهران با ویژگیی مادرشهر های نمونهمحلههای موجود در نتایج تجربی پژوهش، میزان انطباق محله

گونه که در بحث رود. از طرف دیگر، همانباالتر نمی (3پژوهش )میانگین مفروض  طیف نیز از حد متوسط نیدر باالتر
مصداق پیدا حد قابل توجهی  تاهای تهران های شهرگرایی جبرگرایان در شرایط محلهادبیات نظری مطرح شد نظریه

های سبک زندگی های زندگی مادرشهری )در قالب شاخصوهشهرگرایی و شی های پژوهش،زیرا بر اساس یافتهکند می
عوامل واگرایی و  جمله از ،های نوین ارتباطی(و فناوری فردی گراییشهری، روابط اجتماعی گسترده در شهر، منفعت

بر پژوهش حاضر مبنی  بنابراین ایدۀ اولیۀ؛ اندهای موجود تهران بودههای اجتماع محلی در محلهشدن ویژگیکمرنگ
ها و هایی با ارزشتا زمانی که امکان انطباق فضایی اجتماع محلی و محله وجود نداشته باشد، خلق مکان»که: این

گیری از با این شرایط نباید انتظار بهره گیرد.مورد تأیید قرار می ،«پذیر نیستای پایدار و مطلوب امکانکارکردهای محله
ریزی برنامه چوناجتماعی  هایمحتوا و کارکردهای مطلوب با دستیابی به محله ها را برایهای موجود در محلهظرفیت

به  ها تنهامحلهگیری وضعیت موجود شکلداشت. درعین حال، نباید به راه افراط رفت چراکه  محور و...مشارکتی محله
ه اعتبار نظر برخی ببلکه  ،های خاص زندگی در مادرشهر تهران نیستهای شهرگرایی و شیوهشاخص علت تأثیرگذاری
(، صرافی 1392) یفاضل(، 1386) ییرهنما(، 1396نظیر پیران )محله و تحوالت آن در مادرشهر تهران  محققان در حوزۀ
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مانند مقیاس شهر، عدم استقالل و خودکفایی واحدهای محله در مادرشهر،  یدیگر علل ( و... از1387) یموسو(، 1389)
پذیرد که خارج از بحث ها و... تأثیر میگزینی کار و سکونت در محلهیو حرکت در شهر، جدایجایی ی نظام جابهتوسعه
 بوده است. مقالهاین 

 پیشنهادها
با محله قرار گیرد توجه  های شهری در ارتباطهای علمی، دانشگاهی و طرحکه باید در کانون توجه پژوهش یامسئله
هر شهری در هر است؛ چراکه  رهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکمو ساختا رشد شهر مرحلۀمقیاس،  به مسألۀ

رهای همان مناسبات و ساختا بندی بیانگرهای خاص خود را دارد، زیرا محلهمحله زمانی،-مرحله از تحوالت فضایی 
های م انباشتهای هر دوره حاکم است و وضع آن مناسبات نیز تابع میزان، اندازه و حجربر شه اجتماعی فضایی است که

و مطرح  ی ایرانهای گذشتهرهای مربوط به شهبازتولید محله بینش نوستالژیک به محله و ،رو نیا از. استر فضایی شه
و با فضایی  نیدر چنرسد. به نظر می رممکنیغ در فضای مادرشهری مانند تهران، امری ویژهبه های نوکردن آن در قالب

هایی مانند هایی با محتوای اجتماعی و به بار نشستن بحث، نباید انتظار بازتولید محلهچند سال اخیر های برخوردشیوه
 یشهرو منطقه کالن یعنوان شهر مسلط کشور در مرحله رشد مادرشهرتهران به ای و ... را داشت.مشارکت محله

 نینو یوب الزامات گفتمان مادرشهردر چارچ دیو اقدامات مرتبط با آن را با ایمحله ۀتوسع جه،یقرارگرفته است. درنت
با توجه به ابعاد پیچیده و گوناگون انطباق فضایی محله و اجتماع محلی در نظام مادرشهری معاصر،  موردتوجه قرارداد.

-ی نظام جابهتوسعه، هاگزینی کار و سکونت در محلهجدای ی زندگی شهری )مانندعواملی عالوه بر شهرگرایی و شیوه

های شود در تحقیقات بعدی دانشگاهی و طرحو...( بر این جریان تأثیر دارند که پیشنهاد می در شهر جایی و حرکت
عنوان یک واحد فیزیکی و موردتوجه قرار گیرد تا ابعاد مختلف انطباق بین محله به امور شهرهای متولی پژوهشی سازمان
 ود.تر شمند روشنعنوان یک گروه اجتماعی مکاناجتماع محلی به

 

 قدردانی
و محلـه در  یاجتمـاع محلـ ییفضـا یابیـانطبـاق»با عنوان آقای مظهر احمدی  این مقاله مستخرج از رساله دکتری

 (ریـزیبرنامـه)رشـته جغرافیـا و  است که در گروه جغرافیای انسانی «تهران( مادرشهر: مطالعه مورد) یگفتمان مادرشهر
 شود.های آن دانشگاه قدردانی میاز حمایت لهیوسنیبداست.  گرفتهانجام دانشگاه خوارزمییایی دانشکده علوم جغراف
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