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 چكیده

اجتماع  کی  عنوانبهو هم    یو ضمن  حیصر  حدومرز  ي»فضامند« هم دارا  ايدهیپد  عنوانبهمحله       در   یهمگون  يدارا  « ی»گروه 

ماقساکنان خود است.    یو فرهنگ  ياقتصاد   ، یاجتماع  هايیژگیو با ظهوربرخالف دوران  واگرا  بل مدرن،  دو    نی ب  ییعصر مدرن 

محلی«  مفهوم »اجتماع  و  به  آغازشده  »محله«  شهرها  ویژهبه  مرورزمانو  ب  يدر  زندگی شد   شتری بزرگ  سبک  و  شهرگرایی   .

تأث  ازجمله  مادرشهري ا  رگذار یعوامل  کیفیت  باهدفپژوهش حاضر    بوده است.   انیجر  نیبر  با  محله  انطباق  میزان  هاي  شناخت 

و به   یشیمایبودن آن، با فن پ  يبر جنبه کاربرد   دیپژوهش ضمن تأک  نیااست.    گرفتهانجامجتماع محلی در مقیاس مادرشهري  ا

ي  محله  نی ساکن  يآمار  يبوده است. جامعه  یدانیم  -اسنادي  هاداده  يگردآور   يهو یگرفته است. شانجام  یلتحلی  –  یفیروش توص

هاي  بلوک و موقعیت   گیري هدفمند و بر اساس تعداد نمونه صورتبهنفر از ساکنین  100که  استمادرشهر تهران بوده  شمیران نو 

مورد پرسشگري   محله  در  تی،  کم   هاياز روش  شدهگردآوري  هايداده   وتحلیلتجزیه  براي.  اند قرارگرفتهموجود  آزمون   یشامل 

نمونه  رگرس  يتک  متغ  ونیو  آزمنتیجه  است.   شدهگرفتهبهره    رهی چند  میزان  وني  که  داد  نشان  تجربی  محله    يبرخوردار هاي 

نو   متوسطیویژگی  از  جغرافیاییقلمرو    یک  عنوانبهشمیران  حد  در  محلی  اجتماع  پژوهش    هاي  مفروض  میانگین    ( 3)معادل 

 ماع محلی هاي اجتیكی از مؤلفه   عنوانبه  )حس تعهد، تعلق و دلبستگی ساکنین به محله(  ايسطح هویت محله   است.   شدهارزیابی

گیري و بهبود تعامالت و همبستگی  ؛ لیكن این وضعیت، سبب شكل( بوده است32/3باال )میانگین    نسبتاًي شمیران نو  در محله 

اعتماد(  اجتماعی و  امنیت  نیز  ندرونی ساکنین محله نشده است.    )روابط همسایگی، مشارکت،  متغیره  آزمون رگرسیون چند  تایج 

اند و  هاي اجتماع محلی بودهمنفی بر مؤلفه  اثراتمتغیر مستقل داراي روابط و    عنوانبههرگرایی  هاي ش نشان داد اغلب شاخص

 اند.بوده موردمطالعههاي اجتماع محلی در محله عوامل مهم کمرنگ شدن ویژگی  ازجمله
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 مقدمه
آن در فرهنگ    یآن است و چه آنجا که سخن از برابر   دیتائ  ایرد    نیمفهوم محله و اجتماع، چه آنجا که کشاکش ببحث حول  

:  138۷پور،    ی)مدن  ؟« یتکرار  ی موضوع  اینو    ی شیمحله گرا»هاست، فراوان است.  فرهنگ  گری با فهم از آن در د  یخود  ات یو ادب
گونه  این(.  kearns and Parkinson,2013:2001است؟«) یتیموضوع بااهم  شدن یجهان  لدر حا   ی ایمحله در دن  ای»آ  ا ی( و  1۶۷
پژوهش،  موارد اگرچه مفهوم  معاصر   یهایگذاراست یها و سپرسش  است.  و محله که قدمت آن    یمعنادار  یهابوده  اجتماع  چون 

)   یشهر  یهاتمدن  یاندازهبه  دCowan,2005:257است  توسط  د  ییهادگاهی(،  به   نیملو  «ی»المکان  دگاهیچون  راحتی وبر 
 یبرا  یاله یشهر، وس  تیریمد  یبرا  یالهیوس  ،زیستبا محیط  یشده است؟ سازگارها دوباره مطرحمفهوم  نیشد، پس چرا ا  یمتالش

 ت یریمد یبرا یالهی ( وس148: 138۷پور،  یمدن) تیو هو  زیتما یبرا یالهیوس ،یاجتماع یکپارچگی یبرا یبازار آزاد، چارچوب تیفعال
خانه و شهر که به فرد اجازه    انیم  یاز سازمان اجتماع  نی نابیب  یعنوان سطحبه  (90:  1389،  همکارانیک )عبداهلل زاده طرف و  تراف
 نیاز اتصال فضا و اجتماع ب  رینظی واحد ب  کیعنوان  ( و به 3۲:  138۷)مک اندرو،    ابدیاز جمع دست    یدهد تا به حس منسجممی

  ل ی دال  یتوانند به حد کافروزمره، می   یشده در زندگ  یمحل   یعاد  یهاانیفرادست آن و جر  ی جامعه  یو نهادها   یلیتحم  یروهاین
ی  و طراح  یزیرجهت برنامه  ییعنوان مبناشهر همواره به   ییفضا  ماتینظام تقسها باشند. درواقع  این مفهوم  از  تیکننده در حماقانع

ترین  فهمقابل  هامحله  است.  ینظام شهر  ک یواحد در    نی محله خردتربین  نکه درای  بوده است  مطرح  ا یدن  یشهرساز  ات یشهر در ادب
 Wellman and Leighton) هستند مطلوب برای زندگی های پذیرترین واحدهای هویت و اقدامات برای ارائه جایگزینزیستو 

1979:370; Martin 2003:372; Silver 1985:162)  ی شهر  یزیرو برنامه  ی حطرا  نینو  یو الگوها  اتینظر  در  نیبنابرا؛
  یطیمح  جادیا  وی  شهر  یهاگاهسکونت   یدارسازیکه هدف پا  ریپذ  ستیز  بوم شهر و شهر  ،یرشد هوشمند شهر   ،ینوشهرساز  رینظ

  محله،   بر  مبتنی  مزایای  این  رغمعلی   است.  یشهر  یو طراح  یزیربرنامه   یواحد اصل  محله  شهروندان است،  یبرا  ریمطلوب و دلپذ
 متفاوت   توجهیقابل  طوربه   محله  تعریف  که  است  دلیل  همین  به  .نیست  آسان  کار  یک  جغرافیایی  ازلحاظ  محله  یک  کردن  مشخص

  خدمات برای محله   که از  کرده  جذب   را  گذاران سرمایه  تا  باشند   بزرگ  کافی  اندازهبه   باید  هامحله  که  شودمی   گفته   طورکلیبه   . است
 .Weiss et alکنند )  را حفظ   محله   از   مشترک  هویت  یک  ساکنین تا  مانندمی   باقی   کوچک  ها محله اغلب    کهدرحالی  کنند،  حمایت

2007: 156) . 
ریزی شهری، محله همیشه دارای دو معنا بوده که یکی به قلمرو فیزیکی و جغرافیایی و  در جغرافیای اجتماعی شهری و برنامه

 -های اجتماعی از یک مجموعه اجتماعیت و انسجام شبکهدیگری به قلمرو اجتماعی و سازمان اجتماعی مرتبط بوده است. ماهی
به  و  است  متفاوت  بسیار  دیگر  مجموعه  به  نمیفضایی  موقعیتراحتی  کدام  گفت  شرایط،  توان  و  »اجتماع   دهندهبازتاب ها  وجود 

در  ؛  محلی« هستند محله  ویژ»  یمعنابنابراین  با  ساکنانی  که  است  قلمرویی  فیزیکی« شامل  و  های جمعیت گیواحد همسایگی 
معنای   به  لزوماً  امر  این  اما  دارند،  قرار  آن  در  مشابه  اجتماعی  و  اقتصادی  اجتماعی مبناشناختی،  متقابل  کنش  برای  نیست.    1یی 

ر پایه وابستگی متقابل توسعه پیدا کند که سبب ب ۲ای از انسجام اجتماعیکنند که درجه»اجتماعات محلی« زمانی وجود پیدا می
 را  هامحله (. به عبارتی،  ۲88:  139۷ناکس و پینچ،شود )های تفکر و صحبت کردن می ، ذائقه و شیوهورسومآدابدر    ایجاد یکسانی

  و  اجتماعی  هایویژگی  از   بیش   چیزی  به   درنتیجه   هستند  فضایی  اساساً  هامحله   .کرد  تعریف  افراد   یا  مکان   ازنظر   تنها  توان نمی
  مردمی  هم  و(جغرافیا  و  اندازچشم  شناسیبوم   شهری،  شکل  مرزها،  شامل)   مکان  هم  حله،م  تعریف  تکمیل  برای   .دارند  نیاز  رفتاری

)  گرفته  نظر  در  باید(فرهنگ  و  قومیت  تحصیالت،  درآمد،  تراکم،  شامل )  اندپرکرده  را  مکان  این  که  Park andشوند 

Rogers,2015: 36) . 
  را   منطقی  ارتباط  و   همبستگی  سطوح  برخی   و  خدمات  که   ت اس  افرادی   از  ایمجموعه   محله  یک  مشترک،  مفهوم  یک   ترکیب  با

  و  مکان مردم، یعنی  کنندمی تعریف را همسایگی که کلیدی واژه سه میان در .گذارندمی اشتراک به محدود جغرافیایی مکان یک در
 به  همچنین  اجتماع  .»اجتماع« است  مانند  اصطالحات  سایر  از  محالت  تمایز  برای  اصطالح  ترینمهم  مکان  همبستگی،  و  انسجام
 Chaskinدارد ) اشاره جغرافیایی مرز  گرفتن نظر  در  بدون یکپارچه  فرهنگ  و  عالیق  ،هاموقعیت باورها،  ها،ارزش  با  افراد  از  گروهی

 
1 . social interaction 
2 . social solidarity 
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1997:525; Keller 1968:88نشان می محلی  اجتماع  زمینه  در  مطالعات  پیشینه  بر  اشکال ( مروری  به  مفهوم  این  که  دهد 
مبنای شهری    مختلفی  اندیشمندان  محلی    ازجملهاست.    قرارگرفتهپژوهش  محلی    عنوانبهاجتماع  اجتماع    عنوانبه»نظریه«، 

محلی   اجتماع  محلی    عنوان به »روش«،  اجتماع  »مکان«،  به   عنوان به یک  محلی  اجتماع  تعلق«،  و  و  »هویت  »ایدئولوژی«  مثابه 
به محلی  اجتماع  )درنهایت  عمل«  و  »سیاست  درblackshaw,2010مثابه  با   اجتماع  مفهوم  شهرسازی  نوشتارهای  (.  محلی 

 جادیا  شناخت،  یهانهی زم  است که  شدهفیتعر  محلی،  سطح  در  مشترک  یهاه ینظرو    عالئق  هویت،  با  مردمی  اجتماعات  از  یاشبکه 
عنوان رویکرد  ها بهتعریف(. آنچه در تمامی  barton,2003:4)  آورندیم  فراهم  متقابل  تعامل  برای  را  دوسویه  یهاتیحما  وفرصت  

ارزش افرادی با منافع و  به اجتماع محلی درخور توجه است، حضور  ؛  هاست های اجتماعی میان آنهای مشترک و شبکهمشترک 
 (. 39: 1390بنابراین، هر اجتماع محلی دارای دو بعد »مکانی« و »اجتماعی« است )رضازاده و همکاران، 

  ها،سکونتگاه  زمینه  در  آن  از  ناشی  فراوان  مسائل  و  شهرها   در  جمعیت  سریع  افزایش  ی،توسعه صنعت  و  بیستم  قرن  شروع  با
 شهر  مختلف  نقاط  بین   دسترسی   ارتباطات،   روزافزون   گسترش  با  امروزه  .شد  تزلزل  دچار  جدید  در شهرهای  محله  مفهوم  و  ساختار
آنچه    (.۶۲:  139۶غروی الخوانساری،است )  گرفته  خود  ه ب  وسیع  ابعاد  انسان نیز  کار  و  زیست  قلمروی  رو،ازاین .  است  شده  ترآسان

  و چه   اجتماعی روابط  بعد  در  چه  را  شهرها  اجتماعی  هندسه  مادی،  شکوفایی رونق  نیز  و  فرهنگ مصرفی  رواج  مشخص است امروزه
 و  دهندمی  دست  از  را  خود  عمل  قدرت  استقالل و  تدریجبه  اجتماعی،  ترکوچک  واحدهای.  است  قرار داده  هدف  کالبدی،  منظر  از

تر در جامعه شهری (. به سخن ساده101:  138۷موسوی،شوند )می  ها آن  هدفمندی، جایگزین  و  هویت  از  عاری  بزرگ  هایمحیط
تعیین می  ویژهبه امروز   را  بزرگ موقعیت اجتماعی فرد، روابط اجتماعی او  بیگانگی تقویت  جوامع شهری  بزرگ  کند. در شهرهای 

آورند. انسان شهرنشین گزینی اجتماعی را در طبقات مختلف جامعه شهری به وجود می، ناتوانی و جداییشود، احساس تنهاییمی
گونه که جورج زیمل اشاره  (. همان499-500:  138۷بریده است )شکویی،    کند که از دیگران، حتی اطرافیان خودچنین تصور می

شود. این شخصیت مادرشهری بر اساس اندیشه تونیز  شهری« می  کند، این شرایط جدید منجر به ایجاد یک »شخصیت مادرمی
ی گرم اجتماع و قراردادی است؛ برخالف شخصیت روستایی که مبتنی بر روابط اجتماعی اولیه  یرشخصیغمبتنی بر روابط سرد،  

ی و محله( متفاوت و  اجتماع محل)ی بین دو مفهوم  در عصر مادرشهرهای مدرن نگاه به رابطه  (. 15۲:  139۶شورچه،  است )محلی  
میدگرگون نظر  به  و  است  کوچکشده  و شهرهای  سنتی  شهرهای  برخالف  محلهرسد،  فضایی،  انطباق  )تر،  شهری   ژهیوبههای 

تر شده و این دو مفهوم در یک بستر  اند( با اجتماع محلی کمرنگهایی که از طریق اداری و مدیریت شهری مرزبندی شدهمحله
 اند. های عصر مدرن، دچار واگرایی شدهویژگی ویژهبه عوامل و ساختارهای گوناگون  تاریخی، به تبعیت از 

 اجزای عنوانبه  بوده و مطرح در شهرها یو اجتماع کالبدی یهاعرصه  عنوانبه   ربازیاز ددر ایران نیز، محله و اجتماع محلی  

:  138۶رهنمایی و همکاران،  )  اندداشته شهرها  تماعیاج  ات یدر ح اساسی نقش که آمدند شمارمی به شهرها  ییای و جغراف عملکردی
و   رییدر تغ یااثر عمدهی قاجار،  از دوره  ویژهبه (. ظهور تغییرات ساختاری جدید )گسترش شتابان شهرنشینی و رواج مدرنیسم(  ۲1

بجای   شهری یهامحلهعملکرد    و  ساختار تحول ایران  )در  رضایی،  گذاشت  و  دور3۲:  1394حناچی  در  که  باعث ه(  بعدی  های 
ترین شهر ایران پیشرو و مهم نیتربزرگ  عنوانبه در شهرهای بزرگ ایران شد. تهران  ویژهبه ای شدن نظام سنتی محله دهیپاشازهم

محله ساختار  در  آمده  وجود  به  تغییرات  معرف  میو  قلمداد  ایران  شهری  مسیر  شود. های  در  لحاظ   حرکت  به  )چه  نوگرایی 
های تمرکزگرایانه باعث  ی کالبدی و چه به لحاظ اجتماعی( و تمرکز شدید سرمایه در راستای سیاستتغییرات و نوساز

های عظیمی از اقشار گوناگون جمعیت به این شهر شد که حاصل آن چندفرهنگی شدن این شهر  گیری مهاجرتشکل
های این شهر ساکن شدند. شهرنشینی های مختلف اجتماعی در محلهی که طیف وسیعی از اقشار و گروهاگونه بهاست؛  

از   افزایش جمعیت )بیش  از    5000شتابان،  )بیش  ی  ۲500درصد( و وسعت تهران  از  و    سوک درصد( در دو قرن گذشته 
سبب شکل  شدنلیتبد دیگر  سوی  از  چندگانه  کارکردهای  با  شهری  یک  به  با  ویژه  مادرشهری  شخصیت  یک  گیری 

ی های یادشده، باعث تحول مفهوم و رابطهدیگر ایران، برای تهران شده است. زمینههویت غیرقابل بازتولید در شهرهای  
های اساسی این است که محله  یمسئله گفته شد،    آنچهبه    تیبا عنامحله و اجتماع محلی در مادرشهر تهران شده است.  

)محله تهران  در  موجود  مرزبندی شدهشهری  مدیریت شهری  و  اداری  از طریق  با  اهایی که  نو(  مانند محله شمیران  ند 
های موجود در  هستند که بتوان از ظرفیت  برخوردارهای اجتماع محلی  تا چه میزان از ویژگی  شدهگفته توجه به شرایط  
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بحث اساسی دیگر این است که الزامات خاص   ؟ های مطلوب با محتوای اجتماعی بهره بردها برای دستیابی به محلهآن
آمده در بحث    به وجودران و سبک زندگی تهرانی )شهرگرایی مادرشهری( چه میزان از تغییرات  زندگی در مادرشهر ته

توان در  ضرورت انجام این پژوهش را می  شدهان یببا توجه به آنچه    ؟ تواند پوشش دهدمیزان انطباق این دو مفهوم را می 
ع محلی و میزان انطباق و همبستگی فضایی محور تئوری و کاربردی مطرح کرد. واکاوی مفاهیمی مانند محله و اجتما

تواند جایگاهی ویژه در مادرشهری برای این مفاهیم قائل شد، می  مقیاس توان در  تحلیلی که امروزه میو  ها در شهرها  آن
محله های اخیر توجه به مفهوم محله، توسعه اجتماعات محلی،  علم جغرافیای شهری داشته باشد. از طرف دیگر در دهه

برنامه  ییگرا و  مدیریت  نظام  نوشهرگرایی  در  چون  مباحثی  و  شهری  پایدار  توسعه  پارادایم  از  تبعیت  به  شهری  ریزی 
خاصی   در    قرارگرفتهموردتوجه  زندگی  الزامات  اندازه  چه  تا  که  مهم  این  به  پرداختن  تهران   مادرشهرهاییاست.    چون 

 چالش بکشد، امری ضروری است.  گرایی و توسعه اجتماع محلی را بهشدن محلهتواند عملیمی

( و هنری  1844ی مدرن، به پژوهش انگلس ) ی توجه و حساسیت نسبت به مفهوم »محله« و »اجتماع محلی« در دورهپیشینه
از محله18۶1)  1هیومی زاغه(  لندن در سدههای  نوزدهم؛ مطالعات جامعهنشین    مل یز(،  1893)  میدورک(،  188۷)  زیتونشناسان،  ی 

گیری و تحول  شناسی، شکلی گونه ( در مکتب شیکاگو درباره1938( و ویرث )19۲5همکاران )(، پارک و  1909)  یکول(،  1903)
ابنزر  های شهری؛ طرحمحله باغشهر  واحد محله1903هاوارد )های  او، طرح  از  انگلستان و پس  )( در  ( در 19۲9ی کلرنس پری 

بازمی از طریق دیدگاهآمریکا  بگردد که سپس  مامفمورد،  های  ازجمله:  برخی شهرشناسان  گانز )19۶1)  کوبزیجانفوذ  و  و    (19۶۲( 
ابعاد بسیار گسترده19۶9( و ارنشتاین )19۶5)  ودفیدریزان شهری  ها، دستور کارهای برنامهبا آن  زمانهم گیرد تری به خود می( 

نقد پیامدهای منشور مدرن در شهرها و اخیر به  های فکری که در چند دههترین نهضت(. از مهم1۲:  1398)سلیمانی و همکاران،
نوشهرگرایی معتقد است که بازگشت به الگوی محالت سنتی برای ایجاد جوامع پایدار   ها پرداخته است، نوشهرگرایان هستند.محله

ه مهم در این راستا  نظری دو (.89-93: 138۷مارک ای. ویس،دارد )و کارا الزم است و توسعه سنتی محالت در کانون توجه آن قرار 
زیبرک مطرح شد و نظریه توسعه مبتنی    زابتیو الکه نخستین بار توسط آندره دوانی    اند از: توسعه واحدهای همسایگی سنتی عبارت

 ونقل عمومی که بانی آن پیتر کالتروپ بوده است. بر حمل
توان به  است می  قرارگرفتهی حاضر  قالهم  موردتوجهدر خصوص موضوع پژوهش که    شدهانجامدیگر تحقیقات تجربی    ازجمله

دلبستگی به    "همکاران  و    نگستونیویمارک ل؛  "  دیجدشهرگرایی پاسخی به فرآیندهای شهرنشینی    "(۲009هوپر )بی  تحقیقات  
ایسه ارتباط بین محله و اجتماع محلی در آنکارا، مق"(۲010)  زانیفارکیب    ؛"  رلندیاهایی از شمال  محله در مناطق محروم: محله

در سطح جهانی اشاره کرد.  "  قاتیتحقای، رهنمودها و  ریزی محلهبرنامه  "(  ۲015؛ پارک و راجرز )"شهر  ی مرکزی و حومه  محله
بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تأکید    (؛1388صرافی و همکاران )  هایتوان به پژوهشتحقیقات داخلی نیز می  ازجمله

محله  شرایط  )"ایران    شهری  یهابر  همکاران  و  طرف  زاده  عبداهلل  مفهوم    "(1389؛  آناتومی  با  محله  مفهوم  ؛  "اجتماع  بسط 

 موسوی و  ؛"اجتماعی    سرمایه  دیدگاه  چارچوب  در  شهر شیرازشهری کالن  های  محله  اجتماعی  ابعاد  ارزیابی  "( 139۲عبداللهی )

( محله  "(1394صفری  تعلق  احساس  و  شهرگرایی  همز  "(1395)  انیبیحبو    یاریز؛  "  یارشد  از    ییالگو  یمعرف  ستیمحالت 

بر »هویت و حس مکان« در سیر تحول »نظریه   تأثیرگذار عوامل شناسیسنخیت  "(139۶؛ زماننزداه دربان )"  داریپا  یاجتماع محل
 با الگوهای  انایر  شهرهای  سنتی   نظام  در  محله  مفهوم  تطبیقی  تحلیل  "(139۷)  یسلطانحسینی و  ؛  "  لیفراتحلمحله« با رویکرد  

 "(1398همکاران ) سلیمانی و ؛" یاجتماع یو انزوا یگیمحله، روابط همسا "(1398آبادی )رحمت ؛"معاصر  دوره جایگزین(مشابه )

؛ و  "ی جهانی و ایران(ریزی شهری )نگاهی به تجربههای شهرشناسی و برنامهبررسی برساخت محله و اجتماع محلی در گفتمان

و دوالبی   ساز  "(1399)معروفی  ا  "محله  "مفهوم    یمعاصر  مبان  یرانیدر شهر  بر  نگاه   اشاره کرد.   "مبنا    محلهی  زیربرنامه  یبا 
اندیشمندان و پژوهشگران رشتههمان بیان شد موضوع محله و اجتماع محلی از سوی  شناسی  های چون جامعهطور که 

ریزی شهری موردتوجه قرارگرفته و از زوایای خاص به شناسی، معماری، جغرافیای شهری، اقتصاد و برنامهشهری، مردم
سازد، شده است، اما آنچه پژوهش حاضر را متمایز میگفته استفاده اند. در این پژوهش از نتایج تحقیقات پیشآن نگریسته

 
1. Henry Mayhew 
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تماعی  های مکانی و اجمحله و اجتماع محلی )ویژگی نحوه برخورد با موضوع است که در یک قالب منسجم هر دو مفهوم
به  را  آن  مادرشهر تهران محله( و مصداق  اجتماعی   صورت تجربی در  نو در چارچوب دیدگاه جغرافیای  و محله شمیران 

 کند. شهر بررسی می
 

 روش پژوهش 
ی  هگرفته است. شیوتحلیلی انجام   –به روش توصیفی    این پژوهش ضمن تأکید بر جنبه کاربردی بودن آن، با فن پیمایشی و

با   موردمطالعهمیدانی از طریق پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده است. برای عملیاتی کردن متغیرهای    -ها اسنادی دهگردآوری دا
ها و  ها، شاخصفرهنگی شهر تهران مؤلفه  -های خاص اجتماعیاستفاده از مطالعه مبانی نظری و تحقیقات پیشین، شرایط و زمینه

است، دو    ذکرشده  1گونه که در جدول  ماع محلی و شهرگرایی استخراج گردیده است. همانهای اجتهایی در ارتباط با ویژگیگویه
ی  محلههای اجتماع محلی و شهرگرایی در  سؤال( برای سنجش وضعیت ویژگی)  هیگو  ۷3  شاخص در قالب  10بعد و سه مؤلفه،  

نو   تهران  شمیران  ارزشاست    ذکرقابل  است.  شدهفیتعرمادرشهر  از طا  کیهر  گذاریدر  )به    کرتیل  اینهیگز  پنج  فیز سؤاالت 
آن بر   ییپرسشنامه محقق ساخته بوده است که روا یها بر مبناآوری دادهجمع  یوهش است. شده( استفاده1،۲،3،4،5 یاز کدها بیترت

آماری پژوهش ی  جامعه  تأییدشده است.  805/0یب  کرونباح با ضر  یآن بر اساس آلفا  یاییو پا  نظراننظر اساتید و صاحب   اساس
پرسشنامه در میان ساکنین    100های موجود در محله تعداد  ی شمیران نو بوده که بر اساس موقعیت و تعداد بلوکساکنین محله

های اجتماع محلی و شهرگرایی، خود مردمان ساکن در یک  ترین روش شناخت برای بررسی وضعیت ویژگیمهمتوزیع شده است.  
کارآمدی این   شدهانجامشناسان شهری و جغرافیدانان شهری نیز در این زمینه  قیقاتی که توسط جامعهبیشتر تح  رایز  محله هستند؛

بررسی)  کردیرو دادهپدیدارشناسی،  نشان  را  و مصاحبه(  پرسشنامه  میدانی،  برای  های  از   شدهگردآوریهای  داده  وتحلیلتجزیه اند. 
ها و نمودارها  و رگرسیون چند متغیره در قالب جدول  ایمون تی تک نمونه های کمی و آماری )توصیفی و استنباطی( شامل آزروش
 است.   شدهگرفتهبهره 

 هاي پژوهش بر اساس آلفاي کرونباخضریب پایایی شاخص . 1جدول 

نوع  

 متغیر 
 شاخص  مؤلفه  بعد 

تعداد  

 گویه 

ضریب پایایی 

(Alpha) 

متغیر  

 وابسته 

 

ع    اجتما
 محلی 
 

ه  -هویت محل
 ای 

ل  د و  علق  ت ه محله حس  ب نی  مکا  0/ 885 9 بستگی 

عهد محله  ت  0/ ۷50 5 ای حس 

و   تعامالت 
  ی همبستگ 

عی   اجتما
 

یگی  بط همسا  0/ ۷۶8 8 روا

در سطح محله  غیررسمی  و   0/ 8۶5 ۶ مشارکت رسمی 

در سطح محله  جتماعی  ا یت  من ا و  د  ما عت  0/ ۷54 ۷ ا

 ۷۲3/0 ۷ دسترسی به خدمات شهری

 

متغیر  

 مستقل 

ایی  ایی  شهرگر  شهرگر

درشهری  ما دگی  ن ز  0/ ۷۷4 ۷ سبک 

در شهر  جتماعی  ا بط   0/ 8۲3 4 روا

فعت  یی من را  0/ 8۲8 4 گ

وری  ا اطی فن ب ت ر ا وین  ن  0/ ۷50 ۶ های 

 0/ 805 ۷3 10 3 ۲ جمع 

 1398مطالعات نظری،  بر اساسهای تحقیق منبع: یافته

 موردمطالعه محدوده 
شهر تقسیمات  نو   یطبق  شمیران  محله  ناح  تهران،  منطقه    ۷  هیدر  واقع  یشهردار  4از  موقعتهران  ازلحاظ  و  است   ت یشده 

شهید صبوری و شهید حسینعلی و محله   یهاابانیاز جنوب خ  ،از سمت شمال به جنگل لویزان و محله ولیعصر و شیان  ییایجغراف
. این محله  گرددیعلی )ع( محدود م  و محله علم و صنعت و از طرف غرب به خیابان امام  نگاماز سمت شرق به خیابان ه  ،کاالد

محله    گسترهو  گرفته  به بعد شکل   1350  یهانازل توسط مهاجرین طی سال  تیفیو باک  یبدون رعایت ضوابط و مقررات شهرساز
  نو قرار   رانیشم  ییایدر محدوده جغراف  زانیاز جنگل لو  یکه بخش   بیترتنیا. به افتی  شی، افزا138۷در سال    دیجد  ماتیپس از تقس



 1399،  7،  شماره  ...   چهارم   دوره    ، مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                                 146

 

نفر جمعیت    4588۷دهد محله شمیران نو  ، نشان می95سال  و مسکن    نفوسهای سرشماری عمومی  نتایج حاصل از داده  .گرفت
  911995درصد از جمعیت    5حدود    موردمطالعهنفر از این جمعیت کاسته شده است. محله    ۲100حدود    85که نسبت به سال    داشته

 95نفر در هکتار بوده که در سال    ۷۷معادل    85م جمعیتی محله شمیران نو در سال  شود. تراکنفری کل منطقه چهار را شامل می 
سال نفر در    131است. برخالف محله شمیران نو، تراکم جمعیتی منطقه چهار شهرداری تهران از    یافتهنفر در هکتار کاهش    ۷3به  
نفر به ازای هر خانوار بوده که نسبت به سال    19/3محله  است. بعد خانوار    افتهیشیافزا  95سال  نفر در هکتار در   149، به حدود  85
نو )  داکردهیپ کاهش    5/0، حدود  85 بر اساس آمار سال    سال  5است. درصد کل مهاجران حاضر در محله شمیران  ، در  85اخیر( 

بوده    1۷حدود   از کل جمعیت  به    95در سال    کهیدرحالدرصد  میزان  هاجرپذیری م  تیوضعاست.    داکردهیپدرصد کاهش    ۷این 
زن    100ی شمیران نو به ازای هر  کاهش داشته است. در محله  95درصد در سال    4به    85درصد در سال    1۲منطقه چهار نیز از  

، از نسبت جنسی  95نفر کمتر شده است. نسبت جنسی محله در سال    4حدود    85مرد وجود داشته که نسبت به سال    105تعداد  
 نفر باالتر بوده است.   ۶د نفر بوده حدو 99منطقه چهار که 

 ی محله شمیران نو در مقایسه با منطقه چهار شناخت تیجمعهاي . ویژگی2جدول 

 مقیاس  سال
جمعیت  

 کل 

نسبت  

 جنسی 

درصد  

جمعیت  

 خردسال 

درصد جمعیت  

 سالبزرگ

درصد  

جمعیت  

 سالکهن

بعد  

 خانوار 

درصد کل  

 مهاجران 
تراکم )نفر  

 در هكتار( 

85 
 ۶5/۷۶ ۷4/1۶ ۶۶/3 94/3 45/۷4 ۶/۲1 54/109 48001 محله 

 48/131 88/1۲ 49/3 ۷4/4 3۷/۷۶ 88/18 10/10۶ 805۲31 منطقه 

95 
 ۲8/۷3 ۶8/۶ 19/3 ۶8/5 ۷3/۷1 58/۲۲ ۲5/105 4588۷ محله 

 9۲/148 85/3 01/3 41/۷ ۷1/۷۷ 8۷/14 99 911995 منطقه 

 9513و  1385های عمومی نفوس و مسکن مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری 

 
 تهران  شهرکالن. موقعیت جغرافیایی محله شمیران نو در تقسیمات کالبدی 1شکل 

 ها و بحث یافته
 شناختی معیتجهاي توصیفی و  ویژگی

درصد از    ۷5،  (3شماره  )جدول    های توزیعی در سطح محله شمیران نو های پرسشنامهبر اساس نتایج حاصل از استخراج داده
اند. به  سال قرار داشته  40تا    ۲۶درصد در گروه سنی    55اند. بیشتر پاسخگویان با  را زنان تشکیل داده  پاسخگویان را مرد و مابقی

اند. بیشتر پاسخگویان محله شمیران نو از میزان تحصیالت باالیی و مابقی مستأجر بوده  مالکدرصد افراد نمونه    90لحاظ مالکیت  
  ۲8درصد زیر دیپلم و با تحصیالت ابتدایی و    ۲8ها دارای مدرک تحصیلی دیپلم،  درصد آن   44طوری در حدود  به   نبودندبرخوردار  

و  درصد ساکنین محله شمیران نو دارای شغل کاسبی    30اند. بیش از  بوده  سانسیلدرصد نیز داری تحصیالت دانشگاهی با مدرک  
های  ها دارای شغلاست و بعد از فروشندگی بیشتر آناند. تعداد افراد با شغل دولتی در این محله بسیار پایین بوده  ی بودهفروشندگ

در حدود    و  انددار و فروشنده بودهشونده در سطح محله مغازهبیشتر افراد پرسش  وضعیت،  اند. با توجه به اینآزاد با درآمد پایین بوده
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یدانی نشان داده است بیشتر ساکنین محله های مآمده از برداشتدستاند. نتایج به درصد افراد در محله خود مشغول به کار بوده  ۶8
سال است که در این    ۲0اند بیش از ها اظهار کردهدرصد آن ۷5هستند که بیش از  زبان درصد نیز فارس 35و  زبانیآذرشمیران نو 

باشد. با  پایین می  سال اقامت داشته باشند در این محله بسیار  5که کمتر از    یذکر است میزان ساکنیناند. قابل محله اقامت داشته
درصد در    1۷اند. به همین ترتیب  ها نیز متولد خود محله شمیران نو بودهدرصد آن   ۶0توجه به میزان اقامت باالی ساکنین در حدود  

اد  تأمل این است که تمامی افراند. درنهایت نکته قابل درصد نیز از خارج از تهران به این محله مهاجرت نموده  ۲1و    دیگرهای  محله
کرده اظهار  محله  در  پرسش  داشتهمورد  نو(  )شمیران  اسم محل سکونت خود  به  نسبت  کامل  آگاهی  که  محله  اند  مرزهای  و  اند 

 . تعریف است برایشان قابل

 محله شمیران نو( موردمطالعه )هاي توصیفی جامعه  . ویژگی3جدول 

 جنسیت         

 درصد فروانی    

 زن مرد 

75 25 

 سال(سن )

 روانی   درصد ف 

 به باال  سال ۶0 سال ۶0-41 سال 40-۲۶ سال 1۷-۲5

15 55 ۲۷ 3 

 سال(  سكونت )مدت 

 درصد فروانی 

 ۲0بیشتر از  ۲0-1۶   15 -11   10-۶   5از کمتر 

- 14 3 ۷ ۷۶ 

 مالكیت

 درصد فروانی 

 مستأجر  مالک

 91 9 

 شغل 

 درصد فروانی 

 دار خانه محصل بازنشسته کارگر  فروشنده کارمند  آزاد 

13 3 31 15 ۶ 1۷ 3 

 محل کار    

 درصد فروانی  

 خارج محله  داخل محله 

۶8 3۲ 

 تحصیالت     

 درصد فروانی 

 لیسانس و باالتر فوق لیسانس کاردانی  دیپلم زیر دیپلم سواد بی

- ۲8 44 - ۲8 - 

 قومیت 

 درصد فروانی 

 بلوچ، ترکمن، افغانی( ) ریسا لر کرد  آذری فارس

35 59 ۶ - - 

 محل تولد  

 درصد فروانی  

 خارج از تهران  خارج از محله( تهران ) تهران )خود محله( 

۶۲ 1۷ ۲1 

 آگاهی به اسم محله         

 درصد فروانی 

 دانمنمی میدانم

100 - 

 1398های میدانی، های پژوهش بر اساس داده مأخذ: یافته

 ي شمیران نو اراضی محله يو کاربرسازمان فضایی 
اسا از کاربری4جدول  های  دادهس  بر  با  های هفت،  بیشترین   19گانه محله شمیران نو، کاربری فضای سبز شهری  مترمربع 

و کل تهران باالتر بوده است.    4منطقه    ی پیشنهادی میزان سرانه را به خود اختصاص داده است. این میزان در مقایسه با سرانه
این محاسبه، پهنهقابل بوستانویزان درنظرگرفته نشده است و صرفاً پارکی سبز لذکر است در  های موجود در سطح محله  ها و 

شده است. همین امر باعث شده که اغلب ساکنین محله شمیران نو میزان دسترسی به فضاهای سبز و تفریحی را مناسب  محاسبه
ی آموزشی کل  ی پیشنهادی و همچنین سرانهرانهمترمربع بوده که از س  4/0ی فضاهای آموزشی در محله برابر  ارزیابی کنند. سرانه

بخش نبوده است و دارای میانگینی کمتر از میانگین بیشتر بوده است اما ارزیابی آن از دید ساکنین محله چندان رضایت  4منطقه  
ربع بوده که در مترم  1۲/0ی  مترمربع دارای سرانه  19۶۲9متوسط تحقیق بوده است. کاربری مذهبی در سطح محله شمیران نو با  

ارزیابی ساکنین   علتو کل تهران در حد تقریباً یکسانی بوده است. به همین    4ی پیشنهادی و همچنین منطقه  مقایسه با سرانه
  –بهداشتی    کاربریی ذکر دیگر پایین بودن سرانهاست. نکته قابل  ارزیابی شدهمحله از دسترسی به فضاهای مذهبی بسیار مناسب  
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این برابر    درمانی در  است که  و    0۶/0محله  بوده  مقامترمربع  نوسازی و همچنین سرانهبا سرانه  سهیدر  پیشنهادی سازمان  ی  ی 
 تر بوده است. و کل تهران پایین 4درمانی منطقه  -خدمات بهداشتی

 گانه محله شمیران نو و مقایسه آن با سطوح باالتر کاربري اراضی و سرانه خدمات هفت  4جدول 

 کاربري 
 ن تهرا

 )مترمربع( 

منطقه 

 مترمربع( )

سرانه پیشنهادي سازمان نوسازي براي محالت 

 )مترمربع( 

 محله شمیران نو

مساحت  

 مترمربع( )

سرانه  

 مترمربع( )

 41/0 19۶۲9 33/0 09/0 8/0 آموزشی

 1۲/0 5۶55 11/0 13/0 3/0 مذهبی

 00/0 ۲1۶ 1۶/0 15/0 3/0 فرهنگی 

 - - ۲۲/0 1۶/0 9/0 ورزشی

 0۲/0 ۷5۷ 1۶/0 03/0 1/0 ئی پذیرا

-بهداشتی 

 درمانی 

3/0 33/0 15/0 303۷ 0۶/0 

 8۶/18 9138۶5 1 45/15 8 فضاي سبز

 1395تهران،  4های پایه شهرداری منطقه ، نقشه 138۶های پایه طرح جامع تهران، مأخذ: محاسبات نگارنده بر اساس نقشه

پهنه سه  نو  شمیران  محله  فضایی  درسازمان  را  بزرگ  می  ی  نشان  محله  )شکل  سطح  به ۲دهد  پهنهطوری(،  نظامی که  ی 
جنوبی محله    -ی مسکونی که در محور غربیی سبز لویزان در شمال محله و پهنه)پادگان نظامی کوهک( در شرق محله، پهنه

مراتب شبکه معابر،  ه به سلسلهدهد. با توجهای منطقه چهار نشان میی تمایز محله را با دیگر محلهبندپهنهشده است. این نوع  واقع
ی و الگوی معابر محله شمیران  بندشبکه باشد. بررسی نظام کلی  صورت شطرنجی میبه  ساختار هندسی محورهای محله شمیران نو

عابر شریانی های قوی )ماست. این محله با لبهنشان از یک ساختار نسبتاً شطرنجی منسجم و منظم در بخش مرکزی محله    نو،
زین  کیدرجه بزرگراه  هنگام،  خیابان  امام  همچون  بزرگراه  و  و    محدودشده  (ع()  ی علالدین  محدوده  تعیین  بر  عالوه  که  است 

مشخص نمودن مرز فیزیکی و محدود نمودن مرز و لبه پیرامون محله، به بهترین نحو ترافیک و سفرها را به محله و همچنین به  
دهی الگوی  شکل  و  خدمات شهری ها،  در توزیع فضایی مناسب کاربری  محله شمیران نودهند. معابر لبه  سایر نقاط شهر انتقال می

  بزرگراه   ی شرقی محله،یک لبهعنوان یک خیابان شریانی درجه نقش بسیار مهمی داشته است. خیابان هنگام به   شبکه معابر محله
نوعی این محله را از  اند و به له شمیران نو را تشکیل دادههای شمالی و غربی محالدین )بلوار استقالل( و بزرگراه امام علی لبهزین

دهد و  کننده مسیر مرکزی محله را شکل میعنوان یک خیابان جمع و پخشاند. خیابان غفاری به های اطراف جدا کردهدیگر محله
شیب    عمومی  جهت  با  جنوب غربی متناسب  -شمال شرقیه  طقگیری عمومی منجهتترین خیابان این محله است.  نوعی مهمبه 

شرقی  جهت  دارای   نیزمنطقه    اصلی   محورهای  آن تبع  به   و  محله شرقی   -شمال  و  غربی   حال نیدرع  و   بوده   غربی   –  جنوب 

-این ناحیه با سایر نقاط شهر تهران میدهنده  اتصالغربی    –جنوب غربی و شرقی    -و شمال شرقی  جنوبی  –  شمالی  محورهای

شبکه    حالن یدرع  .باشند استخوان ساختار  منطقه  و  موجود  و  نسبتاً  بندی  داشتن  میمراتب  سلسله  دارایمنظم  با  ناحیه  این  باشد. 
الدین، امام علی و خیابان هنگام توانایی انتقال ترافیک عبوری محله را به ناحیه و منطقه به شکل نسبتاً مطلوبی  های زینبزرگراه

وارباز  دهد.انجام می نو دو خیابان  از مهم  در محله شمیران  )ابوذر غفاری(  نو  این محله میو شمیران  معابر  باشند که مسیر  ترین 
های موجود در  درصد مردم محله از ایستگاه  85باشند و نزدیک به  ونقل عمومی ازجمله اتوبوس و تاکسی میحرکت وسایل حمل

 کنند. وآمد به سایر نقاط شهر استفاده می این دو خیابان جهت رفت
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 ن فضایی محله شمیران نو. سازما2شكل 

 1398های میدانی، ؛ تصاویر هوایی و برداشت 138۶های پایه طرح جامع تهران، مأخذ: ترسیم نگارنده بر اساس نقشه

، پارک جنگلی  االئمهثامنتوان به مسجد  ایفا کنند می توانند نقش نشانه را برای محله  های شاخص که میترین کاربریاز مهم
-از این محله  هرکدامکدامن )مراکز خرید(، میدان پاکدامن )شمیران نو(، پادگان کوهک و پارک شقایق اشاره کرد.  لویزان، خیابان پا

بودن و...    زیانگخاطرهتاریخی، محوریت داشتن، مرکزیت داشتن، وسعت،    ازلحاظداشتن    ارزشهای خاصی مانند  های دارای ویژگی
 اند. گذاری شدهزش، بر اساس نظر ساکنین ار5هستند که در جدول 

 ساکنین محله  ازنظرها دهی آنهاي شاخص محله شمیران نو و ارزش . نشانه5جدول 

هانشانه  

ارهایمع  

مسجد  

االئمه ثامن  

 یپارک جنگل

زانیلو   

پاکدامن   ابانیخ

( دی)مراکز خر  

نو   رانیشم دانیم

 )پاکدامن( 

پادگان 

 کوهک 

پارک  

ق یشقا  

 5/0 ۲ 5/0 1 3 05/0 ارزش تاریخی داشتن 

 1 5/0 5/0 5/0 4 5/۲ داشتن زیبایی منظر )کالبدی( 

 ۲ 1 5/1 5/۲ 4 5/1 انگیز بودن خاطره 

 1 3 5/0 ۲ 4 1 وسعت 

 ۲ ۲ 5/0 5/0 4 5/0 داشتن مناظر ویژه طبیعی 

 1 5/1 3 4 4 5/1 محوریت داشتن

 5/1 5/1 1 4 4 1 مرکزیت داشتن )تسلط فضایی( 

 ۲ 1 5/0 3 4 ۲ واضح و نمایان بودن 

 11 5/1۲ 8 5/1۷ 31 5/10 جمع کل

 4/1 5/1 1 1/۲ 9/3 3/1 میانگین

 1398های میدانی،مأخذ: نگارنده بر اساس برداشت 
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 هاي خاص محله شمیران نو. پراکنش جغرافیایی برخی نشانه3شكل 

 1398های میدانی،مأخذ: نگارنده بر اساس برداشت 

 هاي اجتماع محلی در محله سنجش شاخص
است،    شدهارائه   ۶که در جدول    ی شمیران نوهای اجتماع محلی در محلهای برای سنجش شاخصن تی تک نمونهنتایج آزمو

می مقیاس  شاخص  رازیغبهها  ی شاخصدهد همهنشان  در  به خدمات شهری  و دسترسی  محله  در سطح  روابط همسایگی  های 
  %95ها در حد اطمینان  بررسی بودن شاخصنشانگر معنادار و قابلبوده که    05/0تر از  ( پایین000/0)  یمعنادارمحله، دارای سطح  

و دسترسی،    همسایگیهای باال و پایین در شاخص روابط  ، همچنین مثبت و منفی بودن کرانه1و    ۲۲5/0داری  است. سطح معنی
( 5تا    1ای لیکرت )نج گزینهکه مقیاس پرسشنامه طیف پکند. با توجه به اینعدم اختالف میانگین مفروض و واقعی را تأیید می

عدد   مفروض  میانگین  است،  نظر    3بوده  میانگین    شدهگرفته در  بیشترین  و    آمدهدست به است.  تعلق  حس  شاخص  به  مربوط 
برای شاخص حس    شدهحاصلبا میانگین مفروض بوده است. همچنین میانگین    31/0ای بوده که دارای اختالف  دلبستگی محله

دهد که با میانگین مفروض پژوهش بوده است. نتایج آزمون نشان می  19/0بوده که دارای اختالف    19/3با  ای برابر  تعهد محله
و    3۷/۲،  94/۲های روابط همسایگی، مشارکت رسمی و غیررسمی در سطح محلی و امنیت و اعتماد به ترتیب با میانگین  شاخص

توان  بنابراین می؛  اختالف شاخص همسایگی بسیار ناچیز بوده است  اند هرچنددارای اختالف منفی با میانگین مفروض بوده  ۷4/۲
ی شمیران نو در تهران نسبت باال بوده است. این  ای ساکنین محلهو حس تعهد محله  گفت میزان حس تعلق و دلبستگی به محله

 بسیار پایین بوده است.  میزان روابط همسایگی و مشارکت در سطح محله است که یدر حال
ای  ای که دارای دو شاخص حس تعلق و دلبستگی و حس تعهد محلهی هویت محله(، مؤلفه۷جدول  اس نتایج آزمون )بر اس

بوده در سطح اطمینان   باال و پایین آزمون نیز  قابل  000/0دارای مقدار معناداری    % 95ساکنین  بودن حد  بوده است. مثبت  قبولی 
ای در محله شمیران نو  ی هویت محلهاین مؤلفه وجود دارد. میانگین واقعی مؤلفه  دهد که اختالف میانگین معناداری درنشان می

اختالف    ۲۲/3معاد   دارای  که  است  ۲۲/0بوده  پژوهش  مفروض  میانگین  می؛  با  نشان  آزمون  این  نتیجه  که سطح  بنابراین،  دهد 
ی خود حس تعلق، دلبستگی و تعهد  سبت به محلهای در محله شمیران نو در حد متوسط و روبه باالیی بوده و ساکنین نهویت محله

ی تعامالت و همبستگی اجتماعی که با استفاده از سه شاخص روابط همسایگی، مشارکت، امنیت و نسبی دارند. در خصوص مؤلفه
ینان باال و  ( در سطح اطم000/0بوده است. همچنین مقدار معناداری )  ۶8/۲آمده معادل  دست اعتماد سنجیده شده است، میانگین به

از تفاوت معنی بودن هر دو حد باال و پایین نشان  نتیجه آزمون تی نشان میدار میانگینمنفی  تعامالت و  ها دارد.  دهد که سطح 
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-بنابراین برخالف هویت محله؛  باشدتر از میانگین مفروض و در حد پایینی میهمبستگی اجتماعی ساکنین محله شمیران نو پایین
 شود.ت اجتماعی در محله موردنظر در حد پایینی ارزیابی میای، سطح تعامال

 

 اي تک نمونه tسنجش شاخص حس تعلق و دلبستگی به محله شمیران نو با استفاده آزمون  . 6جدول 

 Tآماره  تعداد  شاخص
انحراف  

 معیار 

میانگین 

 واقعی

اختالف  

 میانگین 

سطح 

 معناداري 

سطح اطمینان  

95% 
 وضعیت 

حد 
 پایین

 باال حد

تعلق و دلبستگی به 

 محله

رو به  متوسط 44/0 18/0 000/0 31/0 31/3 ۶35/0 8۷8/4 100
 باال

رو به  متوسط 34/0 04/0 010/0 198/0 19/3 ۷۶0/0 ۶1/۲ 100 اي حس تعهد محله
 باال

 متوسط 03/0 -15/0 ۲۲5/0 -05۶/0 94/۲ 4۶0/0 -۲۲/1 100 روابط همسایگی 

مشارکت رسمی و 

 غیررسمی 

 پایین -4۷/0 -۷۷/0 000/0 ۶۲/0 3۷/۲ ۷۶۲/0 -19۲/8 100

متوسط رو به  -0۷/0 -44/0 00۶/0 ۲۶/0 ۷4/۲ 91۶/0 -838/۲ 100 امنیت و اعتماد 
 پایین

 متوسط 15/0 -15/0 1 000/0 3 ۷۷1/0 000/0 100 ها دسترسی

 1398های میدانی، های پژوهش بر اساس داده مأخذ: یافته

 اي تک نمونه tدر محله شمیران نو با استفاده آزمون  هاي پژوهش سنجش مؤلفه . 7جدول 

 تعداد  مؤلفه
آماره 

T 

انحراف  

 معیار 

میانگین 

 واقعی

اختالف  

 میانگین 

سطح 

 معناداري 

سطح اطمینان  

 وضعیت  95%

 حد باال حد پایین

 3۲/0 11/0 000/0 ۲۲/0 ۲۲/3 50۶/0 33۶/4 100 اي هویت محله
و   متوسط

 روبه باال 

تعامالت و 

 همبستگی اجتماعی 
 پایین  -۲۲/0 -41/0 000/0 -313/0 ۶8/۲ ۶8۶/۲ -504/۶ 100

 1398های میدانی، های پژوهش بر اساس داده مأخذ: یافته

 هاي اجتماع محلی در محله شمیران نو روابط و تأثیرات شهرگرایی بر ویژگی
عنوان متغیر  ای بهی هویت محلهرهای مستقل پژوهش و مؤلفهعنوان متغیهای شهرگرایی به بررسی تأثیر و روابط بین شاخص

محله در  )وابسته  نو  شمیران  می8جدول  ی  نشان  میزان  (،  بیانگر    ۶03/0  برابرها  آن  (R)  یهمبستگدهد  رقم  این  است.  بوده 
بین متغیرهای تحقیق دارد. قابل نوع مثبت و مستقیم  از  باال  نسبتاً  توانستهخوببه مستقل  ذکر است که متغیرهای  همبستگی  اند  ی 

بینی و تبیین کنند و سایر تغییرات مرتبط با عوامل دیگری بوده که خارج از مدل  درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش  33حدود  
د.  دهقبولی را نشان میبوده است که رقم قابل  000/0شده در آزمون آنوا معادل  باشد. سطح معناداری رگرسیون انجامتحقیق می 

دهد که تمامی متغیرهای مستقل دارای روابط معنادار با متغیر وابسته آمده برای متغیرها نشان میدستهمچنین سطح معناداری به
بیشترین تأثیر را بر متغیر  5۶۷/0دهد متغیر سبک زندگی با ضریب ای هستند. نتایج حاصل از ضریب بتا نشان مییعنی هویت محله

گرایی و فناوری به ترتیب  آمده برای متغیرهای روابط اجتماعی در شهر، منفعت دستست. همچنین ضرایب به ای داشته ا هویت محله
ای در محله شمیران نو  دهد که این سه متغیر بر متغیر هویت محلهبوده است. این نتایج نشان می  -۲04/0و    0۶۷  ،۲0۷/0برابر  

ها در سطح روابط اجتماعی ساکنین کاسته شود  ه هر چه از میزان این شاخصاند بدین معنی کدارای تأثیرات منفی و کاهشی بوده
 ای افزوده خواهد شد. بر میزان متغیر هویت محله
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 اي در محله شمیران نوروابط و تأثیرات متغیرهاي شهرگرایی بر هویت محله . 8جدول 

بین  متغیرهاي پیش

 )مستقل( 
B SE BETA T Sig df F Sig 

 000/0 399/5 - 4۷۲/0 54۷/۲ مقدار ثابت 

4 54/13 000/0 

 000/0 39۷/۶ 5۶۷/0 081/0 5۲1/0 سبک زندگی شهری 

 04۲/0 -0۶0/۲ -۲0۷/0 093/0 -19۲/0 روابط اجتماعی در شهر 

 000/0 -۷۲3/0 -0۶۷/0 058/0 -04۲/0 گرایی منفعت

 035/0 -134/۲ -۲04/0 0۶۶/0 -140/0 های نوین ارتباطی فناوری

Adjusted R Square= 33۶ /0                            R Square= 3۶3/0                                 R= ۶03/0               
 1398های میدانی، های پژوهش بر اساس داده مأخذ: یافته

تگی اجتماعی در سطح محله ی بین متغیرهای مستقل و دیگر متغیر وابسته تحقیق به نام تعامالت و همبسنتایج تأثیر و رابطه
شده است. مقدار همبستگی مابین متغیرهای مستقل و ، نشان داده9شمیران نو با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در جدول  

اند  که متغیرهای مستقل توانستهطوری دهد به مستقیم و باالیی را نشان می  -بوده که همبستگی مثبت  ۷14/0وابسته تحقیق برابر  
بوده که سطح معناداری در    000/0درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند. سطح معناداری در آزمون آنوا برابر    49حدود    در

ذکر است سطح معناداری تمامی متغیرهای مستقل نیز کند. قابلرا برای تحلیل سایر موارد از مدل تأیید می  %95سطح اطمینان  
دهد متغیر سبک زندگی شهری دارای بیشترین تأثیر مثبت بر تفسیر است. نتایج حاصل از مدل نشان میبوده و قابل    05/0کمتر از  

بوده نو  شمیران  محله  سطح  در  اجتماعی  همبستگی  و  معادل    تعامالت  آن  بتای  منفعت  ۷58/0که ضریب  است.  در  بوده  گرایی 
بتای   ضریب  با  مادرشهری  فناوری  -۲81/0زندگی  ضریبو  با  نوین  سطح   -118/0بتای    های  کاهشی  و  منفی  تأثیرات  دارای 

همبستگی و  بودهتعامالت  نو  شمیران  محله  سطح  در  اجتماعی  بتای  های  ضریب  با  شهر  در  اجتماعی  روابط  متغیر  همچنین  اند. 
تماعی در توان ذکر کرد متغیرهای روابط اجای ساکنین شده است. بنا بر آنچه گفته شد می باعث کاهش سطح هویت محله -۲51/0

منفعت فناوریشهر،  و  ویژگیگرایی  کاهش  باعث  نوین  ارتباطی  محلههای  هویت  متغیرهای  قالب  در  محلی  اجتماع  و  های  ای 
 اند. تعامالت اجتماعی در سطح محله شمیران نو تهران شده

 و. روابط و تأثیرات متغیرهاي شهرگرایی بر تعامالت و همبستگی اجتماعی در محله شمیران ن 9جدول 

بین  متغیرهاي پیش

 )مستقل( 

B SE BETA T Sig df F Sig 

 000/0 ۶5/۲4 4 035/0 ۷4۲/1 - 394/0 ۶8۷/0 مقدار ثابت 

 000/0 ۷43/9 ۷58/0 0۶8/0 ۶۶4/0 سبک زندگی شهری 

 00۶/0 -841/۲ -۲51/0 0۷8/0 -۲۲1/0 روابط اجتماعی در شهر 

 001/0 -430/3 -۲81/0 048/0 -1۶۶/0 گرایی منفعت

 00۲/0 -400/1 -118/0 055/0 -0۷۷/0 های نوین ارتباطی فناوری

Adjusted R Square= 489 /0                            R Square= 509/0                                 R= ۷14/0  

 1398های میدانی، های پژوهش بر اساس داده مأخذ: یافته

 گیري نتیجهبحث و 
ها  ها، پاتوقهای عمومی، میدانها، مکانهای میدانی نشان داد که اغلب ساکنین محله نسبت به خیابانسیربرنتایج حاصل از  

محله    ،های کالبدی محله خود دارند. بر اساس نتایجو مرکز محله خود آشنایی باالیی دارند و تصویر ذهنی به نسبت خوبی از نشانه
 خاطرات، درصد از ساکنین آن یادآور ۶0شود و این فضا برای بیش از انی قلمداد میشمیران نو برای ساکنین خود یک فضای خودم

ای محلهخاصی بوده است. همچنین برای ساکنین محله شمیران نو اهمیت دارد که چه افرادی همسایه و هم اتفاقات و رویدادها
دیگران پیشنهاد    به سکونت   برایو محله خود را    دارندرضایت نچندان از وضعیت محله خود    شوند. از طرفی، ساکنان محلهها میآن

اند در صورت فراهم شدن شرایط  درصد از ساکنین و پاسخگویان محله شمیران نو اظهار کرده  ۶3در همین راستا حدود    .دهندنمی
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ی خود در  ف از محلهی شمیران نو نسبت به بدگویی و تعری. ساکنین محلهکردهای بهتر ترک خواهند  محله  قصدبهاین محله را  
به اتفاقات و مشکالتی که در   نسبتجمع دوستان و اقوام دارای واکنش هستند و این امر برایشان دارای اهمیت است و خود را  

برای پیگیری    اداراتو مراجعه به    اموری  است که برای بر عهده گرفتن وظیفه  کهدرحالیدانند. این  دهد مسئول میمحله رخ می
دهند که ساکنان عدم پاسخگویی از طرف نهادهای متولی امور محله را علت این وضعیت ه چندان رغبتی نشان نمیمشکالت محل

میزان کمک  »  ،«هاها و مشکالت زندگی از همسایهکمک گرفتن زمان بیماری»،  « یکدیگر  از  هاهیهمسامیزان شناخت  »دانند.  می
همسایه جدید در صورت ورود به محله« از طرف ساکنین در حد متوسطی   سعی در آشنایی باو »  «به همسایگان در صورت نیاز

بندی میزان  باشد و سطحها در میان ساکنان محله شمیران نو بسیار پایین میوآمد خانوادگی با همسایهمیزان رفت   است.   شدهارزیابی
و علیک کردن با یکدیگر بوده است. به لحاظ امور  ها بیشتر در حد سالم  دهد ارتباط با همسایهر محله نشان میها دروابط همسایه

ها نشان داد که میزان حضور ساکنین محله شمیران نو در مسجد محله و مشارکت در مربوط به مشارکت در سطح محله بررسی
شمیران نو    ای بیشتر بوده است. در مقابل، میزان مشارکت ساکنین محلههای مذهبی به نسبت به سایر ابعاد مشارکت محلهفعالیت

محلی و مواردی از این قبیل در سطح پایینی  الحسنهقرض هایهای سطح محله و شوراهای محلی، مشارکت در صندوقدر انجمن
تراکم و شلوغی در   بوده است. به لحاظ امنیت در سطح محله، میزان درگیری و دعواهای خیابانی در سطح محله باال بوده است.

 افتد.اتفاق می  به علت کمبود پارکینگ های شدید ها و خشونتساکنین عقیده دارند اغلب درگیریمحله بسیار چشمگیر است و  
های اجتماع  ی شمیران نو با ویژگیهای تجربی نشان داد که میزان انطباق قلمرو فیزیکی محلهی آزموندر حالت کلی نتیجه
ی شمیران نو متوسط و رو به باال بوده است؛  ای در محلهسطح هویت محله  کهطوریبه است    شدهارزیابیمحلی در حد متوسطی  

که سطح    ایگونه بهگیری و بهبود تعامالت و همبستگی اجتماعی درونی ساکنین محله نشده است.  لیکن این وضعیت، سبب شکل
از حد متوسط  همبستگی اجتماعی در میان ساکنین محله پایین ون چند متغیره نیز  بوده است. نتایج آزمون رگرسی(  3پژوهش )تر 

اغلب شاخص داد  مؤلفه  عنوانبه های شهرگرایی  نشان  بر  تأثیرات منفی  و  روابط  دارای  بودهمتغیر مستقل  اجتماع محلی  اند. های 
های نوین ارتباطی دارای بیشترین تأثیرات تر در شهر و فناوریروابط اجتماعی گستردهگرایی شخصی،  متغیرهای منفعت  نیبنیدرا

اند. از نگاه اغلب شهروندان محله، استقالل فردی،  ای بودهای و همبستگی و تعامالت اجتماعی درون محلههویت محله  منفی بر
پی و  اولویتموفقیت  و  ترجیحات  خانوادگی  و  شخصی  نیازهای  آنجویی  اجتماعی  میهای  محسوب  ارجحیت ها  این  که  گردد 

  چراکه ها شده است؛  های اجتماعی در سطح محلهسبب کاهش همبستگی  ینوعه بگرایانه  های جمعهای فردگرایانه بر ارزشارزش
گرایانه متکی است. اینترنت نیز عامل جدیدی در ساختن و شکل دادن به اجتماعات جدید های جمعی وجودی محله بر ارزشفلسفه

جایگزین    ینوعبه ظهور باشد که    حالدر  در شهرهای بزرگ    ویژهبه های جدیدی از همسایگی  شده که گونه  سبباست. این عامل  
 گردد. بر مجاورتروابط همسایگی سنتی مبتنی 

نتایج  بر نظریهمی  شدهحاصلاساس  گفت،  مانند  توان  جبرگرایانی  شهرگرایی  همبستگی  )  یمدورکامیل  های  کاهش  نظریه 
 ینشافتی گماتونیز )نظریه روابط    یناندفرد  و حیات ذهنی(،  شهرکالن نظریه  )  یملزجورج    مکانیکی(،  و همبستگی  در شهراجتماعی  

مثابه شیوه جدید از زندگی(، در  نظریه شهرگرایی به رث )یو  لوئیس  و  مکتب شیکاگو(پارک )رابرت    جامعه((،)  یگزلشافتاجتماع( و  )
های پژوهش، هکند زیرا بر اساس یافتمصداق پیدا می  یتوجه قابل   تا حدی شمیران نو  خاص محله  طوربه های تهران و شرایط محله

-های سبک زندگی شهری، روابط اجتماعی گسترده در شهر، منفعتهای زندگی مادرشهری )در قالب شاخصشهرگرایی و شیوه
ی شمیران نو  های اجتماع محلی در محلهشدن ویژگیهای نوین ارتباطی( ازجمله عوامل واگرایی و کمرنگگرایی فردی و فناوری

( و...  1398آبادی )(، رحمت139۲(، عبداللهی )1395)هایی مانند موسوی و صفری  چنین نتایج پژوهشهم.  اندمادرشهر تهران بوده
،  یابه مکان شهری بااحساس تعلق محله  یدلبستگ  به روابط گسترده در شهر و  شیشهری، گرا  یسبک زندگ   نیبنیز نشان داد که  

-به دلیل شاخص  صرفاً گیری وضعیت موجود  روری است که شکلذکر این نکته ض  تیدرنها.  دارد  وجود  و معنادار،  یمنف  یهمبستگ
ناسازگاری محله و اجتماع محلی در  های شهرگرایی و شیوه ناهمسوئی و  این  بلکه  های خاص زندگی در مادرشهر تهران نیست 

مانند   از دالیلی دیگر  مادرشهری معاصر  واحدهای مح  یمسئلهنظام  استقالل و خودکفایی  مادرشهر،  مقیاس در شهر، عدم  له در 
پذیرد که خارج از بحث این پژوهش  ها و... تأثیر میگزینی کار و سکونت در محلهییجایی و حرکت در شهر، جدای نظام جابهتوسعه

است مانند  بوده  اندیشمندان  و  پژوهشگران  از  بسیاری  زوال جایگاه محله در شهرها،  به  توجه  با  نوشهرگرا نظریه.  غروی  ،  پردازان 
... راهکار بازگشت به محالت سنتی و احیای محالت  ( و1399(، معروفی و دوالبی )139۷حسینی و سلطانی )(،  139۶اری )الخوانس
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محله قالب  میدر  مطرح  را  نئوسنتی  این  های  حالکنند.  همکاران  در  و  سلیمانی  پژوهش  راستای  در  حاضر  پژوهش  که  است  ی 
های سنتی ایرانی و مطرح کردن آن در مادرشهری مانند تهران، به نظر  محلهبازگشت به    که  کندیم(، این چالش را مطرح  1398)

 . قرارداد مدنظری شهری را ی مقیاس و ساختار جغرافیایی توسعهمسئلهرسد چندان عقالنی نباشد و بایستی می
پژوهشامسئله توجه  کانون  در  باید  که  طرحی  و  دانشگاهی  علمی،  محله  های  با  ارتباط  در  شهری  به  های  توجه  گیرد  قرار 

هر شهری در هر مرحله از ی رشد شهر و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم است؛ چراکه  مقیاس، مرحله  یمسئله
بندی بیانگر همان مناسبات و ساختارهای اجتماعی فضایی است  های خاص خود را دارد، زیرا محله محله  زمانی،-تحوالت فضایی  

انباشتهای هر دوربر شه   که اندازه و حجم  تابع میزان،  نیز   ،رون یازا.  استر  های فضایی شه ره حاکم است و وضع آن مناسبات 
ویژه در به   های نوو مطرح کردن آن در قالب  ی ایرانهای گذشتهرهای مربوط به شه بازتولید محله  بینش نوستالژیک به محله و 

های برخورد چند سال اخیر، نباید انتظار  فضایی و با شیوه  نیدر چنرسد.  یبه نظر م  رممکنیغ  فضای مادرشهری مانند تهران، امری
بنابراین، باید توجه داشت  ؛  ای و ... را داشتهایی مانند مشارکت محلههایی با محتوای اجتماعی و به بار نشستن بحثبازتولید محله

محله، و  محلی  اجتماع  فضایی  انطباق  تقویت  و  ارتقاء  ایجا  شرط  که  محلهاساسی  بازآفرینی  و  بهبود  چارچوب  د،  در  موجود  های 
ی شمیران نو وجود  ای که در محلهدرهرحال با توجه به شرایط ویژهگفتمان مادرشهری و شهرگرایی مقیاس مادرشهر تهران است.  

 توان به چند توصیه اشاره نمود:دارد می
بلوک - از  برخی  در  معابر  نفوذپذیری  افافزایش  و  محله  مسکونی  و های  بهسازی  طریق  از  مسکونی  تراکم  سطح  زایش 

 بازسازی واحدهای فرسوده در محله؛

 ؛مدتکوتاهو استقرار واحدهای پلیس محله در  بلندمدتاجتماعی در  هایآموزشافزایش میزان امنیت در محله از طریق  -

با استفاده از  یک راسته ترکیبی(    نعنوابه در میدان پاکدامن یا خیابان شیمران نو ) ایجاد و تقویت مرکز محله شمیران نو   -
 ترکیبی؛  یهای کاربری توسعه

های  کاهش نزاع  و  نقلیه پارک شده در سطح معابر   لیوساهای طبقاتی در سطح محله و کاهش حضور  تأسیس پارکینگ -
 مردمی به خاطر کمبود پارکینگ؛

ی شهر( و اختصاص تر )خارج یا حاشیههای مناسبسطح محله به مکان  درهای نظامی مقیاس بزرگ موجود  انتقال پهنه -
کاربری به  اراضی  کاربریاین  مانند  محله  مقیاس  در  خدماتی  فرهنگی، هایی  راستای  ی بهداشت  های  در  و...  آموزشی   ،

 ی خدمات شهری و... افزایش سرانه
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