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چکیده 
فضای عمومی شهری به عنوان مکان تبلور کنش  های اجتماعی بازتابی 
در  کنش ها  این  است.  اجتماعی  مختلف  گروه  های  بین  تمایزهای  از 
وجود  به  را  انحصاری  فضاهای  نوعی  فضا،  درون  منابع  با  ارتباط 
با محدود ساختن حضور گروه  های اجتماعی مختلف به  می آورد که 
مرزبندی فضا انجامیده و به دنبال آن شکلی فضایی به جدایی گزینی 
با هدف شناخت عوامل موثر بر مرزبندی  می بخشد. پژوهش حاضر 
فضاهای عمومی شهری و بررسی نقش تمایزهای اجتماعی، با تاکید 
بر رویکردی تلفیقی مبتنی بر آراء اندیشمندانی مانند زیمل و بوردیو، 
در تالش است تا به روش آزمون نظریه و براساس مدل طراحی شده 
سازد.  فراهم  را  فرضیات  بررسی  امکان  نظری،  چهارچوب  بر  مبتنی 
برای این منظور با تاکید بر معیارهایی نظیر الگوی تعامالت اجتماعی، 
انحصاری کردن فضا، فاصله ی اجتماعی؛ تمایل  چگونگی مصرف و 
به تفکیک و جدایی گزینی به شیوه تحلیل مسیر به سنجش رابطه میان 
شهر  مرکزی  محدوده  در  اجتماعی،  تمایزهای  و  اجتماعی  مرزبندی 
تهران پرداخته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگرچه 
شکل گیری  بر  انکار  غیرقابل  و  موثر  ای  پشتوانه  طبقاتی  تمایزهای 
مرزبندی ها به شمار می روند اما بیش از آن ها این عادت واره ها هستند 

که مرزها را درون فضاهای شهری ترسیم می سازند. 

به  تمایل  اجتماعی،  مرزبندی  اجتماعی،  تمایزات  کلیدی:  واژگان 
تفکیک و جدایی، محدوده مرکزی شهر تهران

Examining the role of social distinctions on the 
boundaries of urban public spaces

Abstract
Urban public space as the location of the crystallization 
of social action is a reflection of the distinctions 
between different social groups. In relation to resources 
within the space, these interactions exist in the form of 
spaces that have led to space demarcation by limiting 
the presence of different social groups, following 
that spatial form. The present study aims to identify 
the factors affecting the boundaries of urban public 
spaces and studying the role of social distinctions, 
with emphasis on the integrated approach based on 
thinkers such as simoel  and Bourdieu, in an attempt 
to study hypotheses based on theoretical framework 
based on theoretical framework. for this purpose , 
with emphasis on criteria such as pattern of social 
interaction, how to use and monopoly space, social 
distance; tendency to segregation and in the way of 
analysis of the relationship between social boundaries 
and social distinctions, in central area of Tehran . The 
results show that although class distinctions have been 
an effective and undeniable support in the formation 
of, most of them are used to map boundaries within 
urban spaces. 

Key words: social distinctions, social boundaries, ten-
dency to separation and separation, central area of Teh-
ran 
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1. مقدمه : 
فضاهاي شهري به طور سمبلیکي در ارتباط با گروه هایي 
قرار دارند که در آن حضور دارند و تا آنجا پیش مي روند که 
فضاهاي شهري را در اختیار خود درآورند و این فضاهاي 
تقویت  را  جدایي گزیني  و  موجود  ساختار  شده  تقویت 
مي نماید. در واقع مرزهاي اجتماعي شکل عیني تفاوت هاي 
اجتماعي است که در بستر نابرابري ها و توزیع نابرابر منابع 
)مادي و غیر مادي( و سایر فرصت هاي اجتماعي بازنمود 
توسط  که  هستند  برتري هایي  سمبلیک  مرزهاي  و  مییابد 
مردم،  شکل ها،  دسته بندي  منظور  به  اجتماعي  گروه هاي 
مرزهاي  این  وقتي  و  مي شوند.  ساخته  فضا  و  فعالیت ها 
سمبلیک مورد پذیرش قرار گیرند مي توانند بازخوردهایي 
اجتماعي داشته باشند که مرزهاي اجتماعي را تقویت کند و 
نهایتًا با تقویت این مرزها شکلي از الگوهاي جدایي گزیني 
و یا تفکیک بخشي را در فضاي شهري ایجاد سازند. در 
این راستا هدف این مقاله تبیین روابط و الگوهایي است که 
مرزبندي هاي اجتماعي را در فضاي شهري ترسیم مي دارد 
مي یابد.  پیوند  را  شهري  فضاهاي  در  جدایي گزیني  با  و 
این گونه  را  این هدف، پرسش اصلي  بر  تامل  بررسي و 
اجتماعي  تمایزهاي  چگونه  که  مي سازد  متبادر  ذهن  در 
منجر به شکل گیري مرزبندي هاي اجتماعي درون فضاهاي 
عمومي شهري مي گردند تا با استناد به رویکردهاي نظري 
به  اشاره  که  را  پژوهش  فرضیه  نظریه،  آزمون  به شیوه  و 
ساختیابي  افزایش  در  اجتماعي  تمایزهاي  تاثیرگذاري 
مرزبندي اجتماعي ـ فضایي دارد، با استفاده از آزمون هاي 
کمي و روش هاي آماري مورد تحلیل و بررسي جهت رد 
یا قبول فرضیه قرار داده و دریابد نتایج حاصل از آن در 

ارتباط با کدامیک از نظریات مطرح شده خواهد بود. 

2. ادبیات موضوع : 
اگر بپذیریم فضا با گروه هاي اجتماعي و عالیق آن مي تواند 
اختیار  در  که  عرصه اي  به  عنوان  شهري  فضاي  یابد،  معنا 
تفاوت هاي  نمایانگر  است،  متفاوت  اجتماعي  گروه هاي 
اجتماعي و نابرابري  هاي اجتماعي میان آن  ها نیز مي تواند 
داده  تخصیص  و  تمایزیافته  فضایي  که  به  گونه اي  باشد. 
تقویت مي کند  را  پدیدار مي سازد که مرزبندي ها  را  شده 
از هم  را  اجتماعي آن  ها  بین گروه هاي  ایجاد فاصله  با  و 
جدا مي سازد. براین  اساس فضاي شهري )حداقل به طور 
که  است  شده  تفکیک  و  شده  مرزبندي  فضایي  نمادین( 
از ساخت طبقاتي در جامعه تاثیر مي  پذیرد و بر آن تاثیر 

مي  گذارد. مرزهایي که به طور عیني یا ذهني یا آنچه که 
در تفکر »المونت«1 و »مولنار«2 از آن به مرزهاي اجتماعي 
عیني  »شکل  اجتماعي  به  صورت  یاد مي شود،  و سمبلیک 
تفاوت هاي اجتماعي و نمود دسترسي هاي نابرابر و توزیع نابرابر 
منابع مادي یا غیر مادي و سایر فرصت هاي اجتماعي« هستند. 
و از منظر سمبلیک »برتري هاي ادراکي را شامل مي شوند که 
مردم،  دسته بندي شکل ها،  منظور  به  اجتماعي  بازیگران  توسط 
Lamont,Mol� 2002:168( فعالیت ها و فضا ترسیم مي شوند»
.nar( و در نهایت هر دو ابزاري مي  گردند که با دسته  بندي 

منابع  از  برخورداري  و  افراد  جایگاه  گروه  ها،  در  افراد 
پذیرش  صورت  این  در  مي سازند.  ترسیم  را  انحصاري 
بازتولید  و  گیري  شکل  براي  مبنایي  سمبلیک  مرزهاي 
الگوهایي  آن  در  که  مي گردند  )اجتماعي(  عیني  مرزهاي 
از جدایي اجتماعي یا جدایي گزیني طبقاتي، نژادي، تبلور 
نمایانگر  ساختاري،  در سطح  شهرها  که  آنجا  از  مي یابد. 
در  و  اجتماع  درون  موجود  طبقه  بندي  هاي  و  مرزبندي  ها 
در  گذاري  تفکیک  فرایندهاي  از  انعکاسي  نمادین  سطح 
طریق  )از  مرزها  الگوبندي  نحوه  هستند،  فرهنگي  سطح 
طریق  )از  آنها  حفظ  چگونگي  و   اجتماعي(  مرزهاي 
مرزهاي نمادین( اهمیت مي یابد. فرایندي که از یک سو 
و  است  شهري  فضاي  درون  اجتماعي  نابرابري  انعکاس 
به  با خود جدایي  گزیني در فضاي شهري  از سوي دیگر 
Mas� .Lamont,Molnar:2002 ; Joseph,2008( دارد  دنبال 

  .)schmaus,2004 ; sey:2005;

سو  یک  از  می  توان  را  شهری  فضای  در  چالش  این 
طبیعي  نتیجه  که  دانست  اجتماعي  تفکیک  هاي  حاصل 
گروه  بندي  هاي اجتماعي در جامعه است و بر اساس رابطه 
آن  در  که  محیطي  و  مردمي  رفتار  زندگي،  فرصت هاي 
زندگي مي  کنند الگوبندی میشود. و از سوی دیگر حاصل 
)سنت  میانه  ای  قدرت  و  انتقادي(  )سنت  ستیزمابانه  نگاه 
با  ارتباط  در  جامعه  در  را  نابرابري  که  دانست  تحلیلي( 
انحصار و توزیع منابع و قدرت در نظر مي گیرد. آنچه در 
آراء  بررسي  است  آن  بر  پژوهش  این  نظري  تاکید  واقع 
زیمل و بوردیو خواهد بود که هر یک از آنها در یک سو 

از این طیف قرار میگیرند. 
از دیدگاه بوردیو فضا به عنوان منبع مورد منازعه بین 
گروه  هاي مختلف اجتماعي و زمینه هاي طبقاتي در ارتباط 
اجتماعي،  اقتصادي،  سرمایه هاي  ترکیب  حجم،  میزان،  با 

1.   Michele Lamont
2.   Virag Molnar
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از  برخورداري  که  جایي  تا  دارد  قرار  نمادین   فرهنگي، 
این سرمایه ها بر الگوهاي مرزبندي فضایي تاثیر مي گذارد، 
و جدایي گزیني را ترسیم مي سازد. در واقع سرمایه هاي 
نمادین که در ارتباط با عرصه قدرت و سرمایه ي اجتماعي 
و  ارزش ها  تعامل،  مدهاي  برگیرنده  در  )که  فرهنگي  و 
ایدئولوژي  ها است( که در ارتباط با گروه هاي منزلتي قرار 
مي گیرد، به عنوان ابزاري براي رویارویي با موقعیت  هاي 
به  را  اجتماعی  تمـایزات  که  می شود  تلقی  اجتماعي 
تمایزات،  این  شدن  پدیدار  با  که  گونه  ای  به  دارد،  دنبال 
این  به  دسترسي  عدم  و  دسترسي  )حاصل  جدایی  گزینی 

 .)1390Joseph, 2008; ،سرمایه  ها( پدیدار می شود )بوردیو
مي یابند،  نمود  که طبقات درون فضا  این  به  توجه  با 
را  خود  رتبه  تا  مي  کند  تالش  طبقه  هر  که  اندازه  همان 
در سلسله مراتب ساختار طبقاتي حفظ کند؛ همان اندازه 
متمایز  گروه هاي  با   را  خود  فاصله  تا  مي کند  تالش  نیز 
اجتماعي  مرزهایي  خود  این  و  کند  حفظ  فضا  در  خود 
درون فضا را پدید می آورد. این مرزها و فاصله گذاري ها 
حتی اگر ناخودآگاهانه در فضا شکل گرفته باشند، به طور 
مي  دهد،  نشان  را  خود  افراد  تعامالت  و  روابط  در  عیني 
از  منبعث  اجتماعي  مرزهاي  تفاوتها،  فضایي شدن  همین 
اجتماعي  فضاي  درون  افراد  میان  را  طبقاتی  ساختارهای 
به  مرزبندي  ها  این  از  بخشی  اگرچه  مي  دارد.  تقویت 
ساختار ذهني افراد باز مي  گردد اما این ساختارهای طبقاتی 
در  و  زندگي(  )سبک  عادت  واره  ها  الگوهاي  حاصل  که 
در  افراد  که  و وزن سرمایه  هایي  ترکیب  با حجم،  ارتباط 
اختیار دارند می  باشد، با تبدیل فضای اجتماعی به فضای 
نمادین مرزبندي  هاي اجتماعي و فضایي را پدیدار می  سازد 
که در آن قدرت وسیله  اي براي حفظ وضعیت و منفعت 
افراد است )Bourdieu, 1989,  17�18(. تحلیلي که بوردیو 
فیزیکي  فضاي  با  ارتباط  در  تنها  نه  را  آن  مي کند  تالش 
تبیین آن در فضاي  بلکه درصدد  قرار دهد  بررسي  مورد 
اجتماعي نیز هست، بنابراین همانگونه که فضاي فیزیکي 
بیگانگي متقابل بخش ها و محدوده  ها تعریف مي شود،  با 
متقابل  محرومیت  هاي  و  تمایزها  با  نیز  اجتماعي  فضاي 
اما فضاي اجتماعي همان  در موقعیت  ها تعریف مي  شود. 
اندازه که به گروه ها اختصاص داده شده اند به اشیاء  نیز 
اختصاص دارند و بدین گونه با دارایي ها ترکیب مي شوند، 
که  مي گیرند  قرار  اجتماعي  فضاي  در  مکاني  درون  و 
مي  تواند توسط موقعیتي که در ارتباط با سایر مکان ها و با 
فاصله هایي که آن ها را از هم جدا مي کند، توصیف شود. 

نامرئي  تعامالت  از  واقع مجموعه اي  در  اجتماعي  فضاي 
اي است که متمایل به باز تعریف خود در شیوه اي نسبتا 
میان  تقابل  مثال  به طور  است.  فیزیکي  به فضاي  نزدیک 
همه  که  معناست  بدان  این  آن.  حومه هاي  و  شهر  مرکز 
مي تواند  دارد  فیزیکي وجود  فضاي  باره  در  که  تمایزاتي 
آن  از  فراتر  حتي  یا  یابد.  تجسم  نیز  اجتماعي  فضاي  در 
مانند  بخشد.  اجتماعي  فضاي  به  دیگري  معناي  مي  تواند 
اجتماعي در مجاورت هم در  میان گروه هاي  تمایزي که 
از دارایي هایي وجود دارد. هر عاملي ممکن  برخورداري 
پایدار شکل  نسبتا  طور  به  را  آن  که  مکاني  توسط  است 
داده است، توسط مکاني که در آن استقرار یافته است و 
یا موقعیت هایي که موجب تمرکز موقت آن در منطقه ي 
به خصوصي شده است؛ توصیف شود. همین الگو براي 
استقرار  منابع درون فضا، صادق است و معموال منابع  در 
مکاني که استقرار یافته اند معنا مي یابند. معنایي که گاه از 
ما از آن به »مصرف فضا« یاد مي  کنیم )این منابع مي تواند 
Bur�(  شامل آپارتمانها، شرکت و ... درون فضا هم باشد(
این  قرارگیري  مکان  دیگر  از سوي   .)dieu; 1996)2(, 12

به  دارد،  قرار  قدرت  مفهوم  با  نزدیکي  ارتباط  در  منابع 
تجسم  فضایي خاص؛  در  منابع  این  استقرار  که  معنا  این 
فضایي قدرت است. به  هرحال مکان و فضا هر دو تحت 
تاثیر موقعیت  هاي اجتماعي که در فضاي اجتماعي وجود 
دارد؛ اشغال و مرزبندي مي شوند. همین جاست که ساختار 
فضاي اجتماعي در زمینه  هاي گوناگون، تفاوتها و تمایزات 
این  تبدیل مي سازد. در واقع  تمایزات فضایي  به  را  خود 
الگوهایي مشابه  تمایزات در فضایي که استقرار مي یابند، 
همان تمایزاتي هستند که در فضاي اجتماعي وجود دارد 

.)Burdieu 1996)2(, 13(

در نگاه زیمل مردم از طریق پیوست و گسست اشیاء، 
از طریق ترسیم تمایزات و نظم دادن به روابط جهان خود 
را معنا میکنند و این فرایندها نشان آنها را در فضا به جا 
مردم  که  کننده اي  تقسیم  خطوط  روی  این  از  مي گذارد. 
استحکام  عیني  درحقایق  مي بخشند  مکان ها  و  اشیاء  بین 
پیدا میکند حقایقي که معاني و عمل اجتماعي را به نوبه 
خود سازمان مي  دهد )  Rechardson, Jensen; 2003: 12,13؛ 
میان  تمایز  که  آنچه  اما  تانکیس، 1388، صص 47-51(؛ 
گروه هاي اجتماعي را تشدید مي سازد، فرهنگ و تنوع های 
فضایي  مرزهاي  که  جایی  تا  است؛  اجتماعی  ـ  فرهنگی 
حاصل از این تمایزات خود عاملي براي تقویت الگوهاي 
این مرزها،  باشند،  تمایز اجتماعي درون فضاهاي شهري 
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عرصه اي را برای تقابل بین گروه های اجتماعی و تنوع های 
تفکیک  به  که  می آورند  وجود  به  اجتماعی  و  فرهنگی 
تصور  درنتیجه  و  میشود  منجر  اجتماعي  محرومیت  و 
برقراري روابط اجتماعي و مناسبات فضایي بدون جدایي 

.) Joseph,2008امکان ناپذیراست )تانکیس، 1388 ؛
نظر  در  فضا  برای  را  بعد  پنج  خود  بحث  در  زیمل 
اولین  می دارد.  بیان  گونه  این  را  آنها  لچنر  که  می گیرد 
با فضا برخورد  یا روشي که گروه  ها  جنبه اجتماعي فضا 
این  در  فضاست.  بروندادي  یا  کردن  انحصاري  مي کنند، 
به  التزام  میزان  برحسب  اجتماعي  پیکربندي هاي  حالت 
lech�(  اشغال فضاي انحصاري براي خود، تنوع پیدا مي کند
ner;1991:197(. در واقع این کیفیت، اشاره به واقعیتي دارد 

به  نمایشگر جنبه  اي منحصر  از فضا  که در آن هر بخش 
فرد است )Simmel, 1997:138(. این کیفیت از سوي دیگر 
وابسته به زمین نیز هست؛ یعني شکلي اجتماعي به یک 
از  که  باشد  شده  پیوست  گونه  اي  به  یاسرزمین  و  منطقه 
از  که  باشد  فردي  به  منحصر  ویژگي هاي  داراي  یک  سو 
سایر راه ها به دست نمي آید )Simmel, 1997(.  و از سوي 
آن  مبناي  بر  که  مي گیرد  بر  در  را  روابط مشخصي  دیگر 
در  پیشتر  که  را  فضایي  نمي  توانند  اجتماعي  اشکال  سایر 
انحصار ویژگي هاي اجتماعي اشکال دیگر درآمده است به 
انحصار خود درآورند. ساده ترین مثالي که مي توان براي 
یک  درون  که  است  کشوري  داشت،  مطرح  کیفیت  این 
مرز جغرافیایي قرار گرفته است و بنابراین کشور دیگري 
مرزهاي جغرافیایي  همان  در  همزمان  به  طور  تواند  نمي 
شکل گیرد. در صورتي که اگر این روابط انعطاف پذیر و 
نفوذپذیر باشند مي  توانند در یک فضا درکنار هم قرارگیرند 
را  کلیسا  مي توان  مورد  این  براي   .)Simmel, 1997: 139(

مثال زد که اگرچه مرز فضایي به خصوصي را در زمین 
اشغال کرده است اما تاثیرات آن نشان مي دهد که به طور 
اینکه  بر  عالوه  مي کند.  عمل  مرزها  از  فارغ  و  جهاني 
یافت  را هم درجامعه مي توان  اجتماعي دیگري  نهادهاي 
Sim�( دارند وجود  زمین  یکسر  مرزهاي  در  یک  هر   که 
mel, 1997; Frisby, 1984(. بنابراین تعامالت اجتماعي نیز 

ببخشند  به فضا  انحصاري  خود در فضا مي توانند شکلي 
به گونه اي که سایر تعامالت اجتماعي نتوانند از آن فضا 
و  نفوذپذیري  میزان  چه  هر  است  بدیهي  کنند.  استفاده 
انعطاف پذیري در این روابط باالتر باشد، بعد انحصاري 

فضا کاسته خواهد شد.
دومین بعد فضا و مهمتر از بعد اول تفکیک یا قسمت 

میان گرایي جامعه  به  بندي فضاست. زیرا مرزها حداقل 
را  اجتماعي  نظم  شده،  مرزبندي  فضاي  مي کنند.  کمک 
تنها  نه  فضایي  نظم  دهي  مي کند.  تر  عمقي  و  ملموس  تر 
به  بیشتري  بلکه وضوح  مي کند  تقویت  را  اجتماعي  نظم 
روابط کشمکشي مي بخشد. بنابراین تفکیک فضاها، روابط 
تاثیر قرار مي دهد )مرزهایي  درون و بین مرزها را تحت 
که مي توانند پر رنگ تر یا کمرنگ  تر بشوند( زیمل تاکید 
مي  کند که مرزها خود جامعه شناختي  اند و نه واقعیت  هاي 
این  به   .)lechner;1991:197; Simmel,1997:143( فضایی 
بلکه  نیستند  فیزیکي  تقسیمات فضا حقایق ساده  معنا که 
محصوالتي اجتماعي اند )تانکیس، 1388، ص 48(. سومین 
به صورت هاي  فضا  که  است  دوامي  و  پایایي  فضا،  بعد 
اجتماعي مي بخشد. البته زیمل یک طیف تغییرات پیشنهاد 
حضور  نیازمند  که  پیکربندي  هایي  از  طیف  این  مي کند. 
که  پیکربندي هایي  تا  است  خاص  مکان  یک  در  افراد 
حضور واقعي افراد را غیرضروري مي سازد، امتداد مي یابد. 
بودن  نزدیک  است.  فاصله  فضا،  اجتماعي  بعد  چهارمین 
فیزیکي به کسي پیامدهاي نوعي خاصي دارد. درنظر زیمل 
افراط  به  میل  هستند  نزدیکي  چنین  مستلزم  که  روابطي 
عاطفي دارند و آرماني سازي کنش متقابل را براي شرکاي 
پیکربندي هاي  نیز  این حالت  در  مي  کنند.  کنش سخت  تر 
اجتماعي برحسب میزان فاصله، تنوع پیدا مي کنند. برخي 
انواع تعامالت به وضوح وابسته به مجاورت فیزیکي اند 
اما بسیاري روابط اجتماعي عیني تر، تفاوتي بین چیزهاي 
نزدیک و دور وجود ندارد و نهایتًا پنجمین متغیر فضایي، 
زیادي  اجتماعي  اهمیت  از  که  است  فضا  در  حرکت 

.)lechner;1991:197( برخوردار است
نه یک حقیقت فضایي  میکند که مرز  استدالل  زیمل 
با تبعات جامعه شناختي بلکه یک حقیقت جامعه شناختي 
است که خودش را به طور فضایي شکل مي دهد. مرزهاي 
از  تاثیرپذیري  با  نیز  و  اجتماعي  عمل  واسطه  به  فضایي 
شیوه تفکر، شکل مي  گیرند و بازتولید مي شوند. شیوه هاي 
شکل  فضا  ذهني  درک  به  فضاها  پیوستگي  و  گسستگي 
عیني مي بخشد و سپس ذهن را در فضا مورد کنترل قرار 
مي دهد. بنابراین مرزها تنها خصلتي فیزیکي نداشته بلکه 
اثري فراتر از عملکرد خود دارند. همانطور که بر خصلت 
فعال مرزها در شهرها اشاره مي شود. مرزهاي فیزیکي به 
سادگي تقسیمات فضا را نشان نمیدهند بلکه به ایجاد آنها 
کمک مي کنند. به عالوه او به تمایل ذاتي مرزها براي ایجاد 
خالءها اشاره مي کند این مرزها فضاها را تقسیم مي کنند و 
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همچنین موجود فضاي جدید اند. تفکیک فضاهاي شهري 
عین  حال  در  مي کند،  تامین  را  عملي  اهداف  آنکه  ضمن 
سازمان  دارند.  شهري  مفاهیم  ایجاد  در  حیاتي  نقشي 
عملکردي فضا به شیوه  اي پیچیده با سازمان نشانه شناختي 
مرزبندي ها  این  مي گیرد.  قرار  متقابل  کنش  و  تعامل  در 
اعم از فیزیکي یا نمادین، موجد طبقه بندي هاي اجتماعي 
نیز هستند که گروه هاي اجتماعي را از هم جدا و مسائل 
اجتماعي را مشخص مي کنند )تانکیس، 1388، صص 47-
51(. این مرزبندی  های به شدت تمایز یافته که از یک سو 
در ارتباط با شرایط اجتماعی )مرزهای نمادین( و از سوی 
دیگر در ارتباط با ابعاد فضایی قرار دارند، مرزهای فضایی 
و چه  گتوها  مانند  در محدوده های خاص شهری  را چه 
پدیدار  و  خیابان ها مشخص  از  هایی خاص  محدوده  در 
می سازند. مرزهایی که امروزه فراتر از نگاه مسی و دنتون 
نه تنها بازتاب تمایزات فضایی شده بین گروه های نژادی 
با  ارتباط  در  بود  معتقد  ویلسون  که  همانطور  بلکه  است 
از  تری  پر رنگ  نقش  که طبقات  تا جایی  است.  طبقات 
ترسیم  با  آن؛  از  باالتری  سطح  در  و  کرده  پیدا  فرهنگ 
می کنند  قطعه  قطعه  را  شهری  فضای  سمبلیک   مرزهای 
تفاوت هاي  واقع  در   .)Wilson, 2010;Massey:2005(

ناشي از مرزهاي نامرئي میان گروه هاي طبقاتي، مرزهاي 
نمادین را در فضا شکل مي دهند که از یکسو، بر رفتارهاي 
عمومي )نظیر سخن گفتن و ...( و تعامالت اجتماعي افراد 
درون فضاي شهري و حتي فضاهاي اوقات فراغت تاثیر 
میگذارند و ازسوي دیگرهمین مرزهاي نمادین، مرزهاي 
نامرئي میان طبقات وگروه هاي اجتماعي را تقویت مي کند 
هرچند  مي سازد.  تر  گسترده  را  گزیني  جدایي  عرصه  و 
هنوز مي توان ادعاکرد فرهنگ جوامع پشتیبان این مرزهاي 
سمبلیک در عرصه فضایي است. ولي شاید بتوان ارتباط 
میان مرزهاي سمبلیک و جنسیت را به عنوان ملموس ترین 
مثال در این زمینه قلمداد کرد. آنجا که فرهنگ به شدت 
بر ترسیم مرزها و فضایي شدن آن در عرصه هاي عمومي 
و خصوصي تاثیر مي گذارد و انعکاس روشن این مورد را 
مي توان در جوامع شرقي )فرهنگهاي شرقي( دید که در آن 
عرصه عمومي و به ویژه خیابانها به عنوان فضاهایي مردانه 
تلقي میگردند که به طور سنتي زنان از آن رانده میشوند 
از هم  در  عرصه فضاي شهري  و همینگونه هم طبقات 
بازتابي  که  مي دهند  راشکل  فضاهایي  و  مي شوند  متمایز 
از حضور یک طبقه ي خاص درفضا است و در آن سایر 
طبقات را به حاشیه رانده مي شوند و جدایي گزیني پدیدار 

مي گردد و براین اساس است که فضاي شهري به عنوان 
منبع تولید مورد منازعه گروه هاي اجتماعي قرار مي گیرد 
Jo�( گیرند اختیار  در  را  منابع  کنترل  تا  دارند  تالش   که 

.) seph,2008

بوردیو معتقد است در همه مرزهاي فضایي، جدایي 
که جدایي  مي یابد. چرا  و ظهور  نمود  گونه اي  به  گزیني 
گزیني از یک سو تجلي فاصله اجتماعي و از سوی دیگر 
نمود فاصله فیزیکي میان افراد و گروه هاي اجتماعي درون 
فضا است. پس تعامل اجتماعي که در فضاي فیزیکي وجود 
دارد؛ در فضاي اجتماعي نیز دیده مي شود. روابطی که گاه 
نه تنها مشاهده مي شوند بلکه قابلیت ثبت و ضبط کردن 
آن ها هم وجود دارد و نمایش دهنده آن چیزي هستند که 
افراد در فضا یا با آن مواجه مي شوند یا آن را لمس مي کنند 
و گاه همین مرزبندي ها، روابط نامرئي بسیاري که تعیین 
کننده این الگو ها در فضا هستند را پنهان مي کند. و برای 
همین است که نمی توان  روابط درون هر دو فضا را با 
گرفتن  نظر  در  بدون   ( تنهایي  به  روابط  خود  مشاهده ي 
عوامل تاثیر گذار بر روي آن ( دید. بر این اساس گروه هاي 
مراتب  سلسله  در  باالتري  موقعیت هاي  در  که  اجتماعي 
فضاي عیني  قرار دارند، به طور نمادین، هر گونه فاصله اي 
مي کنند.  رد  دارد،  وجود  افراد  سایر  و  آن ها  میان  که  را 
و  نمي شود  متوقف  وسیله  بدین  تنها  نه  که  را  فاصله اي 
از بین نمي رود بلکه اندک اندک منفعت حاصل از آن به 
رسمیت شناخته می شود. این موقعیت ها در ارتباط نزدیکي 
با میزان دسترسي افراد به سرمایه هاي اقتصادي، اجتماعي، 
نیز وزن آن ها )میزان اهمیت آن سرمایه( قرار  نمادیني و 
دارد که بازتولید کننده روابط نمادین قدرت درون فضاي 

 .)Bourdieu, 1989, 16( اجتماعي افراد هستند
سنتي  تفاوت هاي  از  بسیاري  گفت  بتوان  شاید  نهایتا 
موجود در میان مردم نشات گرفته از تفاوت در گروه هاي 
اجتماعي آن هاست اینکه در چه سطحي از گروه اجتماعي 
قرار دارند، یا تا چه  حدي از قدرت برخوردارند، تفکیک 
فضایي ایجاد شده در بین مردم را پشتیباني مي  کند و بر آن 
تاثیر مي گذارد. این جدایي مردم به موقعیت هاي مختلف 
ایده هاي  موقعیتي(  شده  متمایز  گونه هاي  سایر  در  )یا 
جهاني را مجبور مي کند که مرز پر رنگي را میان مردم در 
گروه هاي اجتماعي پایین و گروه هاي اجتماعي باال ترسیم 
دارد، و به مردم اجازه مي دهد که در فضا و شرایط نقش 
بازي  متقابل  رابطه ي  برقراري  به جاي  را  گونه اي  مکمل 

.)Williams; Thrift; 1987 : 18;( کنند
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3. مدل مفهومی پژوهش 

4. روش شناسی پژوهش 
با توجه به این که رویکرد پژوهش بر مبناي آزمون نظریه 
مي باشد. به منظور روایي باالتر در این پژوهش، معیارها و 
ابزارهاي سنجش آن با استناد به چهارچوب نظري پژوهش 
بر مبناي پیمایش هاي جهاني GSS و ابزارهاي پیشنهادي در 
پژوهش هاي مشابه جهاني طراحي شد و به دنبال آن تالش 
گردید تا شاخص هایي که متناسب با فضاهاي شهري مورد 

مطالعه است از طریق بررسي مطالعات، بومي گردد.

4.1. شاخص ها و ابزار پژوهش
پژوهش  معیـارهای  و  شاخصها  بیـانگر   1 شماره  جدول 

است که در کنار ابزار آن ها نیز قید شده است.

4.2. روایی و پـایایی  
در این پژوهش براي سنجش روایي میان سازه و ساختارها، 
ضریب همبستگي بین دو مجموعه از شاخص ها محاسبه 
 گردیده و پایایي نیز با استفاده از روش تقسیم به دو نیمه 
هم  است.  شده  انجام  کرونباخ  آلفاي  ضریب  محاسبه  و 
براي  انتخابي  بودن سؤاالت  مناسب  بررسي   چنین جهت 

استفاده  تأییدي  عاملي  تحلیل  از  بررسي  عامل هاي تحت 
گردید. جدول شماره 2  نتایج به دست آمـده را منعکس 

میکند.

 4.3. فرایند نمونه گیری و انتخاب جامعه آماری  
نمونه  گیري به معناي بخشي از جامعه است که نماینده همه 
جامعه باشد؛ به این معنا که انتخاب به گونه  اي باشد که تا 
حد امکان همه خصوصیات و جزئیات جامعه در نمونه  اي 
 )  67 1376، ص  دواس،  )دي.اي.  باشد  مي  داریم  بر  که 
واحدهایي  از مجموعه  متشکل  آماري  و هم  چنین جامعه 
است که حداقل داراي یک صفت مشترک باشند )خاکي، 
1387، ص 273(.  و بسته به عرضه محدود یا نامحدود 
واحد هاي نمونه گیري مي تواند محدود یا نامحدود باشد 
)مولر، 1389، ص 399(. در این پژوهش که بر فضاهاي 
فضاهاي  مي شود،  انجام  تهران  مرکزي  منطقه ي  شهري 
عمومي محدوده مورد مطالعه خود جامعه آماري محدودي 
که  فضا  از  کنندگان  استفاده  ولیکن  مي  دهند؛  شکل  را 
به  مربوط  داده  هاي  جمع  آوري  به  پرسشنامه  مشاهده، 

    نمودار 1. مدل مفهومی پژوهش
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جدول 1. شاخص ها و معیارهاي پژوهش؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 2. پایایی معیـارهای پژوهش.

پایایی بر اساس 
آلفای کرونباخ

پایایی بر اساس 
آلفای کرونباخ

0,639تمایل به تفکیک و جدایی0,601موقعیت طبقاتی 
0,519مرزبندی اجتماعی ـ فضایی0,806الگوهای تعامل اجتماعی
0,825ممانعت و محدودیت در فضا 0,761چگونگی مصرف فضا 
0,73فاصله اجتماعی ـ فضایی 0,6انحصاری کردن فضا 
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فرضیه  ها در مورد آن  ها مي پردازند، جامعه آماري نامحدودي 
را شکل مي  دهند. بر این اساس و بر مبناي اهداف پژوهش 
نمونه گیري به صورت خوشه  اي و در دو مرحله انجام شده 
است. نمونه گیري تصادفي و هدفمند هر دو مستلزم وجود 
فهرست کاملي از واحدهاي جامعه آماري است. از آن جایي 
که جامعه آماري ما محدود نمي باشد لذا فهرست مناسبي از 
واحدهاي اصلي نمونه گیري وجود ندارد. بنابراین از تکنیک 
طبقه بندي مکاني ـ جغرافیایي براي انتخاب واحدهاي نمونه 
گیري استفاده شده است. از این گروه  هاي مکاني یا خوشه  ها 
مي  توان به طور متوالي به منزله واحدهاي نمونه گیري سود 
جست تا به واحدهاي اصلي و نهایي رسید، که هدف پیمایش 
است. همچنین به دلیل این که نمونه  گیري خوشه  اي طي مراحلي 
متوالي صورت مي گیرد تا به مقصد نهایي خود برسد، این نوع 
نمونه  گیري را نمونه گیري چند مرحله  اي هم مي  نامند )مولر، 

1389، ص 410ـ  مدیري، 1385، ص 138(.   
فضاهاي شهري محدوده مرکزي شهر تهران که جامعه 
آماري پژوهش را در بر مي گیرد  شامل منطقه 12 و بخشي از 
منطقه 11، 6 و 7 شهرداري تهران است که از شمال به خیابان 
شهید مطهري  و خیابان فاطمي، از شرق به خیابان هفده شهریور 
تا خیابان دکتر علي شریعتي )حد فاصل تقاطع 17 شهریور ـ 
خیابان  به  جنوب  از  مطهري(،  ـ  شریعتي  تقاطع  تا  شوش 
شوش حدفاصل سه راه شوش تا میدان راه آهن و از غرب به 
خیابان کارگر حدفاصل میدان راه آهن تا تقاطع فاطمي محدود 
مي گردد. بر این اساس نخست از جامعه آماري محدود فضاهاي 
شهري، به صورت قضاوتي )هدفمند( و بر مبناي چهار شاخص 
یا ویژگي یازده فضاي شهري گزینش شده اند. و در ادامه به 
منظور بررسي بهتر، سه فضاي کنترل خارج از محدوده مرکزي 
شهر تهران هم درنظر گرفته شده است که امکان تحلیل بهتر 
داده ها را فراهم سازد. شاخص هایي که بر مبناي آن فضاهاي 

شهري یازده گانه انتخاب گردیده اند عبارتند از: 
کیفیت قلمرو اجتماعی؛ هسته فعالیت؛ پیوستگی فضایی؛ روش 

چیدمان فضا.
در ادامه به منظور فراهم شدن امکان تحلیل بهتر؛ سه فضاي 
دیگر به عنوان فضاهاي کنترل به صورت هدفمند انتخاب گردید 
که در آن تفاوت بافت اجتماعي این فضاها با فضاهاي یازده گانه 
مالک اصلي انتخاب فضاها بوده است. در نهایت چهارده فضاي 
شهري انتخاب شد که عبارتند از: خیابان انقالب حد فاصل 
میدان انقالب تا چهار راه ولي عصر؛ پارک دانشجو؛ خیابان 
فردوسي؛ میدان بهارستان؛ خیابان امام خمیني )سپه( )حد فاصل 
میدان امام خمیني تا میدان حر(؛ بازار بزرگ تا انتهاي بازار سید 

اسماعیل؛ میدان ولي عصر )عج(؛ خیابان ولي عصر )عج( )حد 
فاصل چهارراه ولي عصر تا میدان ولي عصر(؛ بلوار کریمخان 
زند؛ میدان هفت تیر؛ پارک ساعي؛ و به عنوان فضای کنترل 
پارک جمشیدیه؛ خیابان پاسداران )اطراف برج سفید؛ شهرک 
غرب )خیابان ایران زمین؛ اطراف مرکز تجاري گلستان( درنظر 
گرفته شد. نمونه گیري باال بر اساس انتخاب ذهني نمونه گیر 
صورت گرفته است، تا نمونه ها داراي ویژگي هاي مورد نظر 
از  )تعمدي(؛  قضاوتي  گیري  نمونه  در  اینکه  افزون  باشند. 
آنجا ترکیب جامعه ي آماري براي پژوهشگر مشخص است، 
پژوهشگر مي تواند به قضاوت سنجیده و معقول خود اکتفا کند 

)مولر، 1389، ص 404(.
تعداد نمونه ها به روش نمونه گیري خوشه اي با انتخاب 
به  14 فضا به صورت هدفمند و 27 نمونه درون هر فضا 
صورت تصادفي بر اساس دستیابي به دو شرط در بر گیري 
فاصله اطمینان و پراکنش نرمال نمونه ها به تعیین شده است؛ 
مجموع نمونه ها باتوجه به فرمول   و بر اساس 
حداکثر خطاي قابل قبول در سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 

378 محاسبه گردید. 

5. تجزیه و تحلیل داده ها 
باتوجه به اینکه تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش به منظور 
آزمون فرضیه است، برای این منظور از دو روش بهره گرفته 
شده است؛ نخست تحلیل مسیر که در آن از انواع تکنیک هاي 
رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملي، همبستگي چندمتغیره و 
MANO�  تحلیل هاي واریانس و کوواریانس چندگانه مانند
VA, ANOVA, ANCOVA استفاده مي شود. از آنجاکه تحلیل 

مسیر از روش هاي مبتني بر رگرسیون چندگانه استفاده مي کند، 
مي تواند به عنوان نوعي از مدل معادالت ساختاري محسوب 
شود. بنابراین به منظور آزمون فرضیه با توجه به ساختار نظری 
و بر مبنای معیارهای تعیین شده مدلی طراحی گردید و سپس 
به شیوه تحلیل مسیر تبین گردید. هم چنین با تشکیل جدول 
توافقی میان متعیرهای اصلی پژوهش و انواع فضاهای شهری 
به محاسبه مجذور خی پرداخته و همزمان با استفاده از آمارهای 
ضریب توافق، ضریب فا، v کرامرهمبستگی مابین سطرو ستون 
جدول توافقی مورد بررسی قرار گرفت تا ارتباط میان انواع 
فضاهای عمومی شهری و معیارهای تفاوت و تمایز اجتماعی 

تبیین گردد. 

5.1. تحلیل عاملی تاییدی 
از آنجا که آزمون فرضیه یک فرآیند تصمیم گیری است که 
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مبتنی بر عینت حاصل از احتمال وقوع فرضیات مختلف است 
و نه ذهنیت حاصل از مشاهده مستقیم و ساده اطالعات، به 
منظور بررسی مناسب بودن سنجه های معیارهای درنظر گرفته 
شده پیش از کاربست تحلیل مسیر  ابتدا با استفاده از آماره t از 
تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شد که نتایج  به دست آمده 

برای همه ی مولفه ها باالتر از مقدار آماره t با 95٪ اطمینان 
)1,96(  نشان داد و لذا مناسب بودن سواالت طراحی شده 
تایید گردید. جدول شماره 3،  نشان دهنده ارقام حاصل از 

محاسبات صورت گرفته میباشد. 

جدول 3. نتایج تحلیل عـاملی؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

آماره tبار عاملیمعیارشاخص
تحصیالت

موقعیت طبقاتی

0,263,75
0,544,38شغل
0,534,36درآمد

0,544,38منزلت شغلی
احساس غربیگی و عدم تعلق

تمایل به تفکیک و 
جدایی

0,8214,1
0,142,06احساس سردرگمی در فضا

0,243,54میزان تمایل به پیاده رفتن در فضا
0,234,43میزان تمایل به فاصله گرفتن از افراد

نوع رابطه با گروه های مختلف اجتماعی

الگوی تعامل 
اجتماعی

0,58,49
0,8714,74میــزان تمایــل به تعامل با گروهــای اجتماعی متفاوت از خود

0,305,98میزان تاثیر فعالیت های اجتماعی بر حضور و تعامل افراد
0,152,74میزان تاثیر فرصت های اجتماعی در تعامالت درون فضا

میزان تاثیر عوامل مختلف در محدودیت برای حضور افراد در فضا

ممانعت و 
محدودیت در فضا

0,376,28
0,7112,26میــزان محدودیــت در تعامــل درون فضا و شــرکت در فعالیت ها

0,193,24تنوع و پراکنش گروه های مختلف اجتماعی
0,435,7نحوه برخورد با دیگران

میزان احساس قلمروهای اجتماعی درون فضا

مرزبندی اجتماعی 
ـ فضا

0,153,33
0,202,79میزان کنترل و نظارت بر فضا

0,476,56شیوه های کنترل بر فضا
0,799,88میزان تاثیرگذاری پشتوانه های قانونی و فرهنگی بر فعالیت ها

انتخاب نوع فعالیت های اجتماعی درون فضا

چگونگی مصرف 
فضا

0,375,55
0,8714,25میزان تمایل انتخاب فضا جهت گذران اوقات فراغت یا دیدارها

0,9617,02نحوه استفاده از فضا) حضور. گفتگو. نشستن ..(
0,7211,88میزان تمایل استفاده از فضا به عنوان پاتوق

میزان دسترسی به فضا

انحصاری کردن 
فضا

0,427,46
0,7610,92میزان امکان حضور گروه های اجتماعی مختلف در فضا

0,60,92خصوصی سازی فضا
0,193,03میــزان برخورداری از برابری در تعامل و مشــارکت درون فضا
0,223,66میزان تاثیرگذاری تمایزات اجتماعی فرهنگی بر روابط درون فضا
0,284,13میــزان اختصاص پهنه ی فضایی بــه گروه های اجتماعی خاص
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5.2. نتایج آزمون بارتلت جهت كفایت نمونه
براي  نمونه  کفایت  و  سنجه  ها  بودن  مناسب  منظور  به 
این  در  گردید،  استفاده    KMO آزمون  از  عاملي  تحلیل 
نوسان  در  یک  و  صفر  بین  ضریب  که  آنجا  از  آزمون 
باشد،  تر  نزدیک  یک  به  شده  حاصل  رقم  هرچه  است، 
است.  تر  مناسب  عاملي  تحلیل  از  استفاده  براي  نمونه 
زوج ها  بین  بستگي  هم  که  است  بیانگر  بزرگ  مقادیر 
بنابراین  شود،  تدوین  دیگر  متغیر هاي  توسط  مي تواند 
این  بر  بود.  خواهد  توجیه  قابل  عاملي  تحلیل  کاربرد 
اساس اگر مقدار کلي از 0,5 کوچکتر باشد براي تحلیل 
عاملي مناسب نبوده، اگر بین 0,5 تا 0,7 باشد، با احتیاط 
از  باالتر  چنانچ  و  آورد  روي  عاملي  تحلیل  به  مي توان 
0,7 باشد، هم بستگي موجود در بین داده ها براي تحلیل 

عاملي مناسب است. 

داده ها  بودن  مناسب  از  اطمینان  براي  دیگر  سوي  از 
براي تحلیل عاملي افزون بر این که ماتریس همبستگي هایي 
باید  نیست  پایه تحلیل قرار مي گیرند در جامعه صفر  که 
ماتریس  زیرا  استفاده شود.  نیز  بارتلت  آزمون کرویت  از 
داده  ها براي تحلیل عاملي باید حاوي اطالعات معني  داري 
از  ماتریس  یک  در  موجود  اطالعات  داري  معني  باشد. 
صورت   )Bartlett( بارتلت  کاي  مربع  آزمون  طریق 
مي گیرد. با توجه به این که تحلیل عاملي براي هر معیار 
سنجیده شد، در پایان به نتیجه این دو آزمون که پیش شرط 

تحلیل عاملي هستند ارائه مي شود.

با  برابر  آن  مقدار  که   KMO آزمون  نتیجه  براساس 
تعدادي  به  تقلیل  قابل  مطالعه  داده  هاي  مي  باشد،   0/8
نتیجه  همچنین،  مي  باشند.  بنیادي  و  زیربنایي  عامل  هاي 
کمتر  در سطح خطاي  که   )16916,27( بارتلت  آزمون 
ماتریس  که  است  آن  نشان  گر  است،  معني  دار   0/01 از 
همبستگي بین گویه  ها، ماتریس هماني و واحد نبوده و 
همبستگي  عامل  هر  داخل  گویه  هاي  بین  طرف  یک  از 
بین گویه  هاي یک  دیگر  از طرف  و  دارد  باالیي وجود 
همبستگي  هیچ  گونه  دیگر،  عامل  گویه  هاي  با  عامل 

نمي  شود. مشاهده 

5.3. تحلیل مسیر  
اثر کل هریک از متغیر های  روش تحلیل مسیر، نشانگر 
مستقیم  آثار  کنار  در  وابسته  متغیرهای  برای  را  مستقل 
و  روابط  منطقی؛  بیان  که  هاست  آن  مستقیم  غیر  و 
اساس   این  بر  میکند.  تفسیر  را  مشاهده شده  همبستگی 
برآوردهای کمی روابط  آوردن  به دست  این روش  در 
می گیرد.  قرار  هدف  متغیرها  از  ای  مجموعه  میان  علی 
 Structural Equation مدل معادالت ساختاري یا
Model نیز یک ساختار علي خاص بین مجموعه اي از 
اندازه گیري  مدل  است. یک  غیرقابل مشاهده  سازه هاي 
مشاهده  متغیرهاي  و  پنهان  متغیرهاي  بین  روابطي  که 
 .)1390 جواهري،  و  )حبیبي  مي کند  تعریف  را  شده 
نظریه،  آزمون  عنوان  به  که  است  مدلی   ،2 شماره  مدل 
تحلیل مسیر طراحی و  برای  نظری  مبنای ساختار  بر  و 

ارزیابی قرار گرفت.  مورد 

آماره tبار عاملیمعیارشاخص
میزان احساس حضور دیگران در کنار خود

فاصله ی اجتمـاعی 
ـ فضایی

0,295,58
0,11,3میزان احســاس تمایز بین خود و ســایر گروه های اجتماعی

0,306,24میزان احساس تجانس و هم بستگی
0,6510,50حجم/شدت / دامنه ی تعامالت اجتماعی

جدو ل 4. قضاوت درمورد آزمون KMO ؛ ماخذ: یافته  هاي تحقیق.

KMO تناسب داده ها براي تحلیل عامليمقدار
عاليبزرگتر یا مساوي 0.09

خیلي خوب0.8 ـ 0.89
خوب0.79 ـ 0.70
متوسط0.69 ـ 0.60
ضعیف0.59 ـ 0.50
غیر قابل پذیرشکمتر از 0.50

k-m-O   0/8مقدار آماره

نتایج آزمون 
بارتلت

16916/27کاي دو
4278درجه آزادي

0/000سطح معناداري

جدول 5. نتیجه آزمون بارتلت و KMO؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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با استناد به تکنیک تحلیل رگرسیونی که در مدل شماره 2 به کار گرفته شده است؛ فرضیه اصلی پژوهش که مبتنی 
بر تاثیرگذاری تمایزهای اجتماعی بر مرزبندی و نهایتا جدایی گزینی بوده است؛ اثبات میگردد و از آنجا که مدل تحلیل 
تاثیرگذاري متغییر ها بر روي یکدیگر است. به جهت آنکه  مسیر مدلی است که در آن ضرایب مسیر روشن کننده ي 
کوچکترین خطا میتواند مقادیر را دگرگون سازد، می  توان با کنار گذاشتن گویه هایی که این خطا را کاهش میدهند؛ نتایج 
دقیق  تری به دست آورد. افزون بر اینکه در بررسی تمایزهای اجتماعی بسیاری از مولفه ها به سختی قابل سنجش هستند. 
برای این که نتایج به دست آمـده و انطباق آن ها بر مدل نظری بیشتر مشخص شود از تکنیک تحلیل مسیر بر پایه تحلیل 
عاملی نیز بهره گرفته شد و نتایج به دست آمده مبین رابطه ی معنادار میان تمام مولفه  ها بوده است و بر این اساس عالوه بر 

اثبات فرضیه ی پژوهش و نمایش روابط علی و میان متغیرها، مدل طراحی شده برای آزمون نظریه نیز تایید میگردد. 

نتیجه گیری و جمع بندی 
چگونه  که  شد  آغاز  آنجایي  از  پژوهش  اصلي  سوال 

عمومی  فضاهای  مرزبندی  به  منجر  اجتماعی،  تمایزهای 
شهری مي شود. در ادامه با مرور ادبیات نظري تالش شد 

مدل 3. تحلیل مسیر )تکنیک تحلیل عاملی(

مدل 2. تحلیل مسیر )تکنیک تحلیل رگرسیون(
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تا الگویي استخراج گردد که بر مبناي آن معیارهاي سنجش 
بتوان طراحي نمود. بر این اساس بر دو مولفه  فرضیه را 
موقعیت طبقاتي منبعث از آراء مبتني بر تضاد و کشمکش 
و مولفه عادت  واره )سبک زندگي( منبعث از دیدگاه هاي 
تاثیرپذیري از رویکردهاي مبتني بر  با  مبتني بر قدرت و 
نظم به عنوان دو محور اصلي که در فرضیه ها و سواالت 
نتایج  شد.  تاکید  بودند  بازیافته  را  خود  جایگاه  پژوهش 
با  عاملي  تحلیل  به روش  مسیر  تحلیل  از  آمده  به دست 
ارزیابي تاثیرات غیر مستقیم میان متغیرهاي مورد سنجش، 
رابطه  اي مستقیم موقعیت طبقاتي با تفکیک و جدایي که به 
اثبات فرضیه پژوهش مي انجامد را نشان میدهد. همانطور 
که در در تحلیل مسیر به شیوه تحلیل هاي رگرسیون، نیز 
مسیر مدل تایید گردید. علي رغم اثبات مسیر مدل و تایید 
رابطه میان متغیرها و نشان دادن جهت مسیر، و هم بستگي 
میان متغیرها در سطح 99 درصد اطمینان، نتایج به دست 
آمده از داده ها نشانگر آن است که در مسیر مدل هرچند 
نیستند.  قوي  باید  که  اندازه اي  بدان  ارتباطات  برخی  که 
اما، درست ترسیم گردیده است. این ضعف در ارتباطات 
در  که  باشد  کوچکي  خطاهاي  از  بازنمودي  مي تواند 
صورت شناسایي و حذف، نتیجه بهتري را ترسیم دارند. 
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