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 چکیده

پذیرد. با وجود این که بخش عمده تحقیقات در این سطح رضایتمندی ساکنان از محله، از دو دسته عوامل عینی و ذهنی تاثیر می

عوامل ادراکی در تعیین سطح رضایتمندی از محله پرداخته اند در این پژوهش، به بررسی نقش حوزه بر عوامل عینی متمرکز شده

فردی  مطلوبیت محله با تکیه بر ادراک شده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر میزان

در محدوده شهر  باشد. محدوده این پژوهش محالت مسکونی شهر شیراز و جامعه آماری آنان کل خانوارهای ساکنساکنان می

خانوار به عنوان نمونه جهت توزیع پرسشنامه انتخاب گردیدند. بر مبنای ادبیات پژوهش، امنیت  367ها هستند که از میان آن

باشند که دارای بیشترین تاثیر بر میزان اجتماعی و حس تعلق خاطر نسبت به محله، دو بارزه اجتماعی محله مسکونی می

های امنیت ادراک شده، تجربه وقوع جرم وکنترل اجتماعی، و حس د. امنیت اجتماعی در قالب شاخصرضایتمندی ساکنان هستن

مورد سنجش قرار و وجود همسایگان قابل اعتماد  تعلق خاطر در قالب دو شاخص خاطرات مشترک و همبستگی میان ساکنان

امنیت ادراک شده و کنترل اجتماعی، دو عامل تاثیرگذار بر دهد که ای نشان میاند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون رتبهگرفته

مطلوبیت ادراکی محله هستند. در میان عوامل فردی نیز، باال رفتن مدت زمان سکونت در یک محله باعث باال رفتن سطح 

 گردد. مطلوبیت ادراکی می

 محله، امنیت اجتماعی، حس تعلق خاطر، رضایتمندی از محله کلیدواژه ها:
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 بیان مسأله
مطالعاتی که در نیم قرن  دهند.بخش مهمی از زندگی روزمره هر انسان شهرنشین را تشکیل می یدر جهان امروز محالت شهر

را نشان های محله انجام گرفته است به خوبی تاثیر این عنصر شهری در بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن گذشته پیرامون ویژگی
که شاید سهم چندان زیادی را به خود اختصاص نداده باشد آن است که  شهری های اساسی در مطالعاتیکی از دغدغه. دهدمی

این پرسش در صدر دانند. بخشی برای زندگی خود میمکان مناسب و رضایتای را که در آن سکونت دارند ساکنان تا چه حد محله
به خود  مرتبط با محلههای پژوهشهای مشابه دیگری است که در مجموع، مبحثی به نام رضایت از محله را در بسیاری از پرسش

   اند.اختصاص داده
یابد. در بستر این پدیده رفته به یک اجتماع محلی ارتقا می پذیرد و رفتهای است کالبدی که در گذر زمان معنا میمحله پدیده

دهند، روابط دوستانه و تعامالت اجتماعی آنان با دیگر های روزمره خود را انجام میکالبدی اجتماعی است که ساکنان فعالیت
ها پرورش یافته و در نتیجه، محله را مکان مطلوبی برای گذران شود، حس امنیت و تعلق خاطر در آنهمسایگان مستحکم می

برای خانوارهای ساکن در آن از اهمیت باالیی . بدین لحاظ است که محله (Hipp, 2009, 395)اوقات خود خواهند یافت 
توان به آن پرداخت. نتایج های مرتبط با محله میترین موضوعی باشد که در پژوهشتواند مهمبرخوردار است و رضایت از محله می

اند ره نمودهبسیاری از تحقیقات نیز به سهم قابل توجه رضایت از محله در تامین رفاه و رضایت عمومی فرد از زندگی اشا
(Fernandez & Kulik, 1981, 840; Kweon, Ellis, Leiva, & Rogers, 2010, 500; Miller, Tsemberis, 

Malia, & Grega, 1980, 101; Vemuri, Morgan Grove, Wilson, & Burch, 2011, 4) . 
به معنای یکی شدن شرایط رضایت از محله پردازان این موضوع بر آن اتفاق نظر دارند آن است که تحقق مفهوم آن چه کلیه نظریه

 مطلوب با شرایط موجود است و به هر نسبتی که این دو به یکدیگر نزدیک شوند سطح باالتری از رضایتمندی را شاهد خواهیم بود.
( این دو عامل را با عنوان 2002باسالو و استرانگ ) مختلف درونی و بیرونی است.عوامل تابعی از اما دستیابی به این مهم، خود 

-توان عوامل تاثیرگذار بر رضایت از محله را در قالبی کلیتر میاند. به بیانی دقیقنیز بیان کرده های محلههای فرد و ویژگیویژگی

امنیت،  مانند احساس) روانیعوامل اجتماعی  (،سن و درآمدمانند مدت زمان سکونت، )عوامل اجتماعی جمعیتی تر در سه دسته 
 .S) ( بیان نمود.ایمنی و تصادفات به فضاها و تسهیالت مختلف ومانند دسترسی ) روابط همسایگی و تعامالت( و عوامل کالبدی

M. Lee et al., 2016, 2; Tucker & Abass, 2018, 39).  در سنجش میزان رضایت در هرکدام از مطالعاتی که تاکنون
، مختلفاجتماعی  و های فرهنگیزمینهبوده است. زیرا در کشورها و  عواملاین یک یا چند مورد از  برتاکید  صورت گرفته،از محله 

 . خواهد بودمتفاوت فوق نحوه تاثیرگذاری عوامل 
مورد توجه قرار  نیز ادراک ساکنان از این عوامل ،سنجش عوامل محیطی به صورت عینی عالوه بردر مطالعات صورت گرفته، 

. برخی محققان که به طور رضایتمندی ساکنان ارائه نمایندتوانند تصویر دقیقی از های عینی به تنهایی نمیگرفته است زیرا سنجه
تری از رضایتمندی آنان نسبت به اند معتقدند ادراک ذهنی ساکنان قادر است بازتاب دقیقخاص به مقایسه این دو رویکرد پرداخته

 ;Grogan-Kaylor et al., 2006, 32) اندو یا این که توجه به هردو جنبه را ضروری دانسته شان به دست دهدمحله مسکونی

B. A. Lee & Guest, 1983, 301; S. M. Lee et al., 2016, 3). ( امنیت ادراکی را مهم1992برای مثال، آدامز ) ترین
چه به عنوان جرم و ناهنجاری توسط فرد و معتقد است آن (Adams, 1992)داند و تنها عامل تعیین کننده سطح رضایتمندی می

 & Batson)میزان واقعی آن، تاثیری به مراتب بیشتر بر میزان رضایت از محله خواهد داشتشود در مقایسه با در محله ادراک می

Monnat, 2015, 209) . 

که در این د بود نادراک ساکنان نسبت به محله تاثیرگذار خواههای اجتماعی مختلفی در مولفهبر مبنای ادبیات نظری پژوهش، 
ها یعنی امنیت اجتماعی و حس تعلق نسبت به محله تاکید شده است. در هر مطالعه متغیرهای ترین آنپژوهش بر دو مورد از مهم

 بخصوصی با توجه به بستر مورد مطالعه جهت سنجش هر مولفه انتخاب شده است.  
با تکیه بر ادراک فردی  مسکونی قاله شناسایی و بررسی عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر میزان مطلوبیت محلههدف اصلی این م

 ،باشد. برای دستیابی به این هدف، خانوارهای ساکن در محالت مسکونی شهر شیراز به عنوان جامعه آماری پژوهشساکنان می
از ساختار شهر آن است که محالت  ،شیراز به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شهر علت گیرند.مورد بررسی و ارزیابی قرار می

-هایی است که امروزه به چهره شیراز همانند بسیاری از کالنآن، مهاجرت . یکی از عللنداجتماعی منسجمی برخوردار نیست
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ای بر اساس قومیت و مذهب و امثال آن تقسیمات محله که گذشته بر خالف شهرهای دیگر کشورمان، رنگ متفاوتی داده است.
ها ای که در آن فرهنگدارند. چهرهای را به جهان عرضه میشهرها چهره جدیدی از اجتماعات محلهگرفته، امروزه کالنصورت می

لبدی که حدود آن را همان محالت سنتی، بلکه در بستری کامرزهای نه در  توان مشاهده نمود کهمی و اجتماعات متفاوتی را
اختار اجتماعی محالت سچند دهه اخیر در  اند. از این روی، تحوالتجای گرفتهدر کنار یکدیگر نماید، ساکن تعیین میافراد  یتذهن

   .چندان کارامد نباشندنموده امروزه تامین می در گذشته مطلوبیت ادراکی ساکنان را، باعث شده الگوهایی که شهر شیراز
ترین عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر میزان مطلوبیت ادراکی ساکنان مهمسوال اصلی این پژوهش به صورت زیر قابل بیان است: 

 ؟کدامندمحله  نسبت به
در تعیین میزان مطلوبیت ادراک شده از سوی ساکنان، عوامل فردی و اجتماعی گردد که بیان می بدین شرحفرضیه تحقیق نیز 

شریک هستند. سن، جنسیت، میزان درآمد خانوار، مالکیت وسیله نقلیه شخصی و مدت زمان سکونت از جمله عوامل متعددی 
همبستگی میان ساکنان، از جمله عوامل اجتماعی  خاطرات مشترک و فردی، و امنیت ادراکی، تجربه وقوع جرم، کنترل اجتماعی،

  هستند. تاثیرگذار بر مطلوبیت ادراکی ساکنان

 ی نظری مبان
 مفاهیم بیان
 محلهالف( 

بایست مورد توجه قرار داد. بعد اول آن معادل یک فضای قابل زیست برای گروهی از در تبیین مفهوم محله دو بعد کلی آن را می
در بعد دوم، محله از  .1هاست. این جنبه ناظر بر نیازهای کالبدی ساکنان و ارتباط میان فرد با محیط فیزیکی پیرامون استانسان

گیری روابط شود. محله در این حالت، جایگاه شکلیک قرارگاه فیزیکی به یک قرارگاه رفتاری و از فضا به مکان تبدیل می
آن . 2015Linares, ‐Calvache, & Palomares‐(Clark, Duque, 4( 2همسایگی و ایجاد تعامالت اجتماعی خواهد بود

  .داردرود به بعد دوم مفهوم محله اشاره باهمستان به کار میاجتماع محلی یا چه که در زبان فارسی به عنوان 

 به محله حس تعلقب( 
ساراسون مفهوم حس تعلق به محله را اینگونه تعریف نموده است: درک شباهت با دیگران، وابستگی متقابل با سایرین، تمایل به 
حفظ این وابستگی با دادن یا انجام آن چه که فرد از دیگران انتظار دارد، و حس آن که فرد بخشی از یک ساختار وابسته و باثبات 

س در تبیین مفهوم حس تعلق به محله، چهار عنصر . یک دهه بعد مک میالن و چاوی(Zhang & Zhang, 2017, 89)است 
. (McMillan & Chavis, 1986, 9)شمارند عضویت، اثرگذاری، یکپارچگی و تامین نیازها را ارکان اصلی این مفهوم بر می

ز چهار جزء اساسی به وجود آورنده سرمایه اجتماعی در محله پرکینز و النگ در مطالعه خود، از حس تعلق به محله به عنوان یکی ا
 .  (Perkins & Long, 2002, 294)اند نام برده

بعدی معرفی بندی خود از مطالعات پیشین در خصوص حس تعلق به محله، آن را به عنوان مفهومی چند در جمع اسکنل و گیفورد
های کالبدی و اجتماعی آن تشکیل اند که بعد اول آن را فرد، بعد دوم را فرایندهای روانشناختی و بعد سوم را مکان و ویژگینموده

 . (Scannell & Gifford, 2010, 2) دهندمی
البدی کند: نخست، گونه شناسی ک، عوامل به وجود آورنده حس تعلق به محله را در سه دسته کلی معرفی میجابارین و زیلبرمن

های تراکم، کاربری، الگوی شبکه معابر و فشردگی؛ دوم، عوامل جمعیتی و اجتماعی )هم کالبد ذهنی و هم کالبد عینی( مانند گونه
 .(Jabareen & Zilberman, 2016, 3) اقتصادی، مانند سن، جنسیت، نژاد و مذهب؛ و سوم، ادراکات فرهنگی ساکنان

 محله رضایت از اجتماعینظریات 
های فرد و نظریات مرتبط با رضایتمندی از محله مسکونی در دو دسته کلی قابل بررسی هستند: نخست، نظریات مبتنی بر ویژگی

 ,Basolo & Strong, 2002, 87; Ciorici & Dantzler)های محله نظریات مبتنی بر ویژگی ، و دومواحد مسکونی

 
1 Neighborhood 
2 Neighboring 
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( نیز، سه مقیاس خانه، محله و شهر در 2015العه کالرک و همکاران )( و همچنین در مط2010لویکا ) مطالعهدر . (7 ,2018
، در مبتنی بر محله را در بیان میزان رضایتمندینظریات ققان از جمله پارکز برخی از محبررسی سطح رضایتمندی ارائه شده است 

ترین در ادامه تعدادی از مهم. (Parkes, Kearns, & Atkinson, 2002, 2434)اند مقایسه با دسته نخست کارامدتر دانسته
های محله های فرد و خانوار و سایر نظریات به ویژگیسه نظریه نخست، ناظر بر ویژگیگیرد. نظریات مربوطه مورد بررسی قرار می

 شود.مربوط می

 1نظریه سیستمیک •
-( ارائه گردید ثبات در سکونت را موجب ارتقای تعامالت اجتماعی میان ساکنان می1974)این نظریه که توسط کاساردا و جانوویتز 

و بر نوعی دلبستگی روانی به محله متمرکز است که فرد ساکن با افزایش مدت  (Kasarda & Janowitz, 1974, 336) داند
این نظریه  . به طور کلی،(Hipp, 2009, 412)تواند آن را افزایش دهد زمان سکونت خود و محکم شدن روابط اجتماعی می

تری در ادراک مطلوبیت در محله در مقایسه متغیرهای فردی نظیر مدت زمان سکونت، سن و جنسیت، نقش اساسیمعتقد است که 
  .(Adams, 1992, 355)محله دارند  محیطیبا شرایط 

 2نظریه قشربندی مکان •
ها فضا را به سمتی هدایت پردازد. این گروههای قدرتمند میگروهنظریه قشربندی مکان به توصیف نحوه دستکاری فضا توسط 

مطلوب، از لحاظ کالبدی و اجتماعی دوری جویند. از موارد مورد تمرکز های از دید آنان ناکنند که تا حد ممکن بتوانند از گروهمی
در انتخاب محل سکونت  ی و نژادیی قومهاهای مختلف اجتماعی به خصوص اقلیتهایی است که گروهاین نظریه، محدودیت

توان این گونه استنباط کرد که بر مبنای نظریه بر این اساس می .(Pais, South, & Crowder, 2012) اندخود با آن مواجه
ه سکونت خود در فوق، خانوارهایی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در وضعیت باالتری قرار دارند از رضایت بیشتری نسبت ب

 محله برخوردار خواهند بود.

 3تعهدات محدودنظریه جامعه با  •
گذاری اقتصادی و اجتماعی ساکنان در محله را عاملی تعیین کننده در میزان دلبستگی و رضایت آنان این نظریه میزان سرمایه
مالکان دلبستگی زیرا گذاری اقتصادی فرد در محله باشد. تواند بزرگترین سرمایهداند. مالکیت خانه مینسبت به محله خود می

و از سوی دیگر  کنند از رضایتمندی باالیی برخوردار خواهند بودباالتری به محله داشته و به دلیل تعهدی که در خود احساس می
تواند داشتن همسر و می دو سرمایه گذاری بزرگ اجتماعی هر فرد در محله نیز تمایل به مهاجرت و ترک محله نخواهند داشت.

 ,Hipp, 2009) کندفرزندانی باشد که در نتیجه آن، فرد در مقایسه با افراد مجرد، تعلق خاطر بیشتری با محله خود احساس می

412).  

 4سازمانی اجتماعینظریه بی •
 ,Lei)باشد بر اساس این نظریه احتمال بروز رفتارهای غیراجتماعی از سوی افراد ساکن در محالت محروم، بیش از سایرین می

Simons, Edmond, Simons, & Cutrona, 2014, 1114)ثباتی در .  در این گونه محالت معضالتی مانند فقر و بی
شود و اجتماع محلی را برای شناسایی و حل مشکالتش ناتوان سکونت، به تضعیف کنترل غیررسمی و انسجام جامعه منجر می

، مفهوم امنیت ادراک شده یا به عبارتیگانه، سه یک مدل. این نظریه بر مبنای (Cornwell & Behler, 2015, 316)سازد می
مدل نگرانی اجتماعی. مدل نظمی اجتماعی و دل تنوع خرده فرهنگی، مدل بیدهد: مترس از وقوع جرم را مورد بررسی قرار می

-داند. مدل دوم هرگونه بینخست، تنوع قومی و نژادی و در نتیجه، عدم پیوند با اجتماع پیرامون را عاملی برای ترس از جرم می

نظمی در محیط کالبدی و اجتماعی را ناشی از کنترل اجتماعی ضعیف دانسته که در نهایت به افزایش میزان ترس از وقوع جرم 
نظمی را در پیرامون خود مشاهده کردند به این باور های بیگردد. و مدل سوم بر این باور است که زمانی که مردم بارزهمیمنجر 
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، 1389 ،)سراج زاده و گیالنی رسند که اجتماع رو به زوال است و این خود، تشدید نگرانی از وقوع جرم را در پی خواهد داشتمی
226) . 

 1مدل اشباع •
بر اساس این مدل، افزایش کند. استخراج گردیده و بر مبنای قانون کاهش مطلوبیت نهایی عمل می ز مطالعات گالستراین مدل ا
ای که برای تامین رضایت ساکنان مورد نیاز است، موجب افزایش میزان مطلوبیت ادراکی آنان از محله خواهد شد. اما این هر مولفه

های یابد که افزایش مطلوبیت به حد اشباع خود برسد. از آن پس هرگونه افزایش در مولفهروند تا جایی بدین صورت ادامه می
مدل گالستر، وجود شواهد ناچیز در خصوص تاثیر مدت زمان سکونت بر رضایت مذکور، کاهش مطلوبیت را به دنبال خواهد داشت. 

نماید که ساکنان با گذشت سالیان زیادی این گونه توجیه می داند و آن راساکنان را ناشی از همین تغییر روند افزایش مطلوبیت می
ها همان نقطه بازگشت یابند. شروع این آگاهیاز سکونتشان در یک محله، رفته رفته نسبت به مشکالت محله آگاهی بیشتری می

ثیر منفی بر میزان مطلوبیت ادراکی تااز خود  جرم و ناهنجاری نیز در سطوح باالتر. بر پایه این توجیه، از اوج مطلوبیت خواهد بود
 .(Galster, 1987, 101; Hipp, 2009, 401) اندزیرا ساکنان تا حدی با شرایط موجود مانوس شده خواهد کاستمحله 

 2محیط مسکونینظریه تطبیق  •
مطرح گردید به ناهمخوانی میان شرایط موجود محله با نیازها و هنجارهای نخستین بار توسط موریس و وینتر  این نظریه که

به عبارتی، . (Morris & Winter, 1975)شمارد فرهنگی خانوارها اشاره نموده و آن را عامل بروز نارضایتی میان ساکنان بر می
تر باشد احساس رضایت او های محل سکونت فرد به استانداردهای ذهنی مبتنی بر هنجارهای فرهنگی او نزدیکهرچه ویژگی

فرد در . در این نظریه، وجود قدرت انتخاب برای هر (Galster & Hesser, 1981, 737)نسبت به محله ارتقا خواهد یافت 
زیرا فرد در این حالت، در روابط اجتماعی و  تعیین محل زندگی، به عنوان یک عامل بسیار مهم در ایجاد رضایت شناخته شده است.

هایی در ابعاد وجود محدودیتعامل قدرت انتخاب به تنهایی تعیین کننده نیست و  تری وارد خواهد شد. هرچند کهمشارکتی قوی
عملکرد موجب محدود شدن  هنجارهای فرهنگی و مسائل قومیتی و مانند آنمختلف فردی و اجتماعی نظیر منابع درآمدی خانوار، 

با این حال، نظریه تطبیق مسکن، معتقد است با افزایش طول مدت  گردد.می فرد در محله و کاهش سطح رضایتمندی وی
ای فوق، نارضایتی فرد نسبت به محله کمتر و کمتر خواهد شد زیرا با گذشت زمان فرد به تدریج هسکونت، حتی با وجود محدودیت

  .(Grogan-Kaylor et al., 2006, 30) گرددهمسایگان خود میشبیه به 

 3محیط –نظریه فرد  •

های این نظریه، ویژگیمبنای این نظریه مدلی است که از رضایتمندی از محله مسکونی توسط کاهانا و همکاران ارائه گردید. در 
اند. در نظریه فرد ای و تعامل میان فرد و محیط، سه عامل تعیین کننده در میزان رضایتمندی معرفی شدههای محلهفردی، ویژگی

متقابل مبتنی بر روابط محیط، به جای تمرکز بر تاثیر عوامل فردی و محیطی بر میزان رضایتمندی به صورت مستقل، به تاثیرات 
 ,Grogan-Kaylor et al., 2006, 30–31; Kahana, Lovegreen, Kahana, & Kahana) توجه شده استها آن

2003, 449).    

 4خرده فرهنگی نظریه •
در نظریه خرده رویکرد اکولوژی انسانی شکل گرفت.  در در واکنش به جبرگرایی اقتصادی موجود 1930این نظریه در دهه 

به اعتقاد طرفداران این نظریه، فرهنگی بر خالف رویکردهای پیش از آن، محالت ناچار به طی مسیر زوال در طول زمان نیستند. 
و ماعی را به ثبات وجود حس تعلق به مکان میان ساکنان و مشارکت آنان در بهبود وضعیت محله، مسیر محتمل زوال اجتدو عامل 

تواند نخستین عامل زوال اجتماعی محله میبر این اساس، ایجاد گسست در روابط اجتماعی محلی  ند.نکهدایت میپایداری بیشتر 
ه و ساکنان را برداز بین  را ثبات محله تداوم این روند، تا جایی که نمایدرا تضعیف میعدم تجانس، روابط اجتماعی  و به شمار آید
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در این راستا، برای مثال، تمرکز خرده فرهنگ گرایان بر اهمیت وجود دلبستگی قوی به محله به مهاجرت از محله وادار خواهد کرد. 
 .(van Beckhoven, Bolt, & van Kempen, 2005, 7–8) است

 1نظریه هویت اجتماعی •
داند که از ادراک عضویت در یک گروه اجتماعی مشتق را بخشی از خود انگاره فرد میتاجفل هویت اجتماعی نظریه هویت اجتماعی 

توان بر مبنای این نظریه روابط اجتماعی میان ساکنان یک محله را می .دلبستگی بارزی میان فرد و این عضویت وجود دارد و شودمی
نظریه تاجفل چند اصل کلی را در فرایندی درونی دانست که نه در یک دوره کوتاه بلکه در گذر زمان شکل گرفته و بارور شده است.  

 گیرد:بر می

های مثبت هویت های جدیدی عضو گردد که جنبهالف( هر فرد دوست دارد عضوی از یک گروه اجتماعی باقی بماند و یا در گروه
ب( اگر گروه نیازهای اجتماعی  آورد.به وجود میوی هایی که احساس رضایتمندی را در دهند. برای مثال، جنبهرا شکل می اجتماعی او

یا این  بودهترک گروه به دالیلی برای فرد غیرممکن  فوق را تامین نکند، شخص تصمیم به ترک گروه خود خواهد گرفت، مگر اینکه:
پ( اگر ترک گروه بنابر موارد فوق میسر نشد، دو  اند در تقابل باشد.های درونی فرد که هویت اجتماعی او را شکل دادهعمل با ارزش

های گروه تجدید نظر نماید تا خصوصیات نامطلوب نخست، شخص در تعبیر خود از ویژگی راه حل در اینجا برای فرد وجود دارد:
دوم، شرایط را آن گونه که هست پذیرفته و برای تبدیل آن به شوند و یا با حسن تعبیر فرد، قابل قبول به نظر آیند. موجود یا توجیه 
-کنند. بلکه گروههای اجتماعی در انزوا زندگی نمیآل وارد یک کنش اجتماعی در مجموعه شود. ت( هیچ یک از گروهیک حالت ایده

 (Tajfel, 1974, 69–70)یگر مشغول به فعالیت هستند. های مختلف اجتماعی در البه الی یکد

کمرنگ تر شده در ایران به خصوص نظریه تاجفل در عصر حاضر که تجانس قومی، نژادی، مذهبی و مانند آن در محالت شهری 
 توان دریافت هر فرد به محض این که در یک محله ساکن شود بهمی بند الف این نظریهاز رسد. از گذشته به نظر می پرکاربردتر است

تقویت آن میزان ی است که بتواند خود را به لحاظ هویتی عضوی از آن بداند. مبنای انتخاب، روهدنبال گبه  صورت عینی و یا ذهنی
باشد که مطلوبیت را در ذهن تقویت نماید. بر اساس بندهای بعدی، چنان چه گروه مورد نظر یافت نشد یا گروهی که حسی در فرد می

های پیش رو حلمل مشابه، از هم پاشید آن گاه خروج از محله یکی از راهپنداشت به دلیل مهاجرت و عوافرد خود را عضوی از آن می
را اصالح کند یا اینکه نگرش خود را تغییر دهد تا نامطلوب در نظرش  اجتماع محلیبایست بماند و است. در غیر این صورت فرد یا می

    .نمایدمطلوب جلوه 

 نظریات اجتماعی رضایت از محلهجمع بندی . 1 جدول
 کلیدی توضیحات نظریهنام 

محله در مقایسه با شرایط تری در ادراک مطلوبیت در متغیرهای فردی نظیر مدت زمان سکونت، سن و جنسیت، نقش اساسی نظریه سیستمیک
 محیطی محله دارند.

تری قرار دارند از رضایت کمتری نسبت به محله ها و خانوارهایی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در وضعیت پاییناقلیت نظریه قشربندی مکان
 برخوردارند.

نظریه جامعه با تعهدات 
 محدود

ساکنان در محله عاملی تعیین کننده در میزان دلبستگی و رضایت آنان نسبت به محله گذاری اقتصادی و اجتماعی میزان سرمایه
 است.

سازمانی نظریه بی
 اجتماعی

 باشد.احتمال بروز رفتارهای غیراجتماعی از سوی افراد ساکن در محالت محروم، بیش از سایرین می

کنند تا زمانی که مطلوبیت به حد اشباع برسد که در این مطلوبیت کمک میبخش ساکنان به افزایش های رضایتکلیه مولفه مدل اشباع
 حالت روندی نزولی در ایجاد مطلوبیت طی خواهد شد.

 نظریه تطبیق محیط
 مسکونی

 های عینی با استانداردهای ذهنی و قدرت انتخاب دو عامل مهم در رضایت از محله است.تطابق ویژگی

 از محله هستند. ل تعیین کننده در میزان رضایتای و تعامل میان فرد و محیط، سه عامهای محلههای فردی، ویژگیویژگی نظریه فرد محیط

کنند. حس تعلق به مکان و مشارکت در بهبود وضعیت محله، مسیر محتمل زوال اجتماعی را به ثبات و پایداری هدایت می نظریه خرده فرهنگی
 نخستین عامل زوال اجتماعی محله است.گسست در روابط اجتماعی 

 آن باشد. ست که بتواند به لحاظ هویتی عضوشخص در هر محیطی به صورت عینی و ذهنی در پی عضویت در گروهی ا نظریه هویت اجتماعی

 

 
1 Social Identity Theory 



 39  و همکارانپور حاجی –... و امنیت های مولفه مبنای بر محله از ساکنان رضایتمندی تحلیل

 پیشینه پژوهش
 محله مطلوبیت ادراکی های فردی وویژگی •

محله عوامل مختلف فردی، اجتماعی، روانشناختی و کالبدی تاثیرگذار هستند. بر  مطلوبیتهمان گونه که بیان شد در تعیین میزان 
اساس مطالعات صورت گرفته سن پاسخ دهندگان، سطح درآمدی خانوار، سطح تحصیالت، مدت زمان سکونت و بعد خانوار از جمله 

مدت زمان سکونت فرد در یک اند. تاثیرات قابل توجهی بر سطح رضایتمندی ساکنان بوده ترین عواملی هستند که دارای مهم
محله از جمله عوامل مهمی است که در بسیاری از مطالعات نقش مهمی در تعیین میزان رضایت از محله نشان داده است. با 

 ,.Clark et al)یابد فرد به محله افزایش میافزایش مدت زمان سکونت، روابط اجتماعی میان ساکنان تقویت شده و دلبستگی 

 ,Tucker & Abass). از آن جا که دلبستگی نسبت به محله، ضریب همبستگی باالیی با رضایت از محله دارد (2 ,2015

نقش رضایت فرد نسبت به محله دانست.  بینی کننده برای میزانتوان مدت زمان سکونت را یک عامل پیش، می(40 ,2018
ها اشاره خواهد مختلفی مورد سنجش قرار گرفته است که در ادامه به آنمتغیرهای فوق در کسب رضایتمندی از محله در مطالعات 

 شد. 
( در نتایج مطالعه خود بر خالف نظریه جامعه با تعهدات محدود که افراد خانوار 1981در خصوص عامل بعد خانوار، گالستر و هسر )

شمارد، افزایش بعد خانوار را عامل ارتقای رضایتمندی بر میای اجتماعی برای فرد در محله به شمار آورده و آن را موجب را سرمایه
 اند.باالرفتن میزان نارضایتی از محله عنوان نموده

( با تاثیر مثبتی که این عامل بر اعتماد میان 2003در مطالعه اوه ) نظریه سیستمیکهم راستا با در خصوص عامل ثبات در سکونت، 
در نتایج مطالعه خود به نیز ( 2018توکر و عباس )کننده رضایت از محله عنوان شده است.  همسایگان خواهد داشت از عوامل تعیین

 اند. بر سطح رضایت ساکنان اشاره نموده آنتاثیر مثبت 
از محله فرد تواند یکی دیگر از عوامل فردی تاثیرگذار بر رضایت سن فرد پاسخ دهنده میتوان گفت که در خصوص عامل سن، می

دهد که ( نشان می2017( و لی و همکاران )2006(، چاپمن و لومبارد )2002(، پارکز و همکاران )1999باشد. نتایج مطالعات لو )
 سن افراد پاسخ دهنده رابطه مستقیمی با سطوح رضایتمندی آنان دارد. 

در قالب  (2017( و لی و همکاران )2010در مطالعات الوجوی و همکاران )اقتصادی ساکنان، این عامل در خصوص عامل سطح 
سطح درآمد آنان به عنوان یک عامل فردی، بررسی و نتایج مشابهی با نظریه قشربندی مکان به دست آمده است. بر این اساس، 

 را برای ساکنان به دنبال داشته است. باال بودن سطح اقتصادی خانوار، افزایش رضایت نسبت به محله
به عنوان یک عامل مثبت به  (2010مطالعه الوجوی و همکاران )نتایج در  ،سطح تحصیالت فرد پاسخ دهندهدر خصوص عامل 

        اشاره شده است. بر میزان رضایت از محله آن تاثیر

 ساکنان مطلوبیت ادراکیسازمان اجتماعی محله و  •
ای، همبستگی اجتماعی و اعتماد متقابل میان های محلهفعالیتای، کنترل اجتماعی، روابط اجتماعی محله، همکارانسمپسان و 

 . (Sampson, Morenoff, & Earls, 1999, 634)دانند می دهنده سازمان اجتماعیهایی از اجزای تشکیلرا نمونه ساکنان

 اگر روابط میان ساکنان یک محله و مشارکت آنان در سازمان اجتماعی محله در طی زمان تداوم یابد به تدریج همبستگی و اعتماد
ها و هنجارهای مطلوب جامعه کمک متقابل در محله افزایش خواهد یافت. این تداوم همچنین به آفرینش الگویی برای ارزش

و در نتیجه مفهوم رضایتمندی که یکی شدن شرایط مطلوب و شرایط موجود است تحقق خواهد  (Oh, 2003, 130) خواهد نمود
ام به هم پیوسته است که اجزای آن روابطی متقابل با یکدیگر داشته و هر جزء آن نه تنها یافت. بنابرین سازمان اجتماعی، یک نظ

تحت تاثیر قرار خواهد تاثیر بر سایر اجزا، آن را به صورت غیر مستقیم نیز  لکه از طریقببه صورت مستقیم را بر سطح رضایتمندی 
   داد.

ترین سازمان اجتماعی بر سطح رضایتمندی ساکنان بررسی شده است. یکی از مهمدر مطالعات صورت گرفته تاثیر اجزای مختلف 
اک شده از سوی محله نشان داده امنیت ادرمطلوبیت که تاثیر بسیار چشمگیری بر میزان  در این مطالعات متغیرهای مورد بررسی

اند که در ادامه به میزان رضایتمندی پرداخته مطالعات متعددی به طور مستقیم به بررسی اثرات این متغیر برساکنان بوده است. 
 ها اشاره خواهد شد.    آن
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ترین تاثیرگذاری را در میان سایر عوامل ( بر روی ساکنان محله نواب تهران، عامل امنیت کم1388در مطالعه رفیعیان و همکاران )
(، امنیت به عنوان یک عامل 1390نژاد و همکاران )مورد بررسی بر سطح رضایت از محله نشان داده است. در مطالعه حاجی

 تاثیرگذار در تعیین کیفیت محیطی هم در بافت قدیم و هم در بافت جدید شهر عنوان شده است. 
(، چاپمن و المبارد 2002(، سرجی و کورن ول )2002(، باسالو و استرانگ )1997تر نظیر مطالعه بروین و کوک )در مطالعات قدیمی

کننده در میزان (، امنیت ادراک شده از سوی ساکنان از جمله عوامل مهم و تعیین2006کیلور و همکاران )-روگان(، گ2006)
 رضایت از محله بوده است.

ترین عامل در میان سایر عوامل تاثیرگذار بر رضایت مهم( امنیت ادراک شده را 2010الوجوی و همکاران )در مطالعات جدیدتر، 
ند اه( در ایالت اوهایو انجام داد2014امنیت ادراک شده در پژوهشی که هور و ناسار ) .اندعنوان کردهحله م ساکنان در مقیاس

-در مطالعهدانند که در سطوح باالتر آن، رضایت بیشتری از سوی ساکنان بیان شده است. ت را یکی از متغیرهایی میامنیاحساس 

س امنیت بیشتری در ( در بررسی خود بر دو ناحیه در ایاالت متحده دریافتند که ساکنانی که احسا2016لی و همکاران )ای دیگر، 
( امنیت را در ذیل شاخص آسایش در محله جهت 2017ان )هادوی و همکار د.نماینمی محله دارند رضایتمندی باالتری را ابراز

 اند.اند و از ناامنی به عنوان مانعی در مسیر ادراک مطلوبیت محله نام بردهبررسی سطح رضایتمندی ساکنان مورد سنجش قرار داده
ای در شهر کمدن در ایالت نیوجرسی، به همراه متغیر کیفیت ( نیز بر روی محله2018این متغیر در مطالعه سایوریسی و دانتلر )

 اند.تعامالت اجتماعی، به عنوان دو عامل اجتماعی تاثیرگذار بر رضایتمندی ساکنان از محله مسکونی شناخته شده
 ای را تضعیف وروابط اجتماعی محله توانند به تدریجمحله از دیگر عواملی هستند که میها در تجربه وقوع جرم و بروز ناهنجاری

تاثیر این متغیر نیز بر میزان رضایتمندی از محله در یک مطالعه مورد نارضایتی نسبت به محله را در ذهن فرد تقویت نمایند. 
 بررسی قرار گرفته است. 

های اجتماعی و تجربه نشویل در ایالت تنسی، به بررسی روابط میان ادراک ناهنجاری( بر محالت شهر 2002در مطالعه وولداف )
تری را بر های اجتماعی در مقایسه با تجربه وقوع جرم، تاثیر نامطلوبوقوع جرم پرداخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که ناهنجاری

  از این طریق بر نارضایتی نسبت به محله دامن خواهند زد. در مجموع د کهدلبستگی نسبت به محله دارن
ها اشاره شده است. در نظریات ارائه شده به ضرورت وجود کنترل اجتماعی به عنوان یک عامل بازدارنده از وقوع جرم و ناهنجاری

در  ثبات در سکونت وجود در اثر داند کهای مستحکمی میسازمانی اجتماعی، کنترل اجتماعی را حاصل وجود روابط محلهنظریه بی
  محله بررسی شده است.در دو مطالعه ارتباط میان کنترل اجتماعی و رضایت از  .(Hipp, 2009, 399) شکل گرفته است محله

داساپوالس و نتیجه مطالعه ( رابطه معناداری میان کنترل اجتماعی با رضایت از محله مشاهده نگردیده اما 2003در مطالعه اوه )
  است. کنترل اجتماعی را عاملی تاثیرگذار در میزان رضایت از محله دانسته، سازمانی اجتماعیبی با تایید نظریه( 2011مونات )

گردد برخی محققان معتقدند وجود معضالتی روابط اجتماعی می از بین رفتنمقابل این دیدگاه که ناامنی و وقوع جرم باعث  در
شود و از این رو نظیر جرائم و ناامنی در محله موجب برانگیختن و تقویت حس همکاری در جهت از میان برداشتن این معضل می

 .(Woldoff, 2002, 107) ای دانستفروپاشی روابط اجتماعی درون محلهنبایست آن را عاملی برای 

باشد. قوی شدن روابط اجتماعی و وجود همبستگی میان ساکنان از دیگر عوامل تاثیرگذار بر رضایت از محله می حس تعلق خاطر
و یا به صورت  (Ciorici & Dantzler, 2018, 9) کندبه طور مستقیم رضایت بیشتری نسبت به محله در ذهن فرد ایجاد می

 ,Mesch & Manor)ضایت نسبت به محله را تقویت خواهد نمودهایی مانند حس تعلق خاطر، رغیرمستقیم با تاثیر بر مولفه

1998, 517–518; Sampson, 1988, 777)غیرهای فوق بر میزان رضایت . در مطالعات مختلفی به بررسی تاثیرات مت
 پرداخته شده است.

اند دلبستگی به محله یک عامل مهم ( بر روی ساکنان محله حاجی همدان انجام داده1394ای که سجادزاده و همکاران )در مطالعه

شهر رشت، در  ( بر روی دو محله در1392در تعیین میزان رضایت از محله برشمرده شده است. در مطالعه شهابیان و همکاران )

جاهایی که حس تعلق و امنیت باالتری عنوان گردیده کیفیت محیطی ادراک شده نیز باالتر بوده است. در پژوهش طبیبیان و 

ای در شهر کاشان، وجود روابط اجتماعی بیشترین تاثیرات را بر روی رضایتمندی ساکنان از محله نشان ( در نمونه1392منصوری )

 دهد.می



 41  و همکارانپور حاجی –... و امنیت های مولفه مبنای بر محله از ساکنان رضایتمندی تحلیل

های تاثیرگذار بر رضایت ساکنان از محله عنوان ( از مولفه2003( و اوه )2002در دو مطالعه پارکز و همکاران ) تعلق خاطرحس  
تعداد با متغیرهایی نظیر  پیشین در تحقیقات مختلف میان ساکنان شدت روابط اجتماعیهای آن نظیر شده است. اما زیرمولفه

 ,Kasarda & Janowitz, 1974) مورد مطالعه قرار گرفته است های غیررسمیرکتدوستان و خویشاوندان در محله و مشا

یز همبستگی اجتماعی ( ن2017( و مطالعه بوکرمن و همکاران )2011مطالعات جدیدتر نظیر مطالعه داساپوالس و مونات ). (334
 اند.میان ساکنان را به عنوان عاملی تعیین کننده برای میزان رضایت از محله شناسایی نموده

های خویشاوندی قوی در محله از عواملی هستند که نقش ( وجود روابط خانوادگی و شبکه2015کالرک و همکاران ) در مطالعه
تحکیم شبکه روابط اجتماعی دوستانه و خویشاوندی در کنند. بر این اساس محله ایفا میای در ماندگار نگه داشتن ساکنان در عمده

ی مانند محالت شهرهای ایرانی که جوامعتواند با افزایش حس دلبستگی فرد به محله او را از مهاجرت منصرف کند. در محله می
تواند از اثرگذاری باالیی در ارتقای کز بر عامل فوق میروابط فامیلی و خویشاوندی همچنان از اهمیت باالیی برخوردار است تمر

 رضایت نسبت به محله برخوردار باشد.
 که های موجود و ادراک شدهناهنجاری به حدی است که برخی معتقدند با وجود تمام اهمیت روابط اجتماعی میان ساکنان محله

تواند به عنوان پوششی برای این می وابط صمیمانه میان ساکنانادراک ر ر رضایتمندی ساکنان از محله داردتاثیری منفی ب

تا جایی که  .(Batson & Monnat, 2015, 210) ها عمل نموده و سطح رضایتمندی و کیفیت زندگی را ارتقا بخشدناهنجاری

های اجتماعی شکل گرفته در میان خود را به عنوان ابزاری جهت معتقدند برخی اقشار فقیر در جوامع شهری، شبکه شناسانجامعه

تا بدینوسیله بتوانند به الگوی مطلوب و  (Ciorici & Dantzler, 2018, 9)گیرند غلبه بر فشارهای اقتصادی به کار می

های تعیین کننده در بررسی رضایت نسبت به محله به رین همبستگی اجتماعی یکی از مولفهرضایتبخش خود نزدیک شوند. بناب

 خصوص در جوامع محروم است.

 های پیشینجمع بندی متغیرهای اجتماعی تاثیرگذار بر رضایت از محله در پژوهش .2جدول 

 متغیرهای مورد بررسی نام محقق
 اجتماعیهمبستگی  (1974کاساردا و جانوویتز )

 امنیت ادراک شده (1981گالستر و هسر )
 امنیت ادراک شده (1997بروین و کوک )

 امنیت ادراک شده ؛ حس تعلق خاطر ؛ روابط صمیمانه میان همسایگان (2002پارکز و همکاران )
 امنیت ادراک شده (2002باسالو و استرانگ )

 امنیت ادراک شده (2002ول )سرجی و کورن
 ناهنجاری اجتماعی (2002وولداف )

 امنیت ادراک شده ؛ حس تعلق خاطر ؛ اعتماد به همسایگان ؛ همبستگی اجتماعی (2003اوه )
 امنیت ادراک شده (2003کرنز و پارکز )

 امنیت ادراک شده (2006چاپمن و المبارد )
 امنیت ادراک شده (2006کیلور و همکاران )-گروگان

 امنیت ادراک شده (2010همکاران )الوجوی و 
 کنترل اجتماعی؛ همبستگی اجتماعی (2011داساپوالس و مونات )

 امنیت ادراک شده (2014هور و ناسار )
 های خویشاوندی و دوستانهشبکه (2015کالرک و همکاران )

 روابط اجتماعی محلی؛ وقوع جرم، تنزل کالبدی محله (2015بتسان و مونات )
 امنیت ادراک شده (2016همکاران )لی و 

 امنیت اجتماعی (2017هادوی و همکاران )
 همبستگی اجتماعی (2017بوکرمن و همکاران )

 امنیت ادراک شده ؛ کیفیت تعامالت اجتماعی (2018سایوریسی و دانتلر )
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 پژوهش روش
فرضیه مطرح شده، ابتدا از تحلیل همبستگی زوجی و قیق از نوع توصیفی تحلیلی است و برای آزمون در پژوهش حاضر روش تح

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش خانوارهای شهری ساکن در ای استفاده گردیده است. سپس تحلیل رگرسیون رتبه
از این  به انتخاب جامعه نمونه فرمول کوکرانو بر اساس  بندی شدهگیری تصادفی طبقهکالنشهر شیراز هستند که به وسیله نمونه

       میان پرداخته شده است.

 هانحوه گردآوری داده جامعه آماری، حجم نمونه و

گردد که در زمان انجام مطالعه برابر با خانوارهای ساکن در مناطق شهری شیراز را شامل میتعداد جامعه آماری در این مطالعه کل 
گیری انتخاب فرایند انتخاب نمونه جهت بررسی متغیرهای پژوهش، به صورت ترکیبی از چند روش نمونه باشد.میخانوار  412423

ها آن گیریهای شهر شیراز در سه دسته کلی بر مبنای دوره زمانی شکلای کل بلوکگیری طبقهشده است. نخست با روش نمونه
و دسته سوم متعلق  1368تا  1345های اند، دسته دوم، بین سالشکل گرفته 1345گردند. دسته اول تا قبل از سال دسته بندی می

های اجتماعی توانند ویژگیهدف از انتخاب این سه پهنه، دستیابی به طیف متنوعی از ساکنانی بود که می باشند.به بعد از آن می
تعداد  گردد.سپس از هر یک از این سه دسته تعدادی بلوک به صورت تصادفی ساده انتخاب می ا عرضه نمایند.اقتصادی مختلفی ر

ها، نسبت برابری از جمعیت ساکن در از هر دسته به نحوی است که با توجه به متغیر بودن اندازه و جمعیت بلوک بلوک انتخابی
در مرحله بعد، از هر بلوک به صورت تصادفی هریک از سه پهنه مذکور جهت تعیین حجم نهایی جامعه نمونه گزینش شوند. 

بر اساس  حجم نمونه شود. بر اساس کل تعداد خانوارهای ساکن در شهر شیراز،تعدادی خانوار جهت توزیع پرسشنامه انتخاب می
ابزار  .که در سه پهنه توسعه قدیم، توسعه میانی و توسعه جدید پراکنده هستند خانوار تعیین شد 367برابر با  کوکران فرمول

  .شونداست که بر مبنای طیف لیکرت پاسخ داده می هاییها نیز در این مطالعه، پرسشنامهگردآوری داده

 معرفی متغیرها

 قابل بیان هستند:  زیر در سه دسته کلی مطلوبیت ادراکی محله و متغیرهای مستقلمتغیر وابسته این پژوهش، میزان 
دهد. شامل: سن، جنسیت، نوع اشتغال، وضعیت تاهل و شوندگان را مورد بررسی قرار میهای فردی پرسشدسته نخست، ویژگی

پردازد. شونده میتباط با محله، در افراد پرسشهای خانوار به صورت کلی و نیز در اردسته دوم، به بررسی ویژگی میزان تحصیالت.
-شاخصدسته سوم،  شامل: مدت سکونت، سهولت دسترسی به مرکز شهر، میزان درآمد خانوار و میزان مالکیت اتومبیل شخصی.

 جتماعی ودو شاخص امنیت اهایی هستند که در قالب گیرد. متغیرهای این دسته، سنجههای اجتماعی مرتبط با محله را در بر می
 گردند. شامل:حس تعلق نسبت به محله تعریف می

 ها.تجربه وقوع جرائم و ناهنجاری امنیت اجتماعی: امنیت ادراک شده؛ کنترل اجتماعی؛متغیرهای مربوط به شاخص الف( 
 اطمینان و همبستگی میان ساکنان. خاطرات مشترک؛حس تعلق نسبت به محله: متغیرهای مربوط به شاخص ب( 

 طراحی پرسشنامه 
سوال و به صورت طیف  43جهت سنجش ادراک ساکنان از امنیت محله سکونتشان، پنج سنجه تدوین گردیده بود که در قالب 

 دهندگان بررسی شده است.های کلی پاسخنامه نیز ویژگیلیکرت از آنان پرسیده شد. در بخش ابتدایی پرسش
نامه، بررسی روایی جا که سواالت پرسشنامه توسط محقق طراحی و تدوین گردیده است، ضروری است پس از طراحی پرسشاز آن

نامه در این پژوهش سعی گردید که ضمن مشورت با افراد و پایایی آن صورت گیرد. برای بررسی مفهوم روایی )اعتبار( پرسش
ها دست یافته و های هدف صورت گیرد تا بتوان به شناخت دقیقی از آنوی گروهای نیز بر رصاحبنظر، بررسی دقیق و موشکافانه

-های مستخرج از مبانی نظری تحقیق مطابق با چارچوب مطالعه بومی شوند. همچنین قبل از تکمیل پرسشنامهدر نتیجه، شاخص

های خاصی به یک سوال، آن سوال حذف یا گردد تا در صورت وجود واکنشها در میان ساکنان توزیع میها، تعداد محدودی از آن
 اصالح گردد. بر این اساس، طی چند مرحله سواالت دچار اصالحاتی شدند تا نتیجه مطلوب حاصل گردد.

 درونی هماهنگی محاسبه برای روش این. شده است  کرونباخ استفاده فرمول از نامهاعتماد پرسش قابلیت برای بررسی پایایی یا
 ابزارها، گونه این در. رودمی بکار کندمی گیریاندازه را مختلف هایخصیصه که هاییآزمون یا هاپرسشنامه جمله از گیریاندازه ابزار

محاسبه شده  SPSSافزار در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ در نرم .کند اختیار را مختلف عددی مقادیر تواندمی سوال هر پاسخ
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با محاسبه  .است برخوردار پایایی مناسبی از پرسشنامه توان گفتمی باشد7/0 از بیشتر کرونباخ آلفای ضریبکه  است. در صورتی
بدست آمد که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه  809/0سوال این پرسشنامه، این مقدار برابر با  41ضریب آلفای کرونباخ برای 

 است.

 محدوده مورد مطالعه
استفاده  1390های جمعیتی موجود یعنی نتایج حاصل از سرشماری نفوس و مسکن مربوط به سال مطالعه از آخرین دادهدر این 

شامل در زمان انجام پژوهش خانوار را  412423که تعداد باشد کل نواحی مسکونی شهر شیراز میمحدوده مورد مطالعه، شده است. 
شونده ای نیست که حدود فیزیکی آن برای پرسشمحله در پرسشنامه مطرح شده است محدودهکه به عنوان آن چه نیز د. یگردمی

این مرزبندی ذهنی در بسیاری شناسد. ای است که هر فرد ساکن آن را به عنوان محله خود میتدقیق شده باشد. بلکه مقصود ناحیه
های موقعیت مکانی بلوک. داشته استرزهای از پیش تعیین شده یک محله با م در مقایسه بااز مطالعات مشابه اهمیتی بسیار بیشتر 

 نشان داده شده است. 1انتخابی در شکل 
 

 
 های انتخابی در شهر شیرازموقعیت بلوک .1شکل 

 های پژوهشیافته
درصد افراد بسیار کم،  3توزیع آماری میزان رضایتمندی در میان ساکنان بدین صورت است که مطلوبیت ادراکی محله برای حدود 

درصد افراد بسیار زیاد  29درصد افراد زیاد و برای حدود  34درصد افراد متوسط، برای حدود  32برای حدود درصد افراد کم،  2برای 
های متوسط، زیاد وبسیار زیاد بیش از دو گروه اول است و افراد عمدتا شود تعداد افراد در گروهاهده میبوده است. همان طور که مش
  از محله خود راضی هستند. 
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دهند. در میان ها را مردان و مابقی را زنان تشکیل میدرصد از کل آن 58دهد که حدود بررسی جنسیت پاسخ دهندگان نشان می
اما  اند.زیاد و بسیار زیاد نسبت به محله اشاره نموده مطلوبیتهای درصد افراد به گزینه 60افراد و در میان زنان درصد  65مردان، 

 نشان نداد. ی معناداری را با مطلوبیت ادراکی محلهدر مجموع، متغیر جنسیت همبستگ
سال نشان داده  55سال و افراد باالی  25محله در میان افراد زیر  مطلوبیت ادراکیهای سنی مختلف، بیشترین میزان در میان گروه

دهند که از درصد کل پاسخ دهندگان را تشکیل می 14سال،  55 درصد و افراد باالی 15سال تنها  25شده است.  افراد کمتر از 
 69اند در دو دسته فوق، به ترتیب ودهرا انتخاب نم بسیار زیاد و مطلوبیت زیاد مطلوبیتهای این میان، نسبت افرادی که گزینه

 درصد است.  78درصد و 
میلیون تومان داشتند  5تا  3میلیون تومان و بین  3تا  2های مختلف درآمدی، ساکنانی که میزان درآمد ماهانه بین در میان گروه

 8و  18ند دو گروه درآمدی فوق، به ترتیب ابسیار زیاد را انتخاب نموده مطلوبیت زیاد و مطلوبیتهای ها گزینهبیش از سایر گروه
-زیاد و بسیار زیاد توسط افراد این گروه مطلوبیتاند و درصد انتخاب دو گزینه درصد از کل پاسخ دهندگان را به خود اختصاص داده

 باشد. درصد می 79درصد و  72ها، به ترتیب 
سال و بیش  20سال، بیش از  15دهد ساکنانی که بیش از محله، نشان میبندی افراد بر اساس مدت زمان سکونت در بررسی دسته

باال و بسیار باال اشاره مطلوبیت های های با مدت زمان سکونت کمتر به گزینهبیش از گروهسال در محله ساکن هستند  25از 
زیاد و مطلوبیت های درصد انتخاب گزینه درصد از کل پاسخ دهندگان را تشکیل داده و 8و  7، 10این سه گروه مجموعا اند. نموده

 درصد بوده است. 76و  76، 69بسیار زیاد توسط سه گروه، به ترتیب 

 های پژوهشتحلیل یافته
 تحلیل همبستگی

با متغیر وابسته یعنی مطلوبیت ادراکی ساکنان مورد  ی مستقلرگرسیون الزم است همبستگی میان متغیرها آغاز تحلیلقبل از 
ای هستند. از بین متغیرهای مستقل، سه متغیر جنسیت، وضعیت تاهل و شغل، از نوع اسمی و بقیه از نوع فاصلهسنجش قرار گیرد. 

های ناپارامتریک ت آزمونبایسدهد از نوع ترتیبی است، میجا که متغیر وابسته که طرف دوم آزمون همبستگی را تشکیل میاز آن
ای از آزمون همبستگی به کار گرفته شوند. بر این اساس برای متغیرهای اسمی از ضریب توافقی کرامر و برای متغیرهای فاصله

های ها بررسی شده است. نتایج آزمونضرایب همبستگی میان متغیرها و سطح معناداری آن 3در جدول گردد. اسپیرمن استفاده می
، امنیت ادراک شده، کنترل اجتماعی، تجربه وقوع جرم و درآمد خانوار که متغیرهای مدت سکونت،دهد همبستگی نشان می

از این میان، متغیر . نشان دادنداطمینان و همبستگی میان ساکنان، همبستگی مثبت و معناداری با متغیر وابسته  ها وناهنجاری
بیشترین همبستگی و بعد از آن به ترتیب متغیرهای تجربه وقوع جرائم با ضریب  422/0امنیت ادراک شده، با ضریب همبستگی 

و در  114/0، درآمد خانوار با ضریب 195/0، اطمینان و همبستگی میان ساکنان با ضریب 209/0، کنترل اجتماعی با ضریب 278/0
 اند.اداری را با متغیر وابسته نشان دادهتر اما معنهای با درجات پایینهمبستگی 110/0نهایت مدت سکونت با ضریب 

 نتایج تحلیل همبستگی زوجی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته .3جدول 

 متغیر وابسته

 متغیر مستقل

 مطلوبیت ادراکی محله
 متغیر وابسته

 متغیر مستقل

 مطلوبیت ادراکی محله

 ضریب 

 همبستگی/ توافق

سطح 

 معناداری

 ضریب 

 همبستگی/ توافق

سطح 

 معناداری

 034/0* 114/0 درآمد خانوار 278/0 059/0 سن
 567/0 031/0 تعداد اتومبیل شخصی خانوار 911/0 053/0 جنسیت

 000/0* 422/0 امنیت ادراک شده 371/0 112/0 وضعیت تاهل
 000/0* 209/0 کنترل اجتماعی 131/0 081/0 تحصیالت

 000/0* 278/0 وقوع جرائم و ناهنجاریهاتجربه  483/0 184/0 شغل
 455/0 040/0 خاطرات مشترک 039/0* 110/0 مدت سکونت

 000/0* 195/0 اطمینان و همبستگی میان ساکنان 127/0 -082/0 سهولت دسترسی به مرکز شهر
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 ایمدل رگرسیون رتبه
جا با که در این (Norusis, 2011, 69)های ترتیبی است ای حالت تعمیم یافته مدل خطی عمومی به دادهمدل رگرسیون رتبه

 بینی تابع مطلوبیت ادراکی محله، از این مدل استفاده شده است.بودن مقیاس متغیر وابسته، جهت پیشتوجه به ترتیبی 
نموده،  انتخابابتدا مطلوبیت ادراکی را به عنوان متغیر مستقل  IBM SPSS Statistics 23در ورودی این مدل در نرم افزار 

در این مرحله  شوند.وارد می Covariate(s)ای در قسمت و متغیرهای فاصله Factor(s)سپس متغیرهای اسمی، در قسمت 
 اند.  متغیرهایی که دارای همبستگی معناداری با متغیر وابسته بودند برای ورود به مدل انتخاب گردیده

افزار فوق، بر مبنای رفتار و یا به عبارتی، نحوه در نرمخاب تابع پیوند است. ای، انتهای مهم در مدل رگرسیون رتبهیکی از بخش 
های باالتر ای باشد که احتمال انتخاب گزینهاگر رفتار متغیرهای پاسخ به گونه توزیع متغیر پاسخ، پنج تابع پیوند قابل انتخاب است.

 (1)رابطه . (Norusis, 2011, 84)شود فاده میتاس  Complementary Log-Logبیشتر باشد از تابع پیوند 
ᶯ𝑖                                                                                              1رابطه  = log(− log(1 − 𝜋𝑖)) 

هاست ادراکی محله بیش از سایر پاسخدر اینجا نیز به این دلیل که احتمال انتخاب پاسخ متوسط، زیاد و بسیار زیاد برای مطلوبیت 
 گردد.در نتیجه از تابع پیوند فوق استفاده می

ها نسبت به آن سنجیده در قسمت ضرایب حد آستانه، مطلوبیت ادراکی بسیار زیاد به عنوان پاسخ مبنا انتخاب شده و سایر پاسخ
ی سطح معناداری قابل قبولی هستند. در قسمت ضرایب های مطلوبیت ادراکی متوسط و زیاد داراشوند که از این میان پاسخمی

داشته باشند از مدل حذف  05/0از میان متغیرهای وارد شده به مدل، در هر مرحله متغیرهایی که سطح معناداری بیش از مکان، 
ی متغیرها از میانی، مدت زمان سکونت و از میان متغیرهای فرد مجموع،شوند. در شده و بقیه متغیرها مجددا به مدل وارد می

، امنیت ادراک شده و کنترل اجتماعی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در رگرسیون باقی مانده و خروجی مدل سازمان اجتماعی محله
 . (4)جدول  .دهندرا تشکیل می

باشد واضح است که افزایش جا که ضریب همبستگی هرسه متغیر عددی مثبت میتر سه متغیر نهایی مدل، از آندر بررسی دقیق
و سطح معناداری صفر، بیشترین تاثیر را  628/0این متغیرها تاثیری مثبت بر متغیر وابسته دارد. متغیر امنیت ادراکی با ضریب 

، 005/0و سطح معناداری  208/0نسبت به دو متغیر دیگر بر متغیر وابسته خواهد داشت. بعد از آن، متغیر کنترل اجتماعی، با ضریب 
دهد. در نهایت، متغیر مدت زمان سکونت که به عنوان یک عامل فردی مورد بررسی قرار گرفته متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار می

بعد  015/0و سطح معناداری  017/0بود، در درجه سوم اهمیت در تاثیرگذاری بر متغیر وابسته قرار دارد. این متغیر، با ضریب مدل 
   ر مدل باقی مانده است.از دو متغیر دیگر، د

 اینتایج تحلیل رگرسیون رتبه .4جدول 

 متغیرهای مستقل و وابسته ضرایب
برآورد ضریب 

 مدل
 waldآماره  انحراف معیار

سطح 

 معناداری

ضرایب حد 

 آستانه

 مطلوبیت ادراکی محله؛
 پاسخ: متوسط

025/2 338/0 850/35 000/0 

 مطلوبیت ادراکی محله؛
 پاسخ: زیاد

140/3 354/0 575/78 000/0 

 ضرایب مکان
 015/0 952/5 007/0 017/0 مدت سکونت

 000/0 702/58 082/0 628/0 امنیت ادراک شده
 005/0 056/8 073/0 208/0 کنترل اجتماعی

 

 گیرینتیجه
محله بوده که با یک مطالعه مطلوبیت ادراکی بر میزان عوامل اجتماعی تاثیرگذار ترین مهمهدف اصلی این پژوهش، شناسایی 

های تعدادی از تحقیقات گذشته را تایید نتایج حاصل از این مطالعه، یافتهمیدانی در محالت شهری شیراز مورد ارزیابی قرار گرفت. 
را در ساکنان افزایش محله ادراکی  مطلوبیت، افزایش میزان امنیت ادراک شده و کنترل اجتماعی، میزان سبر این اسا نماید.می
  گردد. میمطلوبیت دهد. در میان عوامل فردی نیز، باال رفتن مدت زمان سکونت در یک محله باعث باال رفتن سطح می
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دهد که در میان متغیرهای فردی، مدت زمان سکونت به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر میزان مطلوبیت نشان می هانتایج تحلیل
 & Tucker)ادراکی محله ایفای نقش نموده است. در میان کلیه مطالعات صورت گرفته در چند دهه اخیر، تنها یک مطالعه 

Abass, 2018, 56)  نظریه سیستمیک، موده است. این نتیجه، همسو با اشاره نمطلوبیت به وجود تاثیر مثبت این عامل بر میزان
معناداری را در این خصوص به باشد. سایر مطالعات نتایج می و نظریه هویت اجتماعی محیط-فردنظریه نظریه تطبیق مسکن و 

اند که شاید بتوان این امر را بر مبنای فرض غیر خطی بودن روابط در نظریه اشباع توجیه نمود. اما در هر حال نتایج دست نیاورده
 این مطالعه، فرض غیرخطی بودن را در خصوص متغیر مدت زمان سکونت رد نموده است. 

ها با گیرد که حضور فرد در آنهایی از روابط همسایگی شکل میافراد در محله به تدریج شبکهبا باال رفتن طول دوران سکونت 
ها در طی زمان، فاصله میان مطلوب و همراه خواهد بود. پررنگ تر شدن این ارزش های مشترکدرونی شدن یک سری ارزش

شود. اما در این فرایند تنها داد، کمتر و کمتر میمی موجود، یعنی آن چه که بنا بر تعاریف اساس نارضایتی از محله را تشکیل
کند بلکه در یک تعامل دو سویه، ادراک ساکنان از وضعیت موجود محله نیست که به سمت الگوی مطلوب ساکنان خود حرکت می

ویت اجتماعی تاجفل که همانند یکی از بندهای نظریه ه کند.مطلوبیت نیز روز به روز همخوانی بیشتری با سازمان موجود پیدا می
در صورت وقوع چنین فرایند  تنها نابرینبنماید. های فرار از نارضایتی عنوان میتجدید نظر در الگوهای ذهنی فرد را یکی از راه

 .یابدمطلوبیت ادراکی ساکنان نسبت به محله ارتقا می ،با افزایش مدت زمان سکونت ای است کهدوطرفه
اند. یکی بیشتری را نسبت به محله خود عنوان نمودهمطلوبیت در میان خانوارهای مورد مطالعه، خانوارهای با سطح درآمدی باالتر، 

همان گونه که نظریه قشربندی . از دالیل وجود این همبستگی مثبت، وجود قدرت انتخاب باالتر برای اقشار پردرآمدتر جامعه است
کنند که با ای را برای سکونت انتخاب میمحلهاین گروه، به دلیل داشتن توان اقتصادی بیشتر، اجتماعی نیز اشاره نموده است 

تواند پوششی وضعیت اقتصادی مطلوب به خودی خود می از سوی دیگر، ها بیشترین همخوانی را داشته باشد.الگوی مطلوب آن
   برای بسیاری از عوامل نامطلوب در محله به شمار آید. 

از اهمیت بسیار باالیی در  و پس از آن کنترل اجتماعی های امنیت، امنیت ادراک شدهدر میان سنجه بر اساس نتایج به دست آمده،
این نتیجه، نتایج بسیاری از مطالعات گذشته را که امنیت ادراکی ساکنان را عامل  .ارندمحله برخورد مطلوبیت ادراکین تعیین میزا

در محالت مورد مطالعه در شهر شیراز تاثیر دو عامل فوق کند. اند، تایید میمهمی در ادراک مطلوبیت نسبت به محله عنوان نموده
نخست این که ساختار اجتماعی محالت مورد مطالعه از تنوع  است.بر میزان رضایتمندی از محله از جهات مختلفی قابل بحث 

ها، رفتارها و آداب و رسوم ساکنان، باعث شده که فرهنگی و اجتماعی برخوردار است. وجود فاصله میان فرهنگ باالیی به لحاظ
-را در ذهن آنان تقویت نماید. نظریه بیامنی ها با محیط پیرامون خود بیگانه باشند و همین انزوای اجتماعی ادراک نابسیاری از آن

ادراک مطلوبیت محله تواند شود و میها ایجاد میسازمانی اجتماعی معتقد است که این ادراک ناامنی در نتیجه وجود خرده فرهنگ
رخ  جتماعیطبق این نظریه، ضعف در کنترل اجتماعی نیز از عواملی است که در نتیجه تضعیف روابط ارا تحت تاثیر قرار دهد. 

برند جا که محالت شهری مورد مطالعه در این پژوهش غالبا از چندپارگی اجتماعی و ضعف روابط رنج میدهد. بنابرین از آنمی
گیرند بیش از هرچیز موجب عواملی نظیر ترس از وقوع جرم و فقدان کنترل اجتماعی که در نتیجه روابط اجتماعی ضعیف شکل می

 اند.ساکنان شدهنارضایتی 
باشد که عمدتا در همراستا با نتایج تعداد زیادی از مطالعات پیشین می در کشور در حال توسعه ایران نتایج حاصل از این پژوهش

تواند عامل یافتگی کشور نمیسطح توسعه این امر حاکی از آن است که اند.محالت شهری کشورهای توسعه یافته انجام شده
-کنار هم قرار دادن نتایج به دست آمده می از سوی دیگر، بامحله باشد. در ادراک مردم نسبت به عوامل اجتماعی  ایکنندهتعیین

شهری در شهر شیراز، موجب رنگ باختن بسیاری از عوامل فردی های اجتماعی کالندگرگونی توان این گونه استنباط نمود که
نظیر مدت زمان سکونت همچنان عاملی مهم در این امر به شمار ها از آنتاثیرگذار بر رضایت از محله شده، در حالی که برخی 

کند و تفاوتی تبدیل می فرد ساکن با گذر زمان، هویت محل سکونت را به بخشی از هویت خویش این بدان علت است کهرود. می
عامل مهم دیگر، امنیت ادراک شده بوده که آن هم در طی  شهری و انسان روستایی در این فرایند وجود ندارد.میان انسان کالن

این تحوالت ارزش خود را از دست نداده است. زیرا نیاز به امنیت و ادراک آن، بیش از آن که از محیط پیرامون خود تاثیر بپذیرد، 
یت، اثر شدن عوامل فردی در ادراک مطلوببیرود. یک نیاز اساسی برای نوع بشر و الزمه تشکیل یک حیات اجتماعی به شمار می
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تواند به میجامعیت آن  ای است کهرابطه ام اجتماعی سنتی در محالت شهری ما،یکی از پیامدهای بر هم خوردن نظبه عنوان 
  .مورد بررسی قرار گیردآتی های صورت کامال اختصاصی در پژوهش
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