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ABSTRACT
When cities become the property of the municipality or the government, people do not feel a sense
of belonging and responsibility as tenants of the city. For this reason, the municipality has to bear
the cost of running and managing the city. The costs of managing and maintaining these
collections are often met in the worst possible way. But if people feel belonging and start building
places, they will accept the cost and responsibility of running the city. To test this hypothesis, the
current study aimed to assess the reasons and contexts for this spirit by examining the views of
people who are best prepared to manage and administer the city. The study method was descriptive
and analytical. The required data were collected from a sample of 383 households in 13 urban
neighborhoods of Mashhad. These data were analyzed using Spearman, regression, Friedman and
ANOVA correlation coefficients. The results showed that the people who are most prepared to
participate in the city administration process live in certain neighborhoods. In these neighborhoods,
the perceptual-semantic, social, managerial-policy, physical and economic dimensions have
suitable conditions. The prioritization of the relevant dimensions shows that the sense of belonging
and ownership of the place has played a much greater role than the physical and managerial actions
of the neighborhoods. Therefore, the best driver for the participation and presence of the people in
the administration of the city is its administration by the people and with the help of the
government.
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Extended Abstract
1. Introduction
When cities become the property of the
municipality or the government, people do not feel
a sense of belonging and responsibility as tenants of
the city. For this reason, the municipality has to
bear the cost of running and managing the city.
Since these foundations often do not posses a
distinguished and steady income, the costs of
managing and maintaining these collections are
often met in the worst possible way. But if people
were to feel belonged feel belonging and started

building places, they would accept the cost and
responsibility of running the city. Even though the
municipality has a strong desire for people to return
to the scene, apparently, achieving this goal is
considered impossible. However, some experiences
have shown that if this process is tested on a limited
level, and after its shortcomings have been resolved,
it will be possible to implement it on a wider level.
To test this hypothesis, the current study aimed to
assess the reasons and contexts for this spirit by
examining the views of people who are best
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prepared to manage and administer the city.
Currently, the city of Mashhad is facing many
problems in the field of belonging and attachment
to the place, and many citizens have lost the desire
to invest and improve the living conditions of their
neighborhoods for many reasons, and due to the
feeling of extreme inequality, they have very low
participation in city management affairs.
2. Methods and Material
This study was applied in terms of purpose and
descriptive and analytical in terms of method. The
realm of this research was the city of Mashhad,
which has 13 municipal districts and nearly 150
urban neighborhoods. To do so, first were identified
the neighborhoods that seemed to belong the most
to the place.That is, the neighborhoods that had
carried out activities in the field of place making.
On the next phase, it was attempted to determine
the components that have left the most effect on the
peoples opinion. For this purpose, a sample of 383
person was selected from the population of about
3.5 million people in Mashhad. The required data of
this group was collected using a researcher-made
questionnaire. This questionnaire was validated by
experts in terms of validity and reliability, before
completion. The collected data were first
summarized and classified. On the next step, the
coding data was entered into SPSS software. The
items were evaluated using a Likert scale. The
values were measured by the terms very high, high,
medium, low and very low. Finally, the collected
data were analyzed using regression, Friedman and
ANOVA models.
3. Results and Discussion
The collected information revealed that among the
150 neighborhoods in Mashhad, 13 neighborhoods
can be considered as suitable neighborhoods. These
neighborhoods were the ones that have the least
signs of belonging to that place. In these
neighborhoods, the situation of these indicators was
better than the average of Mashhad city:
social/behavioural abnormalities in public transport;
social/behavioral abnormalities in parks and green
spaces; social/behavioural abnormalities on
sidewalks; social/traffic behavior abnormalities;
Social/behavioral abnormalities-social at the
neighborhood level and social harms. In addition,
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these neighborhoods were the pioneers in paying
municipal taxes. For this reason, these
neighborhoods felt more responsibe towards their
city and neighborhood. Citizens in these
neighborhoods are sensitive to the construction,
development and development of their neighborhoods.
Also, in all mentioned neighborhoods, at least one
basic action was carried out with the support and
direct role of the local people and it came to
fruition. According to the theoretical foundations of
the research, a set of factors was listed for this
purpose and an attempt was made to measure and
determine their real effect using statistical methods.
In the first stage, in order to determine the
relationships of these parameters with the
possession of the place and the creation of strong
social relations of the residents, multivariable
regression was used. The findings of this section
showed that there is a relatively strong correlation
between independent and dependent variables.
Standard coefficients were used to determine the
intensity of the relationship. The characterized
coefficients showed that the five determined
dimensions have a strong and positive effect on the
category of acquiring a place and restoring social
relations. Meanwhile, the highest coefficient is
related to the perceptual-semantic dimension.
Friedman's test was used to rank the importance of
each influencing factor. The findings represented
the social and economic dimensions are the most
important factors affecting the dependent variable
and the management-politics dimension has the
lowest average. F test was used to determine the
difference in the influence of the investigated
factors in the selected neighborhoods. The
determined coefficients showed that there is a
difference in all dimensions and this difference is
significant at the 99% level. ANOVA analysis was
used to determine the difference. The calculations
of this model showed that Resalat, Reda and
Mehrabad neighborhoods have a better condition in
physical index. Beheshti and Farhangian
neighborhoods showed better conditions in the
social index. In Resalat, Resalat, Mehrabad,
Beheshti and Farhangian neighborhoods, the
management-policy index gained a suitable
position. Finally, Resalat, Reda, and Mehrabad
neighborhoods achieved the highest position in the
perceptual-semantic index and in the economic
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dimension. In general, it can be said that the people
who have the highest readiness to participate in the
process of city administration live in areas where
their perceptual-semantic, social, managerialpolitical, physical and economic dimensions are in
appropriate conditions.
4. Conclusion
In this research, the relationship between different
economic, social and cultural dimensions with the
state of participation and sensitivity of people to the
state of management and administration of the city
was measured. The final findings showed that the
perceptual-semantic, social, managerial-politicizing,
physical and economic dimensions have a
significant relationship with sensitivity to the city's
fate and administration. Among these, the
perceptual-semantic and social dimension has the
most impact. There is also a two-way relationship
between these concepts. That is, by improving the
conditions of one, the improvement is achieved in
others. In fact, in this process, a self-reinforcing
cycle is formed. So that when the people of the
neighborhood reach one of their goals with
solidarity and cohesion, their determination and
determination for the next cases increases. In
addition, it was found that social and economic
dimensions are the most effective among the
indicators. Meanwhile, the management-politics
index has the lowest average rating. In general, the
significant impact of perceptual-semantic, social,
economic, physical and management-politics
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indicators on people's sensitivity to the fate and
administration of the city was confirmed. Also, this
effect varies in the general context of each
neighborhood. A very important point that was
determined in this research was that, contrary to the
common belief, it is not the physics and structure of
the neighborhood that enables people to feel a sense
of possessiveness and belonging towards the city,
but it’s the effect of the perceptual-semantic
dimension that creates the said feeling in them. This
factor is also the basis for other positive
consequences. In addition, the feeling of belonging
and owning the place has not much relation with the
income of the neighborhoods. This finding
confirmed the prepared conceptual model. In fact, it
was found that the process of city management and
administration by the government and with the help
of the people should be changed to city
management by the people and with the help of the
government. It was useful to apply the conceptual
model extracted from the literature and world
experiences in combination with the nature of the
urban neighborhoods studied in the selected
neighborhoods of Mashhad and the experimental
use of this model. In fact, this application showed
the efficiency of the model in evaluating the impact
of each of the influencing components on
explaining the concept of acquiring a place and
revitalizing social relations at the level of urban
neighborhoods.
Keywords: Ownership, Management, Sense of
belonging, Urban neighborhoods, Mashhad city.
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چکیده
وقتی شهرها به مالکیت شهرداری یا دولت درمیآیند ،مردم در مقام مستأجران شهر ،احساس تعلق و
مسئولیت نمیکنند؛ بههمیندلیل ،مالکان ناچارند خود هزینۀ اداره و مدیریت شهر را بر عهده گیرند .از
آنجا که این نهادها ،درآمد مشخص و پایداری ندارند ،هزینههای اداره و نگهداری این مجموعهها ،اغلب از
بدترین راهها تأمین میشود .حال آنکه اگر مردم احساس تعلق کنند و دست به مکانسازی بزنند ،هزینه و
مسئولیت ادارۀ آن را میپذیرند .برای آزمون این فرض ،این پژوهش درنظر دارد با بررسی دیدگاههای
مردمی که باالترین آمادگی را برای مدیریت و ادارۀ شهر دارند ،دالیل و زمینههای بروز این روحیه را مورد
ارزیابی قرار دهد .روش بررسی ،توصیفی و تحلیلی بود .دادههای موردنیاز ،از نمونهای به حجم  363خانوار
از  13محلۀ شهری مشهد گردآوری شد .این دادهها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون،
فریدمن و آنوا تحلیل شد .نتایج نشان داد ،مردمی که باالترین آمادگی را برای مشارکت در روند ادارۀ شهر
دارند ،در محلههایی زندگی میکنند که ابعاد ادراکی -معنایی ،اجتماعی ،مدیریتی-سیاستگذاری ،کالبدی
و اقتصادی آنها در شرایط مناسبی قرار دارد .اولویتبندی ابعاد مربوط نشان میدهد که احساس تعلق و

واژههای کلیدی:
مالکیت ،مدیریت ،احساس تعلق،
محله های شهری ،شهر مشهد.

تملک مکان ،نقش بسیار فراتری از اقدامات کالبدی و مدیریتی محلهها داشته است؛ بنابراین بهترین
پیشران مشارکت و حضور مردم در ادارۀ شهر ،ادارۀ آن توسط مردم و به کمک دولت است.

مقدمه
اغلب صاحبنظران عرصۀ شهرسازی و برنامهریزی
شهری بر این عقیدهاند که جوامع بشری از اوایل قرن
بیستویکم تا به امروز ،با یک رکود اجتماعی شدید
مواجه شدهاند که همین عامل سبب بروز شکافهای
عمیقی بین مردم با شهرداریها در فضاهای شهری
شدهاست و رفع این مشکل را رویآوردن به شهرسازی
مردممدار میدانند (کتاباللهی و زینالصالحین:2232 ،
)22؛ اما بهرهگیری از این رویکرد ،مشکالت فراوانی
برای مدیران و مسئوالن شهری به همراه دارد؛ زیرا
رفتن به سمت چنین رویکردی ،هم اقتدار بالمنازع
مسئوالن را به چالش میکشد و هم بهرهمندی از چنین
دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران

قابلیتی ،نیازمند آگاهی از شاخصها و زیرهنجارهای
متعددی است که اعمال و اجرای آن بهراحتی ممکن
نیست؛ درحالیکه بهکارگیری این استانداردها ،مقدمهای
است که میتواند چگونگی ارتباط طراحی شهری با
مردممداری را نشان دهد (بهزادفر و محمودی:2211 ،
)21؛ اما اغلب نهادهای مدنی و بهویژه نهادهای عمومی،
امور را کمتر به ذینفعان واقعی میسپارند و تالش خود
را میکنند تا همۀ اجزا و عناصر را به قبضۀ خود
درآورند و از این طریق ،حاکمیت بالمنازع خود را اعمال
کنند؛ ولی اولین نتیجۀ محتوم چنین نگرشی ،راندن
مردم به حاشیه است .این روند بهویژه در شهرها ،بسیار
تأثیرگذار است؛ زیرا بسیاری از کاالها و خدمات
r_saberifar@pnu.ac.ir
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ارائهشده از نوع کاالهای عمومی بوده و وقتی تولید و
عرضه شد ،افراد بدون پرداخت هر نوع هزینهای ،قادر
به استفاده از آنها هستند (.)Wang et al, 2018: 572
از طرف دیگر ،هر گاه انسان احساس مالکیت خود
را ازدسترفته ببیند ،هیچ انگیزهای برای حفاظت،
نگهداری و ارتقای پدیدهای که ظاهرا مالکیت آن را از
دست داده است ،نخواهد داشت .فرد در این شرایط،
بهرهمندی موقت تلقی شده و چون حضور و استفادۀ
خود را کوتاهمدت میبیند ،تمام تالش خود را میکند
تا در مدت حضور ،باالترین سطح استفاده بکند که
پیامد اصلی این روند ،تناقض عمل جمعی خواهد بود
()Osborne, 2004: 81؛ یعنی افراد تصور میکنند اگر
آنها به استفادۀ حداکثری اقدام نکنند ،دیگران منبع
موردنظر را برداشت کرده و از بین میبرند؛ بنابراین
همگان بدون توجه به حفاظت و ارتقای منبع موردنظر،
تنها به بهرهبرداری حداکثری از آن منبع فکر میکنند
و نتیجۀ غایی این روند ،نابودی آن منبع یا سرزمینی
است که مورد بهرهبرداری قرار گرفته است .این شرایط
هماکنون در اکثر شهرهای جهان مطرح است؛
بههمیندلیل ،همۀ شهرداریها بهدنبال منابع درآمدی
مختلف ،بهویژه از نوع پایدار هستند؛ یعنی نهادی که
خدماتی بوده و باید درآمد خود را از دریافت هزینۀ
خدمات ارائهشده بهدست آورد ،به دنبال تأمین درآمد از
طریقی است که باز هم وابستگی او را به دریافتکنندۀ
خدمات ،کمتر میکند؛ بهعبارتدقیقتر ،شهرداری
نمیتواند یا نمیخواهد هزینۀ خدمات ارائهشده به مردم
را دریافت کند .در این شرایط ،شهرداری هر روز به
هزینههای اضافی محتاجتر شده و مردم نیز که هزینهای
برای خدمات ارائهشده پرداخت نمیکنند ،سطح توقع
خود را باالتر برده و به روشهای مختلف ،نارضایتی خود
را ابراز میدارند .در این شرایط ،ضرورت دارد تا یک
تصمیم سخت اتخاذ شود یا شهرداری با همین روند
تأمین هزینه با مخربترین شیوهها ،کار را ادامه داده و
نارضایتی مردم را به جان بخرد؛ اما شهر را ملک طلق
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خود تصور کرده و به همین متاع اندک قناعت کند یا
راهکاری اتخاذ کند که مردم ،دوباره به جایگاه اصلی خود
بازگردند و مالکیت شهر را به دست گرفته و شهرداری را
بهعنوان یک نهاد مدنی به خدمت بگیرند و با تأمین
هزینههای الزم ،خدمات موردنیاز را از این نهاد مدنی
بخواهند .روشناست که راهکار مذکور،بهشدت موردتوجه
شهرداری و حتی نهادهای سیاستگذار است؛ اما اجرای
آن نهتنها سابقهای ندارد ،بلکه چندان هم ساده بهنظر
نمیرسد؛ اما برخی از تجربیات اندک نشانگر آن است که
اگر این روند در سطح محدودی مورد آزمون قرار گیرد و
کموکاستیهای آن رفع شود ،میتوان آن را در سطح
کالنتر هم مورد بهرهبرداری قرار داد .برای بررسی این
چالش و راهکارهای مدیریت آن ،تحقیق کنونی در
سطح برخی از محلههای شهر مشهد به آزمون گذاشته
شد؛ زیرا این شهر هماکنون با مشکالت عدیدهای در
زمینۀ تعلق و دلبستگی به مکان مواجه بوده و بسیاری
از شهروندان به دالیل متعدد ،تمایل به سرمایهگذاری و
ارتقای وضعیت زیستی محلههای خود را از دست
دادهاند و بهدلیل احساس نابرابری شدید ،مشارکت
بسیار پایینی در ادارۀ امور شهر دارند
(صابریفر.)221 :2233 ،
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
فضا و شهر مردممدار ،جایی است که توسط مردم و
با نظارت طراحان ،شکلگرفته و مدیریت میشود .این
در حالی است که شهرهای کنونی توسط دولت و
نهادهای دولتی و کمترین دخالت مردم شکلگرفته و
ساخته میشوند؛ اما واقعیت آن است که نقش اصلی
فضاهای شهری ،فراهمآوردن امکاناتی برای تسهیل
روابط انسانها با یکدیگر است؛ درنتیجه ،اگر مردم در
طراحی و ساخت شهر یا فضاهای شهری نقشی
نداشتهباشند ،نسبتبه آن احساس تعلق نخواهند کرد؛
اما اگر آنها عالما و عامدا در ساخت فضاهای شهری
حضور و مشارکت داشته باشند ،آن را درونی ساخته و
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خود را مالک آن میدانند .چنین فضاهایی با تسهیل
جریان شهروندی از طریق حس تعلق به محیط
(فضای ساختهشده از جنبۀ کالبدی) و به اجتماع (از
طریق تسهیل کنشهای متقابل انسانها با یکدیگر)،
حیات مدنی را به کالبد شهر وارد میکنند (بهزادفر و
محمودی)23 :2211 ،؛ بههمیندلیل ،در چند سال
گذشته ،روند عالقه به سمت توسعۀ کوچکمقیاس
بیشتر شده و دیدگاههای مختلفی در این ارتباط
عرضه شده است .یکی از این دیدگاهها ،شهرسازی
مردممدار است که عقیده دارد ،تغییرات در فضای
شهری رخ نمیدهد ،مگر اینکه توسط ساکنان ،با
هزینۀ خودشان و کمکهای غیردولتی و اغلب موقتی
و بهصورت پیوسته انجام گیرد .شعار اصلی این
رویکرد ،بازگشت به شهرهاست و میتوان مصداق
واقعی آن را رنگ تعلق بخشیدن به مرز مالکیت
عمومی و خصوصی و نیز فضاهای شهری توسط مردم
بیان کرد (کتاباللهی و زینالصالحین .)22 :2232 ،شاید
بههمیندلیل است که ادعا میشود ،شهر تبلور
پدیدارشناسانۀ هنر جمعی مردمی است که در جریان
سرپناهگزینی خود ،غارهای کوچک را به مجموعههای
فناورانه و تصورناپذیری تبدیل کردهاند؛ بهطوریکه در
طول تاریخ ،بدون هیچ مساعدتی از خارج و حتی
نهادهای مرکزی ،شهرهای خود را مدیریت و بازسازی
کرده و حتی دوباره از نوساختهاند .شاهد این مدعا در
ایران و جهان بسیار بوده و حتی برای یافتن این
شواهد ،نیازی نیست به گذشتههای دور سفر کنیم؛
بهعنواننمونه ،وقتی در اواخر حکومت زندیه و
هرجومرج رویکارآمدن سلسلۀ قاجار ،زلزلۀ شدیدی
شهر کاشان را ویران کرد ،این شهر بدون یک ریال
کمک دولتی ،در کمتر از  21سال بازسازی و شرایط
بهتری از قبل پیدا کرد .حتی در اواخر حکومت
پهلوی ،وقتی زلزلۀ شدیدی شهر فردوس را ویران
کرد ،گروهی از مردم علیرغم مخالفت نظام حاکم و
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به شرط عدمدرخواست کمک از دولت مرکزی ،شهر
(اسالمیه) را از ابتدا بنا کردند که اگر نگوییم بینظیر،
حداقل کمنظیر است (صابریفر و همکاران.)22 :2232 ،
به راستی چرا مردمی که شهرهای عظیم و نامآوری را
بدون دخالت هر نهاد و مؤسسهای بنا و اداره کرده و
سرپا نگه داشته ،اکنون به جایی رسیدهاند که عوارض
قانونی خود را به شهرداریها نمیپردازند؟ ظاهرا مردم
آنجا که عنان کارها را در اختیار دارند و شرایط به قوم و
قبیله خودشان مربوط است ،بهخوبی وظایف و
مسئولیتهای خود را به انجام میرسانند .تنها در مورد
شهر و آنچه از حیطۀ اختیار آنها خارج شده است،
بیتفاوتی و عدمپذیرش مسئولیت را نشان میدهند.
حاال سؤال اساسی این است که چرا مردم همان رفتاری
که در قبال قوم و قبیله و دوستان و آشنایان خود انجام
میدهند ،برای شهری که مجموعۀ بزرگتری از همین
دوستان و آشنایان است ،انجام نمیدهند و کامال
بیتفاوت ظاهر میشوند؟ به نظر میرسد حداقل
شهرداری تاکنون نتوانسته است مردم را متقاعد کند
که شهر را واقعا خانۀ خود بدانند و در اداره و مدیریت
آن دخالت کنند .البته که شهرداری در این زمینه
فعالیتهای متعددی انجام داده؛ اما این فعالیتها وافی
به مقصود نبوده است (حبیبی و فروغیفر)2 :2231 ،؛
بنابراین ،باید ابتدا این رفتار ،آسیبشناسی شود.
واقعیت آن است که در شرایط کنونی ،مردم شهر را
متعلق به خود نمیدانند ،احساس تعلقی به مکان ندارند
و دست به تملک مکان نمیزنند و ارتباط عاطفی با
مکان و ساکنان آن برقرار نمیکنند .به این منظور ،ابتدا
باید مکان و نوع ارتباط انسان با آن را شناخت .به طور
معمول ،افراد وقتی در جمع محدود و قلمروی
مشخصی کار و فعالیت میکنند ،سریعتر و عمیقتر به
صمیمت و شرایط عاطفی میرسند و بیشتر عقالنیت
ذاتی را مورد توجه قرار میدهند (صابریفر:2233 ،
 .)221ظاهرا در شهرها این شرایط در قالب محلهها
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قابلتحقق است .دلیل اصلی این امر آن است که
محلههای شهری سرشار از معانی نمادین و
دلبستگیهای عاطفی هستند (حیدری و بهدادفر:2232 ،
 )221و سرزندگی خاصی به حیات جمعی میدهند
( .)Pancholi et al, 2018: 696حتی گروهی محلهها را
چشماندازی میبینند که تمایز در محیط و احساس
خاص محلیت در آنها موج میزند و همۀ فعالیتها و
وقایع ،خلق آن را ممکن میسازند .بر این اساس،
میتوان عنوان کرد که محلیسازی و احساس کنترل
بیشتر بر محل زندگی ،تالشی جمعی است که در طی
تعامالت اجتماعی پیریزی و ساخته میشود ( Strydom
 .)et al, 2018: 2در همین راستا ،جین جیکوبز و ویلیام
اچ .حضور و در اختیار قرار گرفتن خیابان را با عنوان
«چشم در خیابان» مطرح کردند ()PPS, 2007: 14؛ اما
این شرایط در بسیاری از کشورها بهویژه جهان سوم و
ازجمله ایران ،تحقق پیدا نکرده است؛ زیرا فضاهای
شهری بهطور کل و محلههای شهری بهطور خاص ،از
مالکیت ساکنان خارج شده است؛ یعنی فضاهایی که
بایستی با هنرهای موردتوجه مردم ،عناصر آموزشی،
تاریخی و اجتماعی ( )Thomas et al, 2015: 74شکل
میگرفت ،اکنون به کانون اعمال نفوذ نظامهای سیاسی
تبدیل شده است .این در حالی است که تملک مکان
فرایندی جمعی برای متناسبکردن فضا با روشی
اجتماعی -عاطفی است ( Zuma & Rooijackers,
)2020: 2؛ بههمیندلیل ،تملک مکان را فرایندی پایین
به باال و مردممحور گفتهاند ( Markusen & Gadwa,
 .)2010: 76گروهی پا را از این هم فراتر گذاشته و
معتقدند تملک مکان بدون مشارکت مدنی،
توانمندسازی مردم و ابعاد زیباییشناختی خاص یک
فرهنگ و جامعه ،غیرممکن است (.)Webb, 2013: 46
شاید بههمیندلیل است که انسانها طی مراحل
مختلف زندگی ،بخشهای خاصی از شهر را بهعنوان
محل سکونت انتخاب میکنند (صابریفر و همکاران،
 .)22 :2232در این جابهجاییها ،عالوهبر مسائل کالن
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زندگی ،وجود عملکرد جذاب ،بسیار اساسی است.
عملکردهایی که با ویژگیهای چون هنرهای مبتنیبر
جامعه ،عناصر آموزشی ،تاریخی و تعامل اجتماعی،
پشتیبانی میشوند؛ بههمیندلیل ،برای تملک مکان،
زیبایی ،نظافت و بازسازی فضاهای عمومی مورد تأکید
است؛ اما به نابرابری اقتصادی که میتواند بسیاری از
معادالت را به هم ریزد ،توجهی نمیشود ( Toolis,
 .)2017: 186این در حالی است که فریدمن (،)1112
این روند را ساختن آینۀ خویشتن نامیده و هیلی
( )1121در این روند ساخت مکانهای بهتر ازطریق
تعادلبخشی را مدنظر دارد.پانتر ( ،)1121هماهنگسازی
مدیریت توسعه با کاربریهای اساسی را مهمترین عنصر
تملک مکان تلقی میکند.
مادن ( ،)1122تفکر عمیق به ابعاد اجتماعی و
اقتصادی؛ پالرمو ( ،)1122به زیستپذیر و درنهایت
کوریج ( ،)1123بر مشارکتیبودن این روند بیش از
سایر عوامل تأکید میکنند .از دید این گروه ،تا زمانی
که شهروندان فرصتی برای برقراری روابط اجتماعی با
سایر افراد نیابند و تعاملی برقرار نکند ،آن محیط نقش
خود را بهعنوان فضای شهری ایفا نخواهد کرد (کارمونا و
همکاران .)12 :2232 ،با توجه به نظریهها و رویکردهای
متداول در این حوزه ،تحقیقات بسیاری برای مقولۀ
تملک مکان به انجام رسیده است که در این بخش به
تعدادی از آنها اشاره میشود؛ بهعنوانمثال ،میهالیوف
و پرکینز ( ،)Mihaylov & Perkins, 2014: 81در
تحقیق خود برای کیفیت فضاهای شهری ،بر حس
تعلق بهعنوان نکتۀ کلیدی تأکید داشتند .بعدها پورتز و
ویکستروم (،)Portes & Vickstrom, 2015: 461
تنوع را مورد توجه قرار داده و در کارهای دی دوندر و
همکاران ( )De Donder et al., 2015: 1483و گاردنر
( )Gardner, 2008: 477به موضوع امنیت و ایمنی
تأکید شده است .موضوع آسایش و مقیاس انسانی از
نکاتی بود که در کارهای فرانکو و شیتو ( & Franco
 )Schito 2020: 135و عبدالهی و همکاران (،)2213
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اهمیت ویژهای پیدا کرد .دسترسیها ،پیوستگی
فضایی و جاذبۀ فضاهای عمومی ،ازجمله ابعاد دیگری
بود که در کارهای لیدن ( )Leyden, 2003: 1546و
رویف و وون ( )Ruef & Kwon, 2016: 159جایگاه
خاصی داشت.در ابعاد مدیریتیو سیاستگذاری مقوالت
مدیریت و برنامهریزی پایین به باال؛ ارتباط دانش بومی
و ارتقای اجتماعی؛ طراحی نیاز مبنا و نقش دولت در
تأمین تسهیالت و تجهیزات ضروری؛ مشارکت؛ روابط
همسایگی؛ تعامالت اجتماعی؛ اعتماد؛ عدالت و
همبستگی عناصر کلیدی بودند که موضوع تحقیقات
وایتکلی و مکینیز ( McKenzie & Whitley, 2002:
 ،)280شجاعی و پرتوی ( )2232و جیکوبز و تیلی
( )Jacobs & Tillie, 2004: 419بودند.
ابعاد معنایی با مقوالتی چون هنر؛ خالقیت؛ رویدادهای
ورزشی ،هنری ،اجتماعی؛ سرمایۀ اجتماعی و هویت
محلی ،در کارهای شجاعی و پرتوی ()2232؛ نقدی و
همکاران()2232؛ کته ()Côté, 2005: 221؛ بروف و
همکاران ()Brough et al., 2006: 396؛ آرکودیا و
وایت فورد ( )Arcodia & Whitford, 2007: 1و ویلکز
و کوئین ( ،)Wilks & Quinn, 2016: 23جلب توجه
میکند .درنهایت،ابعاد اقتصادی با مفاهیمی چون
سرمایهگذاری ،مبادالت اقتصادی محلی و ارتقای
استاندارد زندگی ،توسط گلسر و همکاران ( Glaeser et
)al., 2002: 437؛ ایوانز و سیریت ( Evans & Syrett,
)2007: 55؛ مکنزی و همکاران ( McKenzie et al.,
 )2002: 280و گروتایرت و همکاران ( Grootaert et al,
 ،)2004:45تبیین و تشریح شدند .مطابق با شرح
ارائهشده در باال ،این بررسی در نظر دارد ابتدا وضعیت
آمادگی مردم برای مشارکت را مشخص کند .عالوه بر
آن ،نشان دهد که این افراد در چه محلههایی سکونت
داشته و این محلهها چه ویژگیها و مشخصاتی دارند؛
بهطوریکه بتوان از این طریق ،محلههای بیشتری را
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به این مؤلفهها و خصایص مجهز کرد تا گروه
افزونتری را به روند مشارکت در ادارۀ امور شهر
ترغیب و تشویق کرد .مطابق با مبانی نظری
تشریحشده به نظر میرسد مؤلفههای ادراکی -معنایی،
اجتماعی ،مدیریتی -سیاستگذاری ،کالبدی و
اقتصادی ،نقش اصلی را در این روند ایفا میکنند .بر
این اساس ،میتوان مدل مفهومی تحقیق کنونی را به
شرح شکل  ،2تهیه و تنظیم کرد.
روش پژوهش
این بررسی از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش،
توصیفی و تحلیلی بود .محدودۀ مورد بررسی این
تحقیق شهر مشهد بود که دارای  22منطقۀ شهرداری
و قریب به  221محله شهری دارد .به این منظور ،ابتدا
محلههایی مشخص شد که به نظر میرسید بیشترین
تعلق به مکان را داشته و فعالیتهایی را در همین قالب
انجام دادهاند .در مرحلۀ بعدی ،تالش شد تا مؤلفههایی
که از نظر مردم ،در این ارتباط و تعلق بیشترین اثر را بر
جای گذاشتهاند ،تعیین شود .به این منظور ،از جمعیت
حدودا  2/2میلیون نفری شهر مشهد ،نمونهای به
حجم  212نفر انتخاب شد .دادههای موردنیاز از این
گروه ،با استفاده از پرسشنامۀ محققساخته که روایی
و پایایی آن با استفاده از نظر متخصصان حوزۀ
برنامهریزی شهری ،علوم اجتماعی و جامعهشناسی
تعیین شده بود،گردآوری شد .دادههای گردآوریشده،
ابتدا خالصهسازی و طبقهبندی شد و بعد از کدگذاری
وارد نرمافزار  SPSSشد .ارزشگذاری گویهها با
بهرهمندی از مقیاس لیکرت و در ابعاد خیلیزیاد ،زیاد،
متوسط ،کم و خیلیکم انجام شد .درنهایت دادههای
تهیهشده با استفاده از رگرسیون ،مدلهای فریدمن و
انوا تجزیهوتحلیل و در قالب جدولها ،نمودار و ...ارائه
شد.
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شهری

عدذهنی
ب   

عدعینی
ب   

خلقخاطرات

پیادروها

جمعی
تعامالت

تعامالت

اجتماعی

اجتماعی

دسترسی
پیوستگیها


روابط

کیفیت

همسایگی

کاربری
کمیت

مشارکت

حستعلق

امنیتو

تعاون

نظارت

احساس

آبوبرقو...

تأسیساتو
تجهیزات

مسئولیت
حاکمیتونظارتمردمی

حاکمیتونظارتدولتی

حاکمیتونظارتدولتی

حاکمیتونظارتمردمی

محلههایپویاودرمالکیت

محلههایمصنوعیودر

مردم

مالکیتدولت
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق

تهیه و ترسیم :نگارنده2211 ،
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محدودۀ مورد پژوهش
قلمرو بررسی ،شهر مشهد انتخاب شد و بهدلیل
گستردگی جمعیت (حدود  2/2میلیون) ،وسعت (222

کیلومتر مربع و تعداد محلهها ( 221محله) ،تنها 22
محله گزینش شد (شکل  )1و اطالعات آنها گردآوری
و مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت (جدول .)2

شکل  :4محلههای منتخب از بین مناطق ،نواحی و محلههای شهر مشهد

تهیه و ترسیم :نگارنده2211 ،
جدول  :1محلههای منتخب از بین مناطق ،نواحی و محلههای شهر مشهد

تعداد ناحیه
منطقه
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
21
1
22
1
21
2
ثامن
22
جمع
مأخذ :مرکز آمار ایران12 :2232 ،

تعداد محله
22
12
22
21
3
22
21
21
21
21
3
1
2
221

محلۀ منتخب
ارشاد
بهاران
رسالت
رده
مهرآباد
محمدآباد
سیدی
بهشتی
چهارچشمه
فرهنگیان
فرهنگ
جاهد شهر
طبرسی
----------

جمعیت محله
22122
12222
22112
22212
12212
12222
22122
11221
12212
22222
22212
22212
2222
222221
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یافتههای پژوهش
همانطورکه بیانشد ،اطالعات موردنیاز این بررسی
از نمونهای به حجم  212نفر از سرپرستان خانوار
گردآوری شد .این شهروندان از  22محله منتخب از

هر یک از مناطق سیزدهگانۀ شهرداری مشهد گزینش
شده و بهنظر میرسد ،نمونۀ قابلقبولی ازنظر وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی و ...از ساکنان کل شهر مشهد
باشند (جدول .)1

جدول  :4وضعیت جمعیتشناختی نمونۀ مورد بررسی

تعداد بعد خانوار میانۀ سنی میانگین درآمد (ریال) میزان سواد مدت اقامت ،سال
212

2/22

22

22111111

دیپلم

22

مأخذ :نگارنده2211 ،

در ابتدا و بهمنظور مشخصکردن تفاوت محلههای

پارامتر دیگری که در گزینش محلههای منتخب

منتخب با سایر محلههای شهر مشهد ،برخی از مسائل و

مدنظر بود ،آن بود که این محلهها در پرداخت حقوق

مشکالت محلههای شهری این شهر ،مورد بررسی

حقۀ شهرداری پیشقدم بودند؛ به این معنا که پرداخت

قرارگرفت؛ بهعنوانمثال ،اطالعات گردآوریشده در

بهموقع و داوطلبانه در این محلهها ،بسیار بیشتر از سایر

سال  ،2211مشخص کرد که از میان  221محلۀ

محلههای شهر گزارش شده است .با وجود آنکه

موجود در شهر مشهد 22 ،محله را میتوان در شمار

تحقیقات مربوط به وضعیت پرداخت عوارض در سطح

محلههایی قرار داد که حداقل برخی از نشانههای تعلق

تمامی محلههای شهری مشهد به انجام نرسیده است؛

به مکان را در خود دارند .در این محلهها ،وضعیت

اما برخی از تحقیقات محدود و پراکنده نشانگر آن است

شاخصهایی چون نابهنجارهای اجتماعی /رفتاری در

که متوسط پرداخت عوارض سالیانۀ خودرو و نوسازی

وسایل حملونقل عمومی؛ نابهنجاریهای اجتماعی/

واحدهای مسکونی در سطح شهر مشهد حدود 22

رفتاری در پارکها و فضای سبز؛ نابهنجاریهای

درصد است (رهنما و قلیزادهسرابی)22 :2232 ،؛ اما این

اجتماعی/رفتاری در پیادهروها؛ نابهنجاریهای اجتماعی/

میزان برای محلههای منتخب حدود  23درصد است؛

رفتاری ترافیکی؛ نابهنجاریهای اجتماعی /رفتاری

بنابراین میتوان گفت ،این محلهها احساس مسئولیت

اجتماعی در سطح محله و آسیبهای اجتماعی ،شرایط

بیشتری نسبتبه شهر و محلۀ زندگی خود دارند و به

بهتری از متوسط شهر مشهد دارند (اکبری:2232 ،

عمران ،آبادانی و توسعۀ محلههای خود حساسیت به

 .)232استعالمات انجامشده از سامانۀ  222شهرداری

خرج میدهند؛ بههمیندلیل ،شادابی ،سرزندگی و

نیز نشانگر آن است که محلههای منتخب ،شکایتهای

احساس تعلق در این پهنههای به شکل قابلمالحظهای

کمتر و قدردانی بیشتری از شهرداری داشتهاند(جدول.)2

باالتر از سایر محلههاست.
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جدول  :3متوسط تماسهای ماهیانۀ شهروندان مشهدی به همراه حوزۀ مربوط ،برای  5سال منتهی به 1311

حوزه

موضوع

معاونت خدمات و محیط زیست شهری

فضای سبز

محلههای
متوسط
متوسط
ماهیانۀ شهر ماهیانۀ محلهها منتخب
23
21
2322

معاونت فنی و عمران

آسفالت

2212

3

1

معاونت شهرسازی

ساختوساز

2122

2

2

معاونت حملونقل

ترافیک

313

2

2

حوزۀ شهری

تشکر

112

2

2

معاونت فرهنگی

زمینهای بازی

222

2

2

معاونت مالی و اداری

نحوۀ برخورد کارمند

22

2

2

معاونت برنامهریزی

من کارت

12

2

2

شورای اسالمی شهر

انتقاد از عملکرد

22

2

2

3221

22

22

جمع
مأخذ :شهرداری مشهد22 :2211 ،

در گزینش محلههای موردنظر تالش شد محلههایی
انتخاب شود و مورد بررسی قرار گیرد که اوال افراد نام
محل خود را بدانند ،ثانیا تمایل به تغییر محلۀ زندگی
در آنها پایین باشد و درنهایت شرایط محلۀ خود را
نسبتبه محلههای مشابه ،مناسبتر ارزیابی کنند.
تحقیقات انجامشده در این حوزه نشان میدهد که
حدود  21درصد از ساکنان محلههای شهر مشهد
ترجیح میدهند محل زندگی خود را تغییر دهند،
حدود  12درصد از آنها هیچ خاطرۀ خوبی از سکونت
در محلۀ خود ندارند22 ،درصد نیز محلۀ محل سکونت
فعلی خود را مناسب برای زندگی قلمداد نمیکنند و
بیش از  22درصد نیز نام محلۀ خود را نمیدانند
(اکبری .)232 :2232 ،این در حالی است که در تمامی
محلههای منتخب ،شرایط کامال برعکس بوده و تمایل
به زندگی ،خاطرات بسیار و آشنایی کامل با نام و
سابقۀ شکلگیری محله ،باالتر از درصدهای اعالمشده
بوده و در این زمینه ،به طور متوسط حدود  22تا 21
درصد اختالف وجود داشته است .یکی از نکات
قابلتوجه در محلههای منتخب آن بود که در تمامی
محلهها ،حداقل یک اقدام اساسی با حمایت و نقش
مستقیم مردم در محل انجام شده و ثمر داده است.

بسیاری از این موارد ،دقیقا نقطۀ مقابل خواست و
ارادۀ مدیریت شهری بوده و همین امر به مردم حس
اعمالنفوذ داده است (صابریفر و محمدینیا:2211 ،
 .)32جلوگیری از نصب تأسیسات دپوی زباله ،ساخت
بازارهای روز ،تبدیل فضاهای سبز و باغی به ساخت
پاساژ و ...تنها نمونهای از اقداماتی بود که به همت
شهروندان از عملیاتیشدن آن جلوگیری شده بود .در
مقابل ،شهروندان در مواردی با استفاده از رنگ و
المانهای خاص ،محلۀ خود را به یک فضای شهری
سرزنده و شاداب تبدیل کردهاند که اعمال ارادۀ
شهروندان را بهخوبی متجلی ساخته است .روشهای
ابتکارانه برای دفع فاضالب ،ساخت دیوارهای سبز و...
نمونهای از این اقدامات بوده است (زارعی.)13 :2211 ،
با وجود آنکه مالکهای متعدد دیگری نیز برای
گزینش محلههای مطالعهشده مورد توجه بوده و بر آن
اساس ،وضعیت این محلهها با متوسط شهر مقایسه
شد ،به دلیل جلوگیری از افزایش حجم مقاله ،تنها به
همین مقدار اکتفا شده و در این بخش ،به این مهم
میپردازد که واقعا چه دالیل یا عواملی باعث شده
است که این محلهها در بین  221محلۀ شهر مشهد از
شرایط بهتر و مناسبتری برخوردار باشند.
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از آنجا که ظاهرا برای رسیدن به چنین شرایطی
فعالیت هدفمند و مشخصی توسط شهرداری انجام
نشده است ،بهنظر میرسد که این شرایط بهدلیل
حضور برخی از ویژگی محلههایی که شهروندان در آن
نقش اساسی داشته ،حادث شده است .بهمنظور
بهرهگیری از همین ویژگیها و ورود محلههای
بیشتری از شهر به این گروه ،تالش شد تا اثر و میزان
هر یک از عوامل مؤثر در احساس تعلق و همکاری و
مشارکت ساکنان مورد ارزیابی قرار گیرد .با توجه به
مبانی نظری تحقیق ،مجموعهای از عوامل برای این
منظور فهرست و تالش شد با استفاده از متدهای
آماری ،اثر واقعی آنها سنجش و تعیین شود .در اولین
مرحله و برای آنکه روابط این پارامترها با تملک مکان
و ایجاد روابط اجتماعی مستحکم ساکنان تعیین شود،
از رگرسیون چندمتغیره بهرهبرداری به عمل آمد .این
مدل رابطۀ خطی بین مجموعهای از متغیرهای

مستقل با یک متغیر وابسته و همچنین روابط بین
متغیرهای مستقل را مشخص میکند .یافتههای این
بخش نشان داد که ضریب همبستگی  ،1/22مجذور
ضریب  1/222و مجذور ضریب تعدیلشده برابر با
 1/211و انحرافمعیار برآوردشده نیز  1/213است.
ضرایبی که نشان میدهد بین متغیرهای مستقل و
وابسته ،همبستگی نسبتا قویای برقرار است .ضریب
تعدیلشده  1/222است؛ بدین معنا که حدود 21
درصد از تغییرات روابط اجتماعی در محلههای
شهری ،توسط ابعاد ادراکی -معنایی ،اجتماعی،
مدیریتی -سیاستگذاری ،کالبدی و اقتصادی بوده
است .از آنجا که با محاسبات باال ،فقط برخی از اجزا
قابلتبیین است؛ از آزمون تی و ضرایب استاندارد برای
تشریح اجزای دیگر مدل استفاده شد .برای این
منظور ،جدول  2تهیه و تنظیم شد.

جدول  :0تعیین ضرایب تبیین ابعاد مختلف بر تملک مکان و احیای محلهها

شرح
مقدار ثابت
معنایی

اجتماعی
اقتصادی
مدیریتی
کالبدی
مأخذ :نگارنده2211 ،

ضرایب استاندارد
ضرایب غیراستاندارد
بتا
انحراف معیار
بی
1/132
1/211
1/212
1/22
1/212
1/212
1/221
1/212
1/122
1/211
1/221
1/222
1/132
1/221
1/212
1/211
1/112

مطابق با جدول باال ،در تمام موارد ،سطح
معناداری کمتر از  1/12بوده و نشانگر معناداربودن
رابطۀ تعیین شده است .برای تعیین شدت رابطه،
ضرایب استاندارد بهکار گرفته شد .ضرایب تعیینشده
نشان داد که ابعاد پنجگانۀ تعیینشده ،بر مقوله تملک
مکان و احیای روابط اجتماعی اثر قوی و مثبتی دارند.
در این جدول ،باالترین ضریب به بعد ادراکی -معنایی
مربوط است .بعد از این مقوله ،ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی و در پایینترین سطح ،بعد

T
2/321
2/312
2/132
2/222
1/122

معنیدار
1/111
1/111
1/111
1/123
1/122

مدیریتی و سیاستگذاری قرار دارد .برای سنجش
رابطۀ بین مؤلفههای اثرگذار بر متغیر وابسته ،ضریب
همبستگی اسپیرمن 2بهکار گرفته شد .به این منظور
جدول  ،2تهیه و تنظیم شد .مطابق با جدول  2و
شکل  ،2همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته
مثبت و معنادار است .برای رتبهبندی میزان اهمیت
هر یک از مؤلفههای اثرگذار ،از آزمون فریدمن
بهرهبرداری شد .نتایج این بخش در جدول  ،2ارائه
شدهاست.
1. Spearman rank (rho) correlation coefficient
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جدول  :5ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش ارتباط مؤلفههای اثرگذار

شرح

کالبدی

ادراکی -معنایی

2

اجتماعی

1/222

2

مدیریتی -سیاستگذاری

1/222

1/221

2

کالبدی

1/221

1/213

1/222

2

1/232

1/222

1/222

1/222

اقتصادی
مأخذ :نگارنده2211 ،

اجتماعی

مدیریتی -سیاستگذاری ادراکی -معنایی اقتصادی

همگی در سطح  p<0.01معنادار هستند.

شکل  :3ارتباط بین مفاهیم اثرگذار بر تبیین تملک مکان و احیای محلهها

مأخذ :نگارنده2211 ،
جدول  :8سنجش میانگین رتبۀ ابعاد اصلی اثرگذار بر تبیین مفهوم تملک مکان و احیای محلهها

مؤلفه

میانگین رتبه

ابعاد کالبدی

2/22

ابعاد اجتماعی

2/12

ابعاد مدیریتی -سیاستگذاری

2/23

ابعاد ادراکی -معنایی

2/21

ابعاد اقتصادی

2/12
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2
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مطابق با جدول باال ،ابعاد اجتماعی و اقتصادی
مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر متغیر وابسته بوده و بعد
مدیریتی -سیاستگذاری ،کمترین میانگین را به خود
اختصاص داده است .جدول  2نیز نشان میدهد که
مشارکت محلی ،وجود گذرهای پرجنبوجوش در
محله ،تنوع افراد در محله ،طراحی جامعهنگر ،حس

تعلق و هویت محلی متمایز ،باالترین میانگین را داشته
و شاخصهای پیوستگی کالبدی -فضایی ،تسهیل
دسترسی پیاده ،مبلمان محیطی ،آسایش اقلیمی و
ایمنی کالبدی ،کمترین میانگین رتبهای را بهدست
آوردهاند.

جدول  :7میانگین رتبۀ شاخصهای اثرگذار بر تبیین مفهوم تملک مکان با هدف احیای روابط اجتماعی در محلههای شهری

رتبۀ کمتر از 21

رتبۀ  21تا 22

رتبۀ  22تا 11

رتبۀ  11تا 12

رتبۀ باالتر از 12

پیوستگی کالبدی -فضایی

آسایش اقلیمی

امنیت خانمها

امنیت کلی

تسهیل دسترسی پیاده

پاسخ نهاد دولت به نیازها

سرمایۀ فرهنگی

مقیاس انسانی

مشارکت محلی
گذرگاههای
پرجنبوجوش

گسترش اقتصادی

ارتباط دانش بومی و
تخصصی

مبلمان محیطی

انعطافپذیری

مبلمان محیطی

هنر عمومی

سرمایهگذاری عمومی -خصوصی

ایمنی کالبدی

خالقیت

رسیدگی نهادهای دولتی

مکانهای اجتماعی

میزان تعامالت

مدیریت پایین به باال

تنوع فعالیتها

تعامالت اجتماعی
تعامل افراد به روابط
اجتماعی

دسترسی به فضاهای
عمومی
تنوع کالبدی و کاربری

برگزاری رویدادها

فضای گفتوگو

انسجام و همبستگی

آسایش

روابط همسایگی

اقتصاد محلی

ارتقای استاندارد زندگی

دعوتکنندگی فضای
عمومی
فضاهای عمومی مناسب

تنوع افراد در محله
حس تعلق
طراحی جامعهنگر
هویت محلی
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برای تعیین میزان تفاوت اثرگذاری عوامل مورد
بررسی در محلههای منتخب ،از آزمون  Fاستفاده شد.
نتیجۀ محاسبات این بخش در جدول  1ارائه شده
است .این اطالعات نشان داد که در همۀ ابعاد ،تفاوت
وجود دارد و این تفاوت در سطح  33درصد معنیدار
است .برای تعیین میزان تفاوت از تحلیل آنوا
بهرهبرداری شد (جدول  .)3محاسبات این مدل نشان
داد که محلۀ رسالت ،رده و مهرآباد با میانگین 2/21
باالترین میانگین را در شاخص کالبدی و محلۀ
محمدآباد ،سیدی و طبرسی با میانگین  1/22کمترین
میانگین را به خود اختصاص دادهاند .محلۀ بهشتی و
فرهنگیان نیز با میانگین  2/22باالترین میانگین را در
شاخص اجتماعی و محلۀ محمدآباد ،سیدی و طبرسی
با میانگین  1/22کمترین میانگین را در همین بعد به

خود اختصاص دادهاند .این در حالی است که محلۀ
رسالت ،رده و مهرآباد و بهشتی و فرهنگیان با میانگین
 1/22باالترین میانگین را در شاخص مدیریتی-
سیاستگذاری بهدست آورده ،اما محلۀ ارشاد ،بهاران و
چهارچشمه میانگین 2/32را کسب کردهاند و از این
نظر ،در پایینترین رده قرار دارند .در شاخص ادراکی-
معنایی محلۀ رسالت ،رده و مهرآباد با میانگین 2/12
بهترین شرایط را بهدست آورده؛ اما در همین شاخص،
محلۀ بهشتی و فرهنگیان با میانگین  1/22در انتهای
فهرست قرارگرفتهاند .در بعد اقتصادی باز هم محلۀ
رسالت ،رده و مهرآباد با میانگین  2/23باالترین جایگاه
را داشتهاند؛ اما در همین بعد محلۀ ارشاد ،بهاران و
چهارچشمه با میانگین  1/22کمترین میانگین را
بهدست آوردهاند.
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جدول  :1تحلیل آنوا

شاخص
شاخص ادراکی

شاخص اجتماعی

شاخص مدیریتی -سیاستگذاری

شاخص کالبدی

شاخص اقتصادی

بین گروهی
درونگروهی
مجموع
بین گروهی
درونگروهی
مجموع
بین گروهی
درونگروهی
مجموع
بین گروهی
درونگروهی
مجموع
بین گروهی
درونگروهی
مجموع

Sum of squares
21/122
22/221
32/33
22/212
23/122
11/211
23/123
211/122
222/312
1/222
21/221
12/122
22/222
32/221
213/113

df
2
111
112
2
111
112
2
111
112
2
111
112
2
111
112

میانگینsquares
2/112
1/123
2/221
1/122
2/211
1/222
1/111
1/123
22/211
1/221

F
12/222

11/221

22/221

22/122

22/112

Sig
1/111

1/111

1/111

1/111

1/111
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بحث
شهرها همانند بسیاری از اکوسیستمهای طبیعی ،این
توانایی را دارند که بدون هر نوع مداخلهای از بیرون،
نسبتبه تأمین نیازهای اساسی خود اقدام کنند؛ اما
وقتی دولتهای مرکزی به درآمدهای بادآوردهای چون
فروش نفت ،گاز یا هر مادۀ طبیعی دیگری دست پیدا
میکنند ،این اکوسیستمهای خودپاالینده را به
سیستمهای مصنوعی و نیازمند مراقبت دائم تبدیل
میکنند .درست همانند اینکه محیط طبیعی رشد و
پرورش ماهیان در اقیانوس و دریاها و دریاچهها را در
قالب آکواریوم بازسازی کنیم .در این شرایط ،دولتهای
پدرساالر ،کل جامعه و ازجمله زندگی و حیات شهرها و
ساکنان آنها را به مالکیت خود درآورده و بدون اتکا به
حضور و مشارکت مردم ،خدمات و زیرساختهای الزم را
فراهم میآورند .حتی اگر چنین دولتهایی برای ابد این
منابع را در اختیار داشته و بتوانند نیاز شهروندان را
فراهم کنند ،ضرر و زیان ناشی از تبدیل شهروندان
مالک ،به مستأجران موقتی را نمیتوانند جبران کنند .در
چنین شرایطی ،شهروندان نهتنها در ادارۀ شهر احساس
مسئولیتی ندارند (صابریفر ،)221 :2233 ،بلکه اصال خود
را متعلق به آن مکان و جامعه ندانسته و حس مکان در

آنها شکل نمیگیرد .وقتی چنین شرایطی برای کل
شهر متصور باشد ،شکلگیری محلهها و احساس تعلق
محلهای نیز غیرممکن است .در این شرایط ،نهتنها
رضایتمندی حاصل نخواهد شد ،بلکه شهروندان برای
کوچکترین نیازها به دولت و مدیریت شهری متوسل
میشوند و مجموعهای از بحرانهای ریز و درشت را
زمینهسازی میکنند .اعتراضاتی مانند اینکه آقای
رئیسجمهور آب به چادرهای زلزلهزدگان وارد شده یا
گاو یا گوسفند ما را سیل در هنگام چرا برده است،
ازجمله امور شخصی است که شهروندان بهدلیل سلب
مسئولیت از خود ،از نهادهای ملی و محلی طلب
میکنند .در چنین شرایطی ،ایجاد تغییرات بزرگ مشکل
و غیرممکن است ،اما میتوان با ایجاد تحوالتی اندک،
زمینۀ انقالبهای کالن اجتماعی و فرهنگی را برای
مدیریت صحیح و درست شهرها فراهم آورد .یکی از
همین تحوالت به ظاهر اندک که میتواند شرایط را در
سطح کالن جامعه کامال دگرگون کند ،تملک مکان،
ایجاد حس تعلق در محلهها و افزایش تعامالت و
مراودات اجتماعی در شهروندان است (عربی و همکاران،
)12 :2232؛ اما رسیدن به این هدف ،چگونه و با
فراهمسازی کدام عناصر ،با کمترین آسیب و بیشترین
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راندمان ،ممکن است .این پرسش اصلی تحقیق کنونی
بود .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که درحالحاضر
هم برخی از محلههای شهر ،شرایط مناسب و بهتری
نسبتبه سایر محلهها دارند (اکبری232 :2232 ،؛
صابریفر 11 :2211 ،و شهرداری مشهد .)22 :2211 ،در
ظاهر بهنظر میرسد که این تفاوت تصادفی باشد؛ اما
وقتی مجموعه عوامل کنار هم قرار میگیرد ،معلوم
میشود که این تفاوت ،عالوهبر زیرساختهای محلهها،
به شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها نیز مربوط است .به
همین منظور ،در این تحقیق ارتباط این عوامل با
وضعیت مشارکت و حساسیت افراد به وضعیت مدیریت و
ادارۀ شهر مورد سنجش قرار گرفت .یافتههای نهایی
نشان داد که ابعاد ادراکی -معنایی ،اجتماعی ،مدیریتی-
سیاستگذاری ،کالبدی و اقتصادی دارای ارتباط
معناداری با حساسیت به سرنوشت و ادارۀ شهر دارند .در
این میان ،بعد ادراکی -معنایی و اجتماعی بیشترین
میزان اثرگذاری را دارد .همچنین ارتباط دوسویهای بین
این مفاهیم نیز وجود دارد و بهبود شرایط یکی ،در سایر
موارد مؤثر بوده و در واقع ،بهنوعی یک چرخۀ
خودتقویتکننده است .بهطوریکه وقتی مردم محله با
همبستگی و انسجام به یکی از اهداف خود میرسند،
عزم و ارادهشان برای موارد بعدی بیشتر میشود؛
بهعنوانمثال ،در محلۀ چهارچشمه که اهالی فقط
درخواست داشتند محورهای عبور و مرور ساماندهی
شود ،وقتی به این خواستۀ خود رسیدند ،با پیگیریهای
بیشتر توانستند یکی از عظیمترین کارخانههای مستقر
در محله را ناچار به جابهجایی کرده و به جای آن صاحب
یک پارک بسیار زیبا و ارزشمند شوند .تحولی که باعث
شد ارزش امالک و مستغالت در این بخش چندین برابر
افزایش پیدا کند .عالوه بر آن ،مشخص شد که در بین
محلهها ،ابعاد اجتماعی و اقتصادی بیشترین اثرپذیری را
دارند .این در حالی است که شاخص مدیریتی-
سیاستگذاری کمترین میانگین رتبهای را به خود
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اختصاص میدهد .بهطورکلی ،تأثیر معنادار شاخصهای
ادراکی -معنایی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و
مدیریتی -سیاستگذاری بر حساسیت مردم به سرنوشت
و ادارۀ شهر تأیید شد .همچنین این اثرگذاری در بستر
عمومی هر محله متغیر است .نکتۀ بسیار مهمی که در
این تحقیق مشخص شد ،آن بود که برخالف تصور ،این
فیزیک و ساختار محله نیست که آنها را قادر به تملک
میسازد ،بلکه این اثر بعد ادراکی -معنایی است که این
حس را در آنها ایجاد میکند .همین عامل نیز زمینهساز
سایر پیامدهای مثبت است .عالوهبر آن ،احساس تعلق و
تملک مکان ارتباط چندانی با میزان درآمد محلهها
نداشته است .این در حالی است که تحقیقات قبلی
(مرصوصی و صاحبی 21 :2211 ،و ورشوئی و یوسفی،
 )211 :2213نشان دادند که اختالف درآمدی بین
مناطق و محلههای شهر مشهد زیاد است .این یافته،
مدل مفهومی تهیهشده را مورد تأیید قرار داد و مشخص
کرد که روند مدیریت و ادارۀ شهر توسط دولت و به
کمک مردم باید به مدیریت شهر توسط مردم و با کمک
دولت تغییر کند (صابریفر.)221 :2233 ،
نتیجه
تطبیق مدل مفهومی مستخرج از ادبیات و تجارب
جهانی در ترکیب با ماهیت محلههای شهری مورد
مطالعه در محلههای منتخب شهر مشهد و استفادۀ
تجربی از این مدل ،گویای کارایی مدل در ارزیابی میزان
تأثیرگذاری هریک از مؤلفههای اثرگذار بر تبیین مفهوم
تملک مکان و احیای روابط اجتماعی در سطح محلههای
شهری است .مجموع نتایج این پژوهش از یکسو،
چارچوب الزم برای بررسی علمی و منطقی مفهوم
مکانسازی در محلههای شهری را فراهم آورده و از
سوی دیگر ،زمینۀ اقدامات آینده در راستای احیای روابط
اجتماعی در سطح محلههای شهری را مشخص میکند.
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