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 شوود می محسوب شهرنشینی ینتیجه یا شهری زندگی یفیو ک نهایی یمرحله عنوانبه شهر گرایی

عنوان سبک جدیدی از زندگی اجتماعی توانسته آثار عمیقی بر رفتار شهروندان ایجاد به ییشهر گرا

 باهدفپژوهش حاضر  است  شدهلیتبدشهری  نیمتخصصهای دغدغهنماید و این موضوع به یکی از 

شهروندان سبزوار بر آن است تا دریابد کوه سواکنان بافوت  ییشهر گرابر میزان  موثّربررسی عوامل 

 یویشهر گرا؟ و اندشده ییشهر گرامرکزی، جدید و حاشیه شهر سبزوار تا چه میزان پذیرای فرهنگ 

بوه  اطالعاتتحلیلی بوده که  -این پژوهش از نوع توصیفی گذاشته است؟ هاآنبر نگرش  یریتأثچه 

توک T testاز آزموون  هواداده لیوتحلهیوتجزو برای  شدهیگردآورای و پیمایشی دو روش کتابخانه

 موردمطالعهنمونه، اسپیرمن، تحلیل واریانس و فریدمن و برای سنجش میزان شهر گرایی در سه بافت 

است  مقودار  شدهانتخابنمونه  902سه بافت  یبرااست  حجم نمونه  شدهاستفاده VIKORاز مدل 

شواخص  6دهد کوه از نشان مینتایج تحقیق  است  آمدهدستبه/  80ها برابر با شاخصآلفا برای کل 

، تعامالت و یتفاوتیبشهروندی، فردگرایی،  تیهوهای ، شاخصموردمطالعهی محدودهدر  یموردبررس

 یگانگیازخودبا شاخص شهروندان شهر سبزوار دارند امّ ییشهر گرارابطه معناداری با میزان  تیعقالن

در بافوت  ییشهر گرادهد که میزان میندارد و نتایج مدل ویکور نشان  ییشهر گرارابطه معناداری با 

  همچنوین آزموون گیرنودمیو در مراتب بعدی بافت مرکزی و بافت حاشیه قرار  استتر  جدید  بیش

ترتیوب تفاوتی، فردگرایوی و تعوامالت بوه بی، یگانگیازخودبهای شاخصدهد که فریدمن نشان می

 باشند  بنوابراینمیشهر سبزوار را دارا  موردمطالعهسه بافت  ییشهر گراترین تأثیر را در میزان بیش

مطلووب و  وضوعیتدر  شوهر گرایویدهد که شهر سبزوار به لحاظ درجه های تحقیق نشان مییافته
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 مقدمه
شیهر زندگی در شهرهاست زیرا فرهنگ شهرنشینی افراد در چگونه زیستن یعنیی  درروندی مهمی ، مرحلهشهر گرایی 

شیهر ا در سیط  ایایینی از شود ممکن است کشوری درصد باالیی از شهرنشینی را دارا باشید ام یظاهر می هاآن گرایی

ی نهیایی و مرحلیه عنوانیک فرآیند رشد کمی نیست بلکه به شهر گراییقرار داشته باشد. برخالف شهرنشینی،  گرایی

مفهیومی عیاا اسیت شیامل  یییشیهر گرا گریدعبارتبیه. شودمیشهرنشینی محسوب  ینتیجهکیفی زندگی شهری یا 

های روانشناسی اجتماعی زندگی شهری، الگوهای شخصیت شهری و انطباق رفتاری در شهر و دارای خصوصییاتی جنبه

حقیقیی و  یگمنیامک زییاد سیرزمینی و اجتمیاعی، شیتغال، تحیر ع اایچیده همراه با ساخت متنیو  کارمیتقساز قبیل 

نقیش و  یکنشیهمهای اجتماعی و قششاخه شدگی و جدایی ن، شاخهمیان افراد یهاتماسشخصی در  یمالحظهقابل

 (.00: 0332، جاه روزیفرحمانی ) استهای نا مستقیم کنترل اجتماعی حالت

برنید و البتیه افزایش نسبت جمعیتی که در مراکز شهری یک کشور به سر مییطور صحی  اشاره دارد به بهشهرنشینی 

دارد خاصیی هسییتند کییه بییا تعریییع جمعیییت شیناختی از شهرنشیینی تناسی   یاین مراکز دارای ابعاد و انیدازه

روسیتایی  یی مهاجرت مردا از حیوزه 0شهرنشینی دارای دو ویژگی اصلی است:  یطورکلبه(. 010: 0331آبرکرامبی، )

ی دگرگونی در سبک زندگی مردا از سیبک روسیتایی  2های غیر کشاورزی و شغل هاتیفعالبه شهری برای اشتغال در 

شیکویی، آورد)میی بیه وجیودای را شود و رفتارهای تیازهها حاصل میها و نگرشبه شهری که به همراه تغییر در ارزش

های سیاخت گیری شهر یا روندشهرنشینی که اشاره به شکل برخالفکه کنند . گاتینر و هاچیسان بیان می(37: 0312

هیای زنیدگی را شیوهاندارد و در عوض، فهم و درک میگیری شهر را قطعی های شکلاروسه شهر گراییشهری است، 

به معنای  شهر گرایی(. Gottdiener Hutchison, 2006:45کند )وجو میاند جستگرفتهکه از شهرنشینی سرچشمه 

های بهتر استفاده راهی شهرنشینان به انتخاب سبک جدیدی از زندگی اجتماعی اعم از ترکی  خانواده، گرایش و عالقه

ن و صنعت اتومبیل، استفاده از سبک جدید مسیک یاز توسعهبرخاسته  یهاباارزشگرایی از منابع زندگی در محیط، هم

 (. 023: 0332همکاران،  و رضا دوست)مانند آن در مراکز شهر است

ساخت شهری است،  روندهاییا  گیری شهرشکلکنند که برخالف شهرنشینی که اشاره به میگاتینر و هاچسان بیان   

هیای زنیدگی را کیه از شییوهانیدارد و در عیوض، فهیم و درک گیری شیهر را قطعیی مییهای شکلاروسه شهر گرایی

شیهر کند که بایستی بین دو مفهوا شهرنشیینی و اظهار می شارع اورد. کنجستجو می اندگرفتهشهرنشینی سرچشمه 

های ایامید، شیهر گرایییتفاوت قایل شد. منظور از شهرنشینی، تعداد افراد ساکن در مناطق شهری و منظیور از  گرایی

ه در شیهر کی بازنیدگیهیای میرتبط اسیت، یعنیی همیان الگوهیا و رفتار اجتماعی و فرهنگی زندگی در مکیان شیهری

ی شییوه شیهر گرایییگفت کیه  توانمی طورکلیبهو رفتارهای مردا است.  ورسواآدابها، در ارزش تغییر یدربردارنده

 (.3: 0331آید )جالیی اور و عبداهلل اور، میای است که در بستر شهر و شهرنشینی به وجود زندگی ویژه

آورده  از سلوک، رفتار و کنش انسانی را با خود به همیراه ایایچیدهشهرها در دوران جدید، اشکال  یساختار ایچیده  

ترین نیازهای زیستی و اجتماعی، بیه دالییل ای از اصلیااره تأمیندر  فراوان ظرفیترغم علی شهر گراییاست. فرهنگ 

ا ایجیاد ی بروز انواعی از اختالالت رفتاری و شخصیتی را برای بسیاری از سیاکنین شیهرهزمینه شناختیجامعهمختلع 

نیوایی اجتمیاعی است)موسیوی و آن تمایل افراد به استقالل رفتاری و افزایش عدا هم ینمونهنموده است که بارزترین 

شیهرها  صیورتی کیهبه معنای یک فرآیند رفتاری اسیت. بیه  شهر گرایی(. از دیدگاه جانستون 22: 0330ااک خصال، 

 (. 02: 0330)سلطانی مقدس،  اندشدهمعرفیالت اجتماعی مراکز انتشار تغییرات و تحو 

و حتی کیفیت زنیدگی سیاکنان آن را  کمیتزندگی در شهر، دارا و همچنین موجد خصوصیاتی است که  شهر گرایی  

ان جمعیت خاص جایی نیست که دارای میز صرفاًکند. البته منظور از شهر هم می غیرشهریاوت از ساکنین نواحی متف

ها باشد بلکه جایی است که تراکم باال، روابط ثانویه و غییر عیاطفی، فردگراییی، شهرداریهایی نظیر یا نهادها و سازمان
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آورد. میی به وجودرا  شهر گراییها اری حاکم باشد. مجموع این ویژگیابز عقالنیتگرایی و حساب گری، مادی یروحیه

 (. 031: 0333)حسینی و همکاران، 

و  سابقهبیایران گسترش شهرنشینی و ورود فرهنگ مادی با سرعت  ازجملهتوسعه نیز  در بسیاری از کشورهای رو به  

به ایین نیوع  که بسیاری از افراد آمادگی الزا برای ورود ازآنجاکهتر از کشورهای صنعتی اتفاق افتاده است و حت ی سریع

گسیترش  یدرنتیجیههیای فیردی را بیه دنبیال آورده اسیت و نابهنجاریو  هاچالشاند بسیاری از زندگی را ایدا نکرده

ت است و این موضوع به یکی از ساز بسیاری از مشکالزمینه، یکی از نمودهای زندگی دوران جدید و شهر گراییفرهنگ 

 شیهر گرایییی نظران گوناگون در قبال ایامدهای مختلع فرآینید توسیعهبسیاری از نخبگان و صاح  هایمشغولیدل

 (. 027: 0332، فیروز جاهاست )رحمانی  شدهیلتبد

معییت خصیوص جگییر جمعییت بیهو چشیم روزافیزونهای اخیر در کشیور میا، افیزایش دههالت اساسی یکی از تحو   

بنیابراین  اسیتش جمعیت شهری تنها یک بعید کمیی . شهرنشینی و افزایاستهای کوچک و بزرگ شهرنشین در شهر

کیه تیا چیه انیدازه ایین دادن به این قوانین و این اهمیته به بعد کیفی و اایبندی شهرنشینان به قوانین شهری و توج 

 است.  اوشیچشمغیرقابلنکته  است اجراقابلضوابط در بین مردا 

آیید کیه ساکنان شهر سیبزوار تیا چیه حید مییه به روند روزافزون شهرنشینی در شهر سبزوار، این سؤال ایش با توج  

رفتارهیا و روابیط اجتمیاعی تیا چیه حیید  یهیا در حوزهزنیدگی آن یشییوهدیگیر،  دیگرعبارتبهییا هستند  شهر گرا

ه بیه تغیییر و ایيیرد. بیا توج یمییها از چه عیواملی تیأثیر آن شهر گراییاسیت و مییزان  شهر گرایی هایویژگیدارای 

، اژوهش حاضر بر آن است ایجادشدهی و افزایش جمعیت و میزان شهرنشینی در شهر سبزوار تی که به لحا  کم التحو 

 قرار دهد. موردبررسیساکنان سه بافت مسکونی متفاوت شهر سبزوار را  شهر گراییتا میزان 

                                 فرضیات و سؤاالت تحقیق                                                        
 تفاوت معناداری وجود دارد. شهر گراییدرجه  ازنظرهای شهری سبزوار بافتی بین  

هیا رابطیه آن شیهر گرایییشغلی افراد با مییزان  وضعیتی بین متغیرهای میزان تحصیالت افراد، میزان درآمد خانوار و 

 معناداری وجود دارد.

 در چه حدی است؟ موردمطالعههای بافتدر هریک از  شهر گراییمیزان  _

 شهر سبزوار دارند ؟ شهر گراییتری بر روی ها تأثیر بیشکداا شاخص _

 پژوهش یو پیشینه مبانی نظری
Warfel, & Liang (1983) تأثیر شهرنشیینی بیر رضیایت از زنیدگی ارداختیه اسیت. نتیای   تحت عنواناژوهشی  هب

و این گروه از افراد  استتر اژوهش گویای آن است که وجود رضایت از زندگی توسط افراد سالمند نسبت به جوانان کم

 رضایت چندانی از زندگی خود ندارند.

Hooper (2009)  ااسخی به فرآیندهای شهرنشینی جدید ارداختیه اسیت. نتیای   شهر گرایی تحت عنوانبه اژوهشی

شیهر طبقیه  و قومییتجنسییت، جوانیان،  هایسیاست، فضای شهری مدرن و شدنجهانیاژوهش گویای آن است که 

 قرار داده است. ریتحت تأثرا  گرایی

گری و عیدا محاسبه) عقالنیت،  شهر گرایی( طی تحقیق و اژوهش خود دریافتند که بین 0333حسینی و همکاران )  

و شهرنشیینی،  شیهر گرایییهای موجود در بیاب نظریه بر اساسرابطه وجود دارد.  یدوستنوعايیری عاطفی( و تحریک

 کند.عقالنی میگر و محاسبهها را ای است که انسانرفتاری ویژه –زندگی در شهر واجد خصوصیات روانی 

 شیهر گراییی( در اژوهشی که در شهر ساری انجاا دادند، نشان دادند که میزان 0332و همکاران ) فیروز جاهرحمانی   

در حالیت متوسیطی قیرار دارنید و  شهر گرایییمیزان  ازنظرشهر ساری در سط  باالیی قرار دارد و تعداد کمی از افراد 
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شیهر سیاری  ی زندگی مرداایی است و شیوهن در رویکرد جبرگرافراد قابل تبیی شهر گراییتوان گفت میزان باالی می

 .                               استحاصل جبر محیط شهری 

و ایستار فرهنگیی : میورد تجربیی سیاکنین شیهر  شهر گراییای تحت عنوان مقاله( در 0330موسوی و ااک خصال )  

ی لوییس ورث و مکت  نظریهتهران با تأکید بر  و تأثیر آن بر ایستار و رفتار شهروندان شهر شهر گراییتهران به بررسی 

ی معنیادار رابطیهبستگی ایرسون مبین وجیود ی ضری  هممحاسبه برحس اژوهش  یهاافتهیشیکاگو ارداخته است. 

شیهر و عقالنی شدن کنش فردی، کاهش انسجاا اجتماعی و افزایش فردگرایی وجیود دارد ولیی بیین  شهر گراییبین 

 د عاطفی رابطه معنادار نبوده است.و از خودبیگانی فردی و کاهش ایون گرایی

شود. این مفهیوا ر اطالق نمیع و سکونت در شههای تجم د جيب شدن افراد گوناگون به مکانتنها به رون شهر گرایی  

گییرد و سیرانجاا بیه مییصورت  شهرها موازاتبههای خاصی از زندگی است که شیوههمچنین گویای تمرکز نمودها و 

گردد که در میان مردا آشکار و برجسته هسیتند و ایین شییوه از طرییق میی زندگی شهری اطالق شیوهتغییراتی در 

تیری را افیراد بییش هیرروزو  یافتهراهو وسایل ارتباطی به دیگر فضاهای  ونقلحملشهری، وسایل  نهادهایمؤسسات و 

، بیه شیهر گراییی، در راستای توصیع وضعیت روازاین(. 001: 0332، فیروز جاهرحمانی سازد. )ی شهری میشیوهتابع 

کیرده، ابتیدا  تبعییت شیهر گرایییهیای ویژگییهای زندگی شهرنشینان شهر سبزوار تیا چیه حید از شیوهاین معنا که 

 شهر گراییییات که به تبیین ازنظر، سپس از طریق آن دسته شدهمشخصیات ازنظربا استفاده  شهر گراییهای شاخص

 شیهر گرایییگیيار انتخیاب و فرضییات در بیاب تبییین وضیعیت تأثیرانید، عوامیل ارداختیههای زندگی شهری شیوهو 

توان به سیه رویکیرد میهای زندگی شهری را ی شیوهدربارههای نظری دیدگاهاست.  شدهارایهشهرنشینان در این شهر 

(. در ادامیه بیه 033: 0331تقسیم کرد )جالیی ایور و عبیداهلل ایور،  یفرهنگخردهجبرگرایی ) اکولوژیکی (، ترکیبی و 

 .است شدهارداخته هادگاهیداین  یارایه

 رویکرد جبرگرایی ) اکولوژیکی ( 

آن را دییدگاه  غالبیاً، دیدگاهی است کیه گرایی شهرهای زندگی شهری و نظریه در مورد شیوه نیبانفوذترترین و مهم  

بیه دلییل  اردازانهیینظراند. این رویکرد از منظر نامیدهی آنومی شهری نظریهی اکولوژیکی و گاهی گرایی یا نظریهجبر

ولی، وسیایل آسیان ارتباطیات و رهای اکولوژیکی نظیر جمعیت زیاد و متیراکم، عیدا تجیانس سیاکنان، اقتصیاد ایمتغی 

ی شهرنشینان با ساکنان شود که زندگمیو باعث  گياردمیی زندگی افراد تأثیر های شهری بر شیوهمحرکهو  آمدورفت

وجیود  شهر گراییای تحت عنوان ویژهی زندگی شیوه نانیشهرنشها مثل روستا متفاوت باشد یعنی در بین دیگر مکان

هیایی کیه دارد ویژگی(.  بنابراین در این دیدگاه، خود شهر با توجه به 007: 0332و همکاران،  فیروز جاهرحمانی دارد)

ها متمایز باشد. )جالییی ایور و عبیداهلل زندگی در دیگر مکان یشیوهی زندگی موجود در آن از شود که شیوهمیباعث 

. وی شهر رسدیمخود جبرگرایی در مورد شهر و شهرنشینی با نظریات لوییس ورث به اوج  ی(. نظریه217: 0331اور، 

ت ورث جمعیی ازنظیرکند. ، تعریع میاندناهمگونعی را جایگاه نسبتاً بزرگ، متراکم و دایمی افرادی که به لحا  اجتما

هیای عمیومی ویژگییهای اجتماعی بر اسیاس دهد و موج  جداسازی گروههای فردی را افزایش میزیاد معموالً تفاوت

(. فردیناند تونیس در کتاب کالسیک خیود 00: 0330)لطیفی، شودمیمثل رنگ، قومیت و منزلت اجتماعی ی اقتصادی 

( به تقابل دو نوع زندگی اجتماعی گماین شافت ییا اجتمیاع، کیه ویژگیی اجتماعیات  0113با عنوان اجتماع و جامعه )

ای بزرگ است، ارداخت. به اعتقاد او، در روستا زندگی اجتماعی کوچک است، و گزل شافت یا جامعه، که ویژگی شهره

هیا وجیود ی هستند و ایوندهای شدیدی بین آنشبیه به یک ارگانیسم زنده است که مردا در آن دارای اهداف مشترک

و حتیی خصیومت  یخودارسیتییک تجمیع مکیانیکی مملیو از فردگراییی،  صورتبها در شهر، زندگی اجتماعی دارد. ام 

(. زیمل معتقد است انسان شهری مانند فیرد در محییط روسیتایی نیسیت کیه بیر مبنیای 002: 0313ت)شارع اور، اس

دهد نشان میهای عقالنی واکنش شیوهبه  اصوالًواکنش عاطفی  جایبهاحساس و عاطفه با دیگران ارتباط برقرار کند و 

(Simmel,1969:48) ای ی رفتار احساسی اسیت و ایول وسییلهکنندهمنافع شخصی، زایل  تأمین. در شهر تالش برای
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(. ورث Park,1969: 98گیردد )مییو عقالیی شده و منافع جایگزین احساسات  هاارزشآن،  یواسطهبهاصلی است که 

ت. بیه اسی شیدهمطرحعلییه وی  شهر گراییترین انتقادات بر ضد اردازان دیدگاه جبرگرایی است که بیشنظریه ازجمله

ی و نیاهمگنی اجتمیاعی ی در رشید شییوهی جمعیت بزرگ، تیراکم جمعییت اندازهر کلیدی شهرها ی نظر او، سه متغی 

 & Le Gateای دارد )کننیدهبیین سیاکنان شیهر سیهم تعییین زندگی شهری ویژه و ایجاد یک شخصییت متمیایز در

Frederic,2007: 90 هیای اخالقیی سیامانهاسیت کیه در  هاییجمعیتع و جدایی ی نمایش فرآیند تجم صحنه(. شهر

نوع محیطی که مخاطی   برحس اجتماعی، شهرنشین  گوناگونینزدیکی فضایی و  وضعیتشوند. در یک بندی میگروه

ناا، سطحی، نااایدار، بخشی، سیودجویانه و عقالنیی که در شهر روابط بی کندمیایجاد های متفاوتی ، نقشدهدمیقرار 

روابیط  هایشیبکه اهمیت، کندمیاند که شهر ایوندهای اجتماعی را تضعیع مدعی. جبرگرایان (worth,1980:6باشد)

و  هیاهنجاریبیدهد و با جایگزین کردن نهادهای ثانوی در روابط انسانی موجی  بیروز میاجتماعی نخستین را کاهش 

اجتمیاعی، فشیار، بیگیانگی،  نابسیامانیکیه  انیدمدعیجبرگراییی اکولوژییک  نظرانصاح شود. اجتماعی می انحرافات

، نظاا عصبی را تهدیید شناختیرواندر سط   شهر گراییو  اندشهریهای ههویتی همه ادیدفردگرایی، بی عاطفی و بی

انجامد)نوابخش و رفیعی فر، میکند و نهایتاٌ به جدایی افراد از یکدیگر و از بین رفتن روابط صمیمانه بین همسایگان می

ه ه بیشیهر و شهرنشیینی بیا توج ی بسیترتوان گفت که ساس نظریات رویکرد جبرگرایی، می، بر ادرمجموع(. 22: 0313

آورد و می به وجودرا  ذکرشدهخاص  هایویژگیمبتنی بر  شهر گراییی زندگی با آن، شیوه های مرتبطعوامل و ویژگی

                                                  .                                                                                                                            استی زندگی حاصل جبر محیط شهری شیوه، این درواقع

 رویکرد ترکیبی

انیید. آوردهبییه دیییدگاهی ترکیبییی روی  قییرار داده و موردنقییداز محققییان دیییدگاه جبرگرایییی را  توجهیقابییلتعییداد   

اند و معتقدند که نپيیرفتهعنوان دو عنصر مخالع را بهگرایان، مانند جبرگرایان، تفکیک شدید بین شهر و روستا ترکی 

هیای به تفاوت گرایانترکی شهر و روستا ممکن نیست. البته  هایویژگیسخت و قاطع بین  چنیناینای مقایسه اصوالً

، قومییتهیای طبقیاتی، تفیاوتاند، اما آن را حاصل عواملی نظیر معترفاجتماعی شهریان و روستاییان واقع و  –روانی 

ی از نوع زندگی و نه ناش دانندمیی افراد ایشینهل، درآمد، وضعیت تحصیلی، نژاد، نوع شغل و سن، جنس، وضعیت تأه 

شهر نیست و هر جای دیگیری  شود منحصر و محدود بهیی زندگی که در شهرها یافت مهای عمدهشهری. یعنی شیوه

ی گرایانیهس در تشیری  نظرییات ترکیی ( (.اسکار لویی23: 0331توان آن را ایدا کرد. )جالیی اورو عبداهلل اور، نیز می

هیای کوچیک، گیروه. به نظیر وی هیر ییک از ایین انددانستههای کوچک اجتماعی گروهخود، شهر را ترکی  ناهمگون 

ی است کیه بیر اسیاس قومییت، خویشیاوندی، همسیایگی، نیوع شیغل، شییوه زنیدگی ییا ادوستانههای اجتماعی حلقه

از عنییوان یکییی (. گنییز، بییه073-071: 0330است)صییدیق سروسییتانی،  شییدهلیتشکهماننیید شخصییی  هییایویژگی

و  شهر گراییی " تحت عنواناش مقاله درورث،  شهر گراییتأثیرگيار در این رویکرد، در ای نقد و بررسی  اردازانهینظر

هیای زنیدگی شیوهاردازد که دیدگاه اکولوژیکی برای تبیین میبه این موضوع  "های زندگی عنوان شیوهبه ییحومه گرا

( موردنظر ورث فقط ی البته نه زییاد ی در مییان  شهر گراییی زندگی شهری ) قیق نیست. وی معتقد است که شیوهد

کننید زنیدگی متفیاوتی را دنبیال میی یوهیش، نانینشحومهساکنان شهر، مثل  یهوجود دارد و بقی  ساکنان داخل شهر

(Gans,1969:97 در رویکرد ترکیبی، شهر .)ی خاص زندگی نیست و بیرعکس رویکیرد جبرگراییی، ی شیوهدربردارنده

، در دیدگاه ترکیبی، شهرنشیینی  ) طورکلیبه(. 27: 0331ود دارد) بمانیان، روابط صمیمانه و ایوند عاطفی در شهر وج

( همیراه نیسیت خاصیی از زنیدگی یبیه معنیای شییوه) شهر گراییییک منطقه ( لزوماً با به معنای فرآیند شهر شدن 

(Macionis & Parrillo,2001 اال بر اساس مطالعات تجربی .)دوقطبییهیای نیدیبدسیتهکه متفیاوت بیا  شدهانجاا 

ی شهر و غیر شهر است، معتقد به ایوستار روستایی ی شهری است که این ایوستار از واکنش دربارهبعضی از جبرگرایان 

هیای موجیود دارند که تفاوتاظهار می گرایانترکی (. Phal,1969: 293برخاسته است ) دوقطبی هایبندیدستهعلیه 

حل سکونت ایشان، اندازه، تیراکم و نیاهمگونی چندان ارتباطی با جغرافیای م روستاییانو  شهروندان روابط اجتماعیدر 
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هیای شهرنشیین گیروهجمعیت ندارد، و به ترکی  عواملی چون سن، شغل میزان تحصیالت و میراث قومی و فرهنگیی 

ی رویکیرد ترکیبیی، شیهر دربردارنیده توان گفت که در، میدرمجموع(. 23: 0313شود)نوابخش و رفیع فر، میمربوط 

عاطفی در شهر وجود  هایایوندهای روابط صمیمانه و حلقهرویکرد جبرگرایی،  برعکسنیست و ی زندگی خاصی شیوه

ل، وضعیت هایی نظیر طبقه، سن، جنس، وضعیت تأه ویژگیهای مختلع زندگی در بین شهرنشینان متأثر از دارد. شیوه

 ، نژاد و نوع شغل است. قومیتتحصیلی، 

   فرهنگیخردهرویکرد 

تئیوری  سیویبه)  تحیت عنیوانی خیود کلیود شییفر اسیت کیه در مقالیه فرهنگییخردهاصیلی رویکیرد  نظرصاح   

بیه دلییل عوامیل  شیهرکالنموجود در بین افیراد در  هایتفاوتتر بیش کهدرحالی کندمی( ادعا  0337) فرهنگیخرده

شیان متفیاوت اسیت. بیر اسیاس رفتار در بین افراد بر اساس محل سکونت یویژهای مثل طبقه و نژاد بوده، سهم زمینه

 هایمکان، از کسانی که در ترمتنوعبا افراد  یرابطهدر زندگی شهری، ساکنان شهر برای برقراری  فرهنگیخردهدیدگاه 

شیهرها  فرهنگییخیردهتری دارنید. بنیابراین، در دییدگاه شییفر، تنیوع فرصت بیش کنندمیبا جمعیت کمتری زندگی 

آورد )جالییی ایور و میی به وجیودهای شهری و روستایی رفتارهایی را در بین تفاوتی جمعیت زیاد، اندازه یواسطهبه

های باعث ایجاد و تقویت گروه سازد ومی متأث رزندگی شهری را  شهر گرایی(. به نظر کلود شیفر 27: 0331عبداهلل اور، 

شیهرها و تأکیید  شیناختیبوا اه شیفر سنتزی است که بین تأکید جبرگرایان بر عوامیلدیدگ درواقع. شودمیاجتماعی 

هیای که انسیان شیهری در گیروه اندمدعی شهرنشینان تعادلی ایجاد کرده و فرهنگیخردههای گرایان بر ویژگیترکی 

 متیأث ررا مستقالً زندگی اجتماعی  شهر گراییکنند. فیشر معتقد است که میدارند و زندگی  عضویتدی اجتماعی متعد 

: 0330شود)صدیق سروستانی، میهای اجتماعی گروهادعای جبرگرایان باعث ایجاد و تقویت  باوجود. این تأثیر سازدمی

تقابیل و  تنوع درنتیجهبخشد، میرا شدت  فرهنگیخردههای ویژگی( به نظر شیفر تعداد، تراکم، و ناهمگونی 021-027

کند)شیارع ایور، دهد و بیزرگ مییغیره را افزایش میواقع شهر تأثیرات نژاد، طبقه، سن و ؛ درشودمیتر در شهر آشکار

اند، معتقدند که زندگی در اليکر را ايیرفتهکه سنتزی از دو دیدگاه فوق فرهنگیخرده یطرفداران نظریه(. 210: 0313

. انیدازه، تیراکم گياردمیهای روابط اجتماعی شهرنشینان متفاوت از فضای غیرشهری بر شبکه تأثیراتیشهرهای بزرگ 

بر طبیق دییدگاه خیرده  نماید.ایشان را تشدید می فرهنگیخردههای جمعیت و ناهمگونی فرهنگی شهرنشینان، ویژگی

ستی بیند باب دوخواهد با هر کس که میتواند و نه میوجود عوامل اکولوژیکی، نه می به دلیلگرایان شهرنشین فرهنگ

خاصیی  یکه هر وقت ضیرورت ایجیاب کنید، تنهیا در مقابیل عیده داندمیخود را موظع  درواقعو ارتباط را بگشاید و 

 شییهر گرایییی(. بنییابراین،  23: 0313نوابخش و رفیعییی اییور، نشییان دهیید و دیگییران را فرامییوش نماییید) العمییلعکس

د گونیاگون گیرایش دار هایفرهنگخردهای گمناا غرق کند، به رواج تودهرا درون  هرکسیکه این جایبه، مقیاسبزرگ

 (. 201: 0313دهد )گیدنز، را نمی فرهنگیخردهیش چنین تنوع ی ایداکه یک شهر کوچک یا روستا اجازه

 ه به شرایط و سبک زنیدگی شیهروندانارایه گردید و با توج  فرهنگیخردهسه نظریه؛ جبرگرایی، ترکیبی و  درمجموع  

تر است و چارچوب تحقیق بر اساس ایین نظرییه جبرگرایی و ترکیبی نزدیک یبه دو نظریه شهر گراییسبزوار به لحا  

رهای ها و متغی شاخصدر این زمینه، سعی شده است  شدهارایههای ایشینهه به استوار گردید و بر همین اساس و با توج 

 قرار گیرد. موردبررسیب و در این مقاله به شرح جدول زیر انتخا موردنیاز
 شهر گراییهای ها و زیر شاخصشاخص .0جدول 

 هازیر شاخص شاخص

 هویت شهروندی

غیيایی در شیهر، تیرجی  دادن  تنوعاحساس خوب داشتن از زندگی در یک محیط شهری، داشتن هویت شهروندی، ليت از 

زندگی شهری به روستایی، استفاده از امکانات رفاهی در شهر، انتخاب اعضای شورای شیهر بیر اسیاس روابیط خویشیاوندی، 

ارداخت عوارض شهری، ارداخت عوارض شهری با رضایت کامل، دقت در حفظ امکانات شهری، گزارش مشکالت شهری بیه 

 مات شهری.سازمان متولی، احتراا به تصمی

تیر از شینوی کیمحیرفهای شیهر، وجیود حیس رقابیت در شیهر، خانهانتخاب لباس بر اساس مد روز، انتخاب سبک جدید  عقالنیت
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گیری های اخیر، حسابسالشدن کمک به دیگران در شهرها در  رنگکمترها، روابط و تعامالت بر اساس منافع فردی، بزرگ

 طلبی ساکنان شهری.و منفعت

 تعامالت
دوستان صیمیمی  زیادشدندر شهر، روابط صمیمی با دوستان،  وآمدهارفت تر شدنرنگ شدن روابط فامیلی در شهر، کمکم

، روی ضمانت مالی همسایگان کنممیفردی در شهر، اگر مشکل مالی برایم ایش بیاید روی کمک دوستان و آشنایان حساب 

 هم در مقایسه با گيشته.افراد نسبت به  اعتمادیبی، کنممیحساب 

 تفاوتیبی
تفاوتی نسبت به دعوا و درگییری بیگرفتاری دیگران، دخالت نکردن در حل مشکالت دیگران،  به خاطرناراحت نکردن خود 

 افراد.

 فردگرایی
است، استفاده از  یافتهکاهشاخیر  هایسالبرای زندگی بهتر در شهر به فکر منافع فردی خود باشم، اعتماد به همدیگر طی 

 به یکدیگر در شهر. توجهیبط به دنبال منافع خود هستند، بیها به نفع خویش، به نظر من مردا در رواتفرص

 ازخودبیگانگی
زندگی، نداشیتن رضیایت شیغلی، داشیتن احسیاس  اتفاقاترسد فرد مفیدی در جامعه نیستم، کنترل نداشتن بر می به نظر

 ای است.های قدیمی کار مسخرهمن دنبال کردن سنت به نظرزیکی شهر، تنهایی در شهر با گسترش فی

 روش پژوهش
روش  حیییث و از تحلیلییی _ توصیییفی ماهیییت از حیییث ای،توسییعه _ کییاربردی نییوع حیییث از حاضییر؛ اییژوهش  

سه بافت ) مرکزی، جدید، حاشیه( شیهر سیبزوار را شیامل  اژوهش این در آماریی جامعه .نامه(استایمایشی)ارسش

است که بیا حضیور در  آمدهدستبهنمونه  312. حجم نمونه طبق جمعیت سه بافت و بر اساس فرمول کوکران گرددمی

ها از مدل ویکور و آزمون تی تسیت داده وتحلیلتجزیهاست.برای  شدهانجااای خوشهگیری تصادفی نمونهمحل به روش 

بیوده  31/1بیا  برابیر هاشاخص کل برای مقدار آلفااست.  شدهاستفادهاسپیرمن و فریدمن   -تحلیل واریانس -تک نمونه

ه به اراکنش جغرافیایی مناس  با توج  هانامهارسش است. برخوردار مناسبی اایایی از موردنظر مقیاس دهدمی که نشان

 سیهیم جرییان ایین در میوردنظر بافت ساکنان هر سه اکثریت شد سعیاست و  شدهتکمیلن شهروندان توزیع و در بی

 باشند.

 ی پژوهشمحدوده
شیهر اسیتان خراسیان  سومینعنوان بهشهر سبزوار یکی از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان سبزوار   

و  قرارگرفتهاست. این شهر در مسیر ارتباطی تهران ی مشهد  شدهواقعوسعت در غرب استان  هکتار 02/3037رضوی با 

 هایآبمتر از سط   331این شهرستان با ارتفاع  .استنفر  203311جمعیت این شهر دارای موقعیت چهارراهی است. 

اسیت.  شدهعواقثانیه عرض شمالی  07دقیقه و  02درجه و  32ثانیه طول شرقی و  21دقیقه و  01درجه و  73آزاد در 

. اگر شهر مشیهد استچهارراهی  موقعیتاست. شهر سبزوار دارای  قرارگرفتهاین شهر در مسیر ارتباطی تهران ی مشهد 

زمینی  هایراهمرکز انشعاب  دو مینشک بی های استان خراسان رضوی قلمداد کنیمراهکانون انشعاب  اولینعنوان را به

این شهر از شمال به شهرستان جوین و جغتای، از شمال شیرق بیه شهرسیتان خراسان رضوی شهر سبزوار خواهد بود. 

خوشاب، از غرب به شهرستان شاهرود و از جنوب و جنوب  شرقی به شهرستان کاشمر و از شرق به شهرستان نیشیابور 

 استمحدود 
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 موردمطالعه یجغرافیایی محدوده موقعیتنقشه  .0شکل

 ها و بحثیافته
 2/32مجیرد و  میوردنظرهیای گوییان محیدودهدرصد ااسی  1/23دهد که نشان می هانامهارسشحاصل از  هاییافته  

محیل تولدشیان شیهر  هیاآندرصید   3/21گوییانمحیل تولید ااسی  یدرزمینیهباشیند. گویان متأهل میدرصد ااس 

دیگیر ر ارد بیوده اسیت.متغی میو نییز سیایر/. 7درصید روسیتاهای اطیراف،   3/00درصد شهرهای اطراف،  0/03سبزوار،

درصد دییپلم و میابقی بیاالی  3263گویان دارای تحصیالت زیر دیپلم، /. درصد ااس 22که  استگویان ااس  تحصیالت

گوییان درصید ااسی  2/37سال،  7درصد ااسخگویان  2/23که  استمحل سکونت در  دیگر سابقهر اند. متغی بودهدیپلم 

کونت در سی یسیال سیابقه 21گوییان بییش از /. درصید ااسی 02سیال و  01-21 درصد بیین 2/20سال،  7-01بین 

                          دارند.                                                                                                                        موردمطالعههای محدوده

شهروندان شهر سبزوار در  شهر گراییاول: میزان  یفرضیه .شودمیدر این مرحله از تحقیق به آزمون فرضیات ارداخته 

  استسط  مطلوبی ن
 شهروندان شهر سبزوار شهر گراییمیزان  .2جدول 

  / 99سطح اطمینان 

 یدرجووه

 آزادی

 

 داریمعنیسطح 
 

 

 میانگین

 

اخووووووتالف 

 میانگین

 

 Tآمار 

 

 مؤلفه

 کرانه پایین کرانه باال

 شهروندی هویت -270/23 -/.20330 37/2 /.111 310 -/.2313 -/ 6809

 عقالنیت -720/33 -/.23702 31/2 /.111 310 -/.3322 -/ 6908

 فردگرایی -027/21 -/.20133 31/2 /.111 310 -/.2313 -/ 9919

 تعامالت -100/23 -/.23313 32/2 /.111 310 -/.2100 -/ 9908

 تفاوتیبی -332/3 -/.00130 17/2 /.110 310 -/.2373 -/ 8680

 ازخودبیگانگی 321/0 -/.12370 12/3 /.117 310 -/.1133 / 1000
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 sigه بیه مقیدارگویای آن است که بیا توج ی موردمطالعههای محدودهدر  شدهانجااای نمونهنتای  آزمون تی تست تک   
شهروندی، عقالنیت، فردگرایی، تعامالت،  هویتهای شاخصبنابراین بین  است/. 17تر ازکمsig، چون مقدار آمدهدستبه

بیین شیاخص  کهدرصیورتیشیود میی تاییید میوردنظردارد و فرضییه  داریمعنییرابطه  شهر گراییتفاوتی با میزان بی

داری وجود ی معنیرابطه است/. 17از  ترآمده بیشدستهب sigکه مقدار به دلیل این شهر گراییبا میزان  ازخودبیگانگی

 نیست. تاییدو در یک شاخص مورد  تاییدفرضیه  درمجموعندارد. بنابراین 

 تفاوت معناداری دارند.  شهر گراییمیزان  ازنظرهای متفاوت شهر سبزوار بافتفرضیه دوا: 

 شهری هایبافت شهر گراییدرجه . 3جدول
 داریسطح معنی  Fمقدار میانگین مربعات آزادی یدرجه تعداد وابسته  رمتغیّ ر مستقلمتغیّ

 /.111 030/37 7/0102 023 312 شهر گراییمیزان  بافت شهر

متفیاوت ) مرکیزی،  هایبافتمورد هدف گویای آن است که بین  هایبافتدر  شدهانجاانتای  آزمون تحلیل واریانس   

تیر از آمده کیمدستهب sigداری وجود دارد زیرا مقدار معنیدرجه شهر گرایی تفاوت  ازنظرجدید، حاشیه( شهر سبزوار 

متفاوت بوده و سیاکنان  شهر گراییهای مختلع شهر سبزوار درجه بافتی آن است که در دهندهنشانو این  است/. 17

 گردد.می تاییدیکسانی برخوردار نیستند. بنابراین فرضیه فوق  شهر گراییها از درجه بافتدر این 

ها آن شهر گراییرهای میزان تحصیالت افراد، میزان درآمد خانوار و وضعیت شغلی افراد با میزان بین متغی فرضیه سوا: 

 معناداری وجود دارد. یرابطه
 شهر گرایی یبین میزان تحصیالت با درجه یرابطه. 0جدول

 داریمعنیسطح  ضریب همبستگی تعداد متغیر وابسته مستقلمتغیر 

 /.313 -/.103 312 شهر گراییمیزان  میزان تحصیالت

شیهر هیای شیاخصدر شهر سبزوار گویای آن است که بین تحصیالت افراد بیا تمیاا  شدهانجاانتای  آزمون اسپیرمن   

بنیابراین ایین قسیمت از فرضییه   است/. 17از تر بیش آمدهدستبهsigوجود ندارد چون مقدار  داریمعنیرابطه  گرایی

 گردد. نمی تایید

 شهر گراییرابطه بین میزان درآمد با درجه . 7جدول

 داریسطح معنی ضریب همبستگی تعداد متغیر وابسته متغیر مستقل

 /.030 /.101 312 شهر گراییمیزان  میزان درآمد

های مختلع شهر سبزوار، نتای  آزمیون گوییای آن بافتدر  شدهانجاااز آزمون اسپیرمن  آمدهدستبهبا توجه به نتای    

داری تفاوتی رابطیه معنییبیاز قبیل عقالنیت، تعامالت، فردگرایی،  شهر گراییهای شاخص است که بین درآمد افراد با

 شود.میرد  موردنظر یبنابراین فرضیه است/. 17تر از بیش آمدهدستبه sigوجود ندارد چون مقدار 

 معناداری وجود دارد  یها رابطهآن شهر گرایی یانجم: بین وضعیت شغلی افراد با درجه یفرضیه
 شهر گراییشغلی با میزان  وضعیتی رابطه .2جدول

 داریمعنیسطح   Fمقدار میانگین مربعات آزادی یدرجه تعداد ر وابستهمتغیّ ر مستقلمتغیّ

 /.013 720/0 /.023 0 312 شهر گراییمیزان  شغلی وضعیت

ه بیه در شهر سبزوار گویای آن است کیه بیا توج ی موردمطالعههای محدودهدر  شدهانجاانتای  آزمون تحلیل واریانس   

هیا رابطیه آن شیهر گرایییبنابراین بین وضعیت شغلی افراد با مییزان  است/. 17تر از آمده کمدستهب sigکه مقدار این

 .    گرددمین تاییدداری وجود ندارد و فرضیه فوق معنی

 در چه حدی است؟ موردمطالعههای در هریک از بافت شهر گرایی: میزان 0سؤال  



 های جغرافیای اقتصادیوهشژپ   02
 

 یخداشاهو  زنگنه / در شهر سبزوار ییشهرگرا زانیم لیتحل

 

هیا از طرییق ابیزار آوری دادهجمیعاسیت. مرحلیه اول: ایس از  شیدهاستفادهبرای ااس  به این سیؤال از روش ویکیور   

 هیایداده، میاتریس هیاآنو ترکی   دوقطبیی از راه مقیاس های کم دادهبه  هاآن( و تبدیل نامهارسش 312گردآوری)

(. در این جدول که شامل شش ستون و سه ردیع 3جدولتعریع شد) موردمطالعه یخاا هر یک از معیارها در محدوده

 شیهر گرایییهای شاخصت شامل فو ستون ه استشهر سبزوار  گانهسه هایبافت( شامل هاردیعهای ما )؛ گزینهاست

 است.          شدهارایه( 3است که در)جدول

 در شهر سبزوار شهر گراییهای شاخصاز وضعیت  هیاول هایدادهماتریس  .3جدول 

 هویت شهروندی عقالنیت فردگرایی تعامالت ازخودبیگانگی تفاوتیبی
 شاخص

 هابافت             

 بافت جدید 3011 2011 2720 2131 2031 2701

 بافت مرکزی 2111 2212 2232 2102 2331 0331

 بافت حاشیه 2312 2300 2330 2301 2721 2712

                                                                                       هیاولتشکیل ماتریس بی مقیاس شده مقادیر    -

 شیهر گرایییبا مقیاس متفاوت برای سینجش مییزان  ییهاشاخص(،  3های خاا ) جدول دادهدوا: در جدول  یمرحله

 شهر گراییو سنجش میزان  یریگاندازهمختلع  یهااسیمقشدن  سهیمقاقابلمنظور بهاست. ليا  شدهارایهشهر سبزوار 

اسیت و نتیای  آن  شدهاستفادهگیری به روش نورا تصمیمهای مختلع شهر سبزوار، از بی مقیاس نمودن ماتریس بافت

  است. شدهارایه( 1شده در )جدول اسیمق یبماتریس  صورتبه

  𝑟𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ =1 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖

 (0) تابع                                                                                                                             

 مورد ارزیابی یهاشاخصماتریس نرمال شده  .1جدول

 هویت شهروندی عقالنیت فردگرایی تعامالت ازخودبیگانگی تفاوتیبی
 شاخص

 هابافت            

 بافت جدید /.733 /.017 /.712 /.731 /.707 /.332

 بافت مرکزی /.317 /.702 /.707 /.731 /.732 /.313

 بافت حاشیه /.771 /.703 /.730 /.703 /.731 /.332

منظیور تعییین وزن و بیهتعییین شیود،  هیاآننسبی معیارها الزا بود که وزن نسبی  اهمیتسوا: سپس برای  یمرحله

شیانون، بیردار وییژه و ماننید آن وجیود دارنید کیه  یآنتروا(، ANP, AHPد)های متعد ها روششاخص اهمیت یدرجه

بیرای  (AHPاستفاده نمود. در این اژوهش از روش تحلییل سلسیله مراتبیی ) هاآنتوان از هریک از میمتناس  با نیاز 

 ( آورده شده است. 3که در) جدول  شدهاستفادهتعیین وزن هر شاخص 
 (AHPه به تکنیک )با توج   شهر گراییهای وزن و اهمیت نسبی شاخص .3جدول

 هویت شهروندی عقالنیت فردگرایی تعامالت ازخودبیگانگی تفاوتیبی

031./ 211./ 010./ 072./ 030./ 331./ 

هیا را کیه در شاخصوزن نسبی هر یک از  ستیبایمچهارا: همچنین، برای تهیه ماتریس نرمال شده وزین،  یمرحله  

حاصل ماتریس نرمیال شیده وزیین  درنتیجه( ضرب شود 0در ماتریس نرمال شده )جدول قبل محاسبه گردید یمرحله

 است. شدهارایه( 01که در )جدول است
 مورد ارزیابی یهاشاخصماتریس نرمال شده وزین  .01جدول
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 هویت شهروندی عقالنیت فردگرایی تعامالت ازخودبیگانگی تفاوتیبی
 شاخص

 هابافت

 بافت جدید /.030 /.110 /.133 /.120 /.001 /.171

 بافت مرکزی /.027 /.132 /.137 /.120 /.001 /.102

 بافت حاشیه /.012 /.133 /.113 /.171 /.003 /.137

را در  هاشاخصترین مقادیر مربوط به هر یک از اایینانجم: اس از محاسبه ماتریس نرمال وزین، باالترین و  یمرحله  

در  مثالعنوانبیهاسیت،  انیرنمایزکه از جدول  طورهمان(. 00است )جدول شدهمشخصشهر سبزوار  گانهسههای بافت

/.( را به خود اختصیاص داده 030بافت جدید شهر سبزوار باالترین ارزش شاخص مربوطه )« شهروندی هویت»شاخص  

/.( را بیه 027« )شیهروندی هوییت» ترین مقدار از شاخص ی  مقابل نیز، بافت مرکزی شهر سبزوار کماست؛ و در نقطه

 .خود اختصاص داده است

   ∫ = 𝑚𝑎𝑥𝑗 𝑓𝑖𝑗

∗

𝑖
                                                  ∫ = 𝑚𝑖𝑥𝑛𝑗 𝑓𝑖𝑗

∗

𝑖
                                                       ∶

  (2) تابع

 هاشاخص( ارزش f( و اایین )fباالتری) .00جدول

 هویت شهروندی عقالنیت فردگرایی تعامالت ازخودبیگانگی تفاوتیبی
 هاشاخص

 پارامترها

 باالترین مقدار شاخص /.030 /.133 /.113 /.120 /.001 /.171

 ترین مقدار شاخصاایین /.027 /.110 /.133 /.71 /.001 /.102

 

، فاصیله از هاشیاخصاز  هرکیداابرای  شدهمحاسبهه به مقادیر حداکثر و حداقل ششم: در این مرحله با توج  یمرحله  

ه به مقادیر حداقل و حداکثر با توج  هابافتاز  هرکداا(را برای  R( و منفی )تأسع Sمثبت ) مطلوبیت دیالیا یهاحلراه

 است.  شدهارایه 1جدول  درمحاسبه گردیده که نتای  آن  3با استفاده از تابع شماره 

𝑅𝑖

= max {𝑤𝑗

∫ − ∫ 𝑖𝑗
∗

𝑗

∫ −𝑓𝑗
−∗

𝑗

}              𝑠𝑖= ∑ 𝑤𝑗

𝑓𝑗
∗ − 𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑗
∗ − 𝑓𝑗

−

𝑛

𝑗=1
                                                                                               

∶  (3)تابع

 Rو تأسع Sمحاسبه مقادیر مطلوبیت .02جدول

R S عقالنیت فردگرایی تعامالت ازخودبیگانگی تفاوتیبی 
هویت 

 شهروندی

 شاخص

 هابافت                

 بافت جدید /.111 /.111 /.121 /.110 /.171 /.000 /.037 /.000

 بافت مرکزی /.337 /.113 /.101 /.111 /.111 /.072 /.337 /.337

 بافت حاشیه /.101 /.111 /.111 /.103 /.137 /.200 /.203 /.200

 Qع، مقدار نهایی مدل ویکور و یا تابع مزیت ) یعنی و تأس  تیمطلوبهفتم: همچنین، اس از محاسبه مقادیر  یمرحله  

 گانهسه(که بیانگر رتبه نهایی بافت Q(. مقادیر تابع مزیت )3) جدول میاکرده(، محاسبه 0( را با استفاده از تابع شماره )

 هرچقدر( Qشود و مقدار عددی تابع مزیت )مییک تعیین  صفرتا؛ بین است شهر گرایی یهاشاخص ازنظروار شهر سبز

تیر با ییک نزدییکQمقدار هرچقدرو  است شهر گرایی یهاشاخص تیمطلوب یدهندهنشانتر باشد، به عدد صفر نزدیک
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ترین مقدار تیابع مزییت ؛ بنابراین، کماستگانه سههای می در بافت شهر گراییهای ضعع شاخص یدهندهنشانباشد، 

Q،  تابع مزییت  ازنظرترین مقدار را دیگر، هر بافتی که کم گریدعبارتبهدهد. را به خود اختصاص می تیاولوباالترینQ 

 Qترین مقدار از تابع مزیت و بافتی که بیش استدارا  شهر گراییهای شاخص ازنظرترین شرایط را مطلوبداشته باشد، 

 .است شهر گراییهای شاخص ازنظرترین بافت ضعیعرا داشته، 

𝑄𝑖 = 𝑣 [
𝑠𝑖 − 𝑠−

𝑠∗ − 𝑠−
] + (1 − 𝑣) [

𝑅𝑖 − 𝑅−

𝑅∗ − 𝑅−
]       𝑅∗ = 𝑀𝑎𝑥 𝑅𝑖,𝑅

− = 𝑀𝑖𝑛𝑅𝑖,𝑠
∗ = 𝑀𝑎𝑥𝑠𝑖,𝑠

− = 𝑀𝑖𝑛  ∶  (0)تابع

 ی نهاییو رتبه Q ی مقدار. محاسبه03جدول 

 هابافت مقدار Q رتبه

 بافت جدید /.111 0

 بافت مرکزی /.030 2

 بافت حاشیه /.211 3

 Qبر اسیاس مقیدار  شهر گراییهای شاخص ازنظرهای شهر سبزوار بافت، هابافتبرای تمامی  Qاس از محاسبه مقدار 

و  شیهر گرایییهیای شیاخصبیدترین وضیعیت  یدهندهنشیان Qمییزان  نیترشیب. بدین گونه که شوندیم یبندرتبه

( مشیخص 3ه بیه )جیدول طور که بیا توج یهمان. است شهر گراییباالترین میزان  یدهندهنشان Qترین مقدار کوچک

قیرار دارد و  شیهر گراییی یهاشیاخصصفر دارای بهترین وضعیت با توجه  Qشود بافت جدید شهر سبزوار با مقدار می

 سوا قرار دارد.  ی/.( در رتبه211) Qدوا و بافت حاشیه با مقدار  ی/.( در رتبه030) Qسپس بافت مرکزی با مقدار 

 اخییر یایجادشیده سیه دهیه محیالتکه شامل  شدهیزیربرنامهبافت جدید و  شدهدادهدر نقشه هم نشان  طورهمان  

شیهر ریبیاً مطلیوب بافت مرکزی و قدیمی شهر در رده تق بعدازآنقرار دارند و  شهر گراییباشند در وضعیت مطلوب می

و روسیتاهای  یررسیمیغهیای گیاهحاشیه شهر هستند که شیامل سیکونت محالتا سو  یاند و در ردهقرارگرفته گرایی

 .باشندمیفرهنگ شهرنشینی نامطلوب بوده و در حال گيار از سنت به مدرنیسم  ازنظرالحاقی شهر هستند و 

 
 ای و جدیددر سه بافت مرکزی، حاشیه شهر گرایی. میزان 2شکل 
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 شهر سبزوار دارند؟ شهر گراییتری بر روی : کداا شاخص تأثیر بیش2سؤال    

 افراد شهر گراییفریدمن در ارتباط با میزان  آزموننتای   .00جدول 

 رتبه فراوانی کای اسکویر درجه آزادی داریمعنیسط  
 میانگین

 طیع لیکرت
 هاشاخص

888 / 2 7/013 312 

 شهروندی هویت 32/2 7

 عقالنیت 30/2 2

 فردگرایی 03/3 3

 تعامالت 00/3 0

 تفاوتیبی 01/0 2

 ازخودبیگانگی 32/0 0

شیاخص  2شیهر سیبزوار را، بیر اسیاس  شهر گراییفریدمن، میزان  از آزموندر این مقاله سعی شده است تا با استفاده 

نتیجیه ایین  بهه مشخص نموده است. با توج  ازخودبیگانگی، تعامالت و تفاوتیبیشهروندی، عقالنیت، فردگرایی،  هویت

 شیهر گرایییعامیل  نیمؤثرتر( 32/0با رتبه یک) ازخودبیگانگیآزمون و خروجی حاصل از آن مشهود است که شاخص 

( رتبیه سیوا، 03/3( رتبه دوا، فردگراییی)01/0تفاوتی)به ترتی  بی بعدازآنو  شودمیشهروندان شهر سبزوار محسوب 

ششم را به خود اختصاص داده  ی( رتبه30/2( رتبه انجم، عقالنیت)32/2( رتبه چهارا، هویت شهروندی)00/3تعامالت)

، بیاالترین رتبیه بیه شیاخص شیهر گرایییهیای شیاخصاست. بنابراین نتای  آزمون فریدمن گویای آن است که از بین 

کیه  دهیدمیهیا نشیان رتبیه ق گرفته است. مقایسیه مییانگینترین رتبه به شاخص عقالنیت تعل و اایین ازخودبیگانگی

، مییانگین ایین استو فردگرایی  تفاوتیبی، ازخودبیگانگیویژگی   یبه ترتدر شهر سبزوار  شهر گرایی ترین ویژگیمهم

اسیت کیه در  7/013برابیر بیا  آمدهدستبهه به مقدار مجيور کای است. با توج  01/3، 03/0، 32/0ها به ترتی شاخص

 میوردنظرگوییای معنیادار بیودن آزمیون  است/. 17تر از کم آمدهدستبه sig/. قرار دارد و چون مقدار 17سط  خطای 

 است.

 گیرینتیجه
شیهر زندگی در شهرهاست زیرا فرهنگ شهرنشینی افراد در چگونه زیستن یعنی  درروندی مهمی ، مرحلهشهر گرایی  

ی نهایی و عنوان مرحلهنیست بلکه بهیک فرآیند رشد کمی  شهر گراییشود. برخالف شهرنشینی، ا ظاهر میهآن گرایی

دیگرشیهرگرایی مفهیومی عیاا اسیت شیامل  بیه عبیارتشود. ی شهرنشینی محسوب میری یا نتیجهکیفی زندگی شه

شناسی اجتماعی زندگی شهری، الگوهای شخصیت شهری و انطباق رفتاری در شهر و دارای خصوصیاتی های روانجنبه

ع اشیتغال، تحیرک زییاد سیرزمینی و اجتمیاعی، گمنیامی حقیقیی و با ساخت متنیو  ایچیده همراه کارمیتقساز قبیل 

نقیش و  یکنشیهمهیای اجتمیاعی و شاخه شدگی و جدایی نقششاخهمیان افراد،  یهاتماسشخصی در  مالحظهقابل

. بعضی از شهرها ممکن است از روند شهرنشینی باالیی برخیوردار باشیند و استهای نا مستقیم کنترل اجتماعی حالت

در حد باالیی نباشند. بنابراین شهرنشین بودن مالک بر  شهر گراییدرجه  ازنظرجمعیت شهرنشین در آن باال باشد ولی 

)سیبزوار(  میورداژوهشهای موجیود در شیهر یافتهنتای   بودن و اایبند به قوانین و ضوابط شهرنشینی نیست. شهر گرا

 شهر گرایییافراد ندارد. میزان   شهر گراییشغلی رابطه معناداری با میزان  وضعیتگویای آن است درآمد، تحصیالت و 

تفاوت  شهر گراییمیزان  ازنظرهای مختلع شهر سبزوار بافت. همچنین بین استنشهروندان در وضعیت نسبتاً مطلوبی 

گییرد. مییبعدی بافت مرکزی قرار  یمرتبهباالتری دارند و در  شهر گرایی یجدید درجهداری وجود دارد و بافت معنی

، ازخودبیگیانگی یهاشیاخصمطلیوبی قیرار نیدارد.  وضیعیتدر  شیهر گرایییبافت حاشیه به لحا  درجه  کهدرصورتی

شیهر سیبزوار را  موردمطالعهسه بافت  شهر گراییترین تأثیر را در میزان تفاوتی، فردگرایی و تعامالت به ترتی  بیشبی
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مطلوبی  وضعیتدر  شهر گراییدهد که شهر سبزوار به لحا  میزان و درجه می. بنابراین نتای  تحقیق نشان اندبودهدارا 

 .باشندینمبودن متفاوت بوده و در یک سط   شهر گرا ازنظر موردمطالعههای و بافتقرار ندارد 

 منابع
ویان، انتشیارات ی حسین اشناسیی، ترجمیه(، فرهنگ جامعه0331استفن هیل؛ و برایان اس ترنر )آبراکمبی، نیکالس؛ 

 ا.چااخش، چاپ دو

های بلند بر شیهرهای (، ساختمان بلند و شهر) تحلیل تأثیرات فرهنگی و اجتماعی ساختمان0331بمانیان، محمدرضا)

 .ی نشر شهربزرگ(، سازمان فرهنگی هنری شهر تهران، مؤسسه

در منیاطق  شیهر گرایییو شهرنشیینی بررسیی  شهر گراییی(، تمایز 0331جالیی اور، حمیدرضا؛ و عبداهلل اور، جمال)

 .3ی 33، صص0331، تابستان 0. مسایل اجتماعی ایران، سال دوا، شماره ین ایران، با تأکید بر شهر سردشتکردنش

در بیین  دوسیتانهنوعبیر رفتیار  موث ر(، بررسی عوامل 0333حسینی، محمدرضا؛ طال  اور، اکبر و امامعلی زاده، حسین)

 .037ی 021، صص 0ی ی نهم ی شماره، دوره0332شهروندان همدانی در سال 

شیهر شیناختی مییزان (، بررسی جامعیه 0332، علی؛ اصحابی، سیده اکرا؛ و کبیری نس ، حکیمه) فیروز جاهرحمانی 

   013ی 031، صص 0332ی ااییز  1 یشماره. سال سوا ی ": شهر ساری(موردمطالعهبر آن ) موث رو عوامل  گرایی

 ییگرامصیرفبیر  یدارنییدو  شهر گرایی ریتأث(،. 0330، کریم؛ حسین زاده، علی حسین؛ و رضایی، عباس)رضا دوست

ی دوره، 0330ی اجتمیاعی، زمسیتان : دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز(، علوا اجتماعی، توسعهموردمطالعه)

 .001ی 020، صص 2هفتم، شماره

ی موردی: شهری) مطالعههای کالن(، گيار تحو لی بافت کالبدی روستاهای واقع در حوزه0330سلطانی مقدس، ریحانه)

 .33ی 01، صص 0330مساکن روستایی ی دهستان طرقبه(، زمستان 

 . تهران: سمت."شناسی شهری(، جامعه0313شارع اور، محمود)

 شناسی شهری،  تهران: نشر علمی.(، جامعه0330) اهللرحمتتانی، صدیق سروس

 . چاپ سیزدهم، تهران: نی."ی منوچهر صبوریشناسی، ترجمهجامعه (0313گیدنز، آنتونی.) 

 (، مدیریت شهری، تهران: نشر علم. 0330رضا)لطیفی، غالا

 (، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.0337مرکز آمار ایران، )

و ایسیتار فرهنگیی؛ میورد تجربیی سیاکنین شیهر تهیران،  شیهر گراییی(، 0330وب و ااک خصال، اعظم)موسوی، یعق

 032ی033، صص 21ی ی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال هشتم، شمارهفصلنامه

ی شیهر هیای مسیکونروابیط همسیایگی در مجتمیع شناختیجامعه(، بررسی 0313نوابخش، مهرداد و رفیعی فر، مریم)

 .27ی 70، صص0313 ، زمستان0یمعاصر، سال اول، شماره یشناسجامعهی تهران، مجله
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