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چکیده
شهر گرایی بهعنوان مرحلهی نهایی و کیفی زندگی شهری یا نتیجهی شهرنشینی محسوب میشوود
شهر گرایی بهعنوان سبک جدیدی از زندگی اجتماعی توانسته آثار عمیقی بر رفتار شهروندان ایجاد
بررسی عوامل موثّر بر میزان شهر گرایی شهروندان سبزوار بر آن است تا دریابد کوه سواکنان بافوت
مرکزی ،جدید و حاشیه شهر سبزوار تا چه میزان پذیرای فرهنگ شهر گرایی شدهاند؟ و شهر گرایوی
چه تأثیری بر نگرش آنها گذاشته است؟ این پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی بوده که اطالعات بوه
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نماید و این موضوع به یکی از دغدغههای متخصصین شهری تبدیلشده است پژوهش حاضر باهدف

دو روش کتابخانهای و پیمایشی گردآوریشده و برای تجزیوهوتحلیل دادههوا از آزموون test Tتوک
نمونه ،اسپیرمن ،تحلیل واریانس و فریدمن و برای سنجش میزان شهر گرایی در سه بافت موردمطالعه
از مدل  VIKORاستفادهشده است حجم نمونه برای سه بافت  902نمونه انتخابشده است مقودار
آلفا برای کل شاخصها برابر با  /80بهدستآمده است نتایج تحقیق نشان میدهد کوه از  6شواخص
موردبررسی در محدودهی موردمطالعه ،شاخصهای هویت شهروندی ،فردگرایی ،بیتفاوتی ،تعامالت و
عقالنیت رابطه معناداری با میزان شهر گرایی شهروندان شهر سبزوار دارند امّا شاخص ازخودبیگانگی
رابطه معناداری با شهر گرایی ندارد و نتایج مدل ویکور نشان میدهد که میزان شهر گرایی در بافوت
جدید بیشتر است و در مراتب بعدی بافت مرکزی و بافت حاشیه قرار میگیرنود همچنوین آزموون
فریدمن نشان میدهد که شاخصهای ازخودبیگانگی ،بیتفاوتی ،فردگرایوی و تعوامالت بوه ترتیوب
بیشترین تأثیر را در میزان شهر گرایی سه بافت موردمطالعه شهر سبزوار را دارا میباشند بنوابراین
یافتههای تحقیق نشان میدهد که شهر سبزوار به لحاظ درجه شوهر گرایوی در وضوعیت مطلووب و
مناسبی قرار ندارد
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مقدمه
شهر گرایی ،مرحلهی مهمی درروند زندگی در شهرهاست زیرا فرهنگ شهرنشینی افراد در چگونه زیستن یعنیی شیهر
گرایی آنها ظاهر میشود ممکن است کشوری درصد باالیی از شهرنشینی را دارا باشید امیا در سیط ایایینی از شیهر
گرایی قرار داشته باشد .برخالف شهرنشینی ،شهر گرایی یک فرآیند رشد کمی نیست بلکه بهعنوان مرحلیهی نهیایی و
کیفی زندگی شهری یا نتیجهی شهرنشینی محسوب میشود .بیهعبارتدیگر شیهر گراییی مفهیومی عیاا اسیت شیامل
جنبههای روانشناسی اجتماعی زندگی شهری ،الگوهای شخصیت شهری و انطباق رفتاری در شهر و دارای خصوصییاتی
از قبیل تقسیمکار ایچیده همراه با ساخت متنیوع اشیتغال ،تحیرک زییاد سیرزمینی و اجتمیاعی ،گمنیامی حقیقیی و
قابلمالحظهی شخصی در تماسهای میان افراد ،شاخهشاخه شدگی و جدایی نقشهای اجتماعی و همکنشیی نقیش و
حالتهای نا مستقیم کنترل اجتماعی است (رحمانی فیروز جاه.)00 :0332 ،
شهرنشینی بهطور صحی اشاره دارد به افزایش نسبت جمعیتی که در مراکز شهری یک کشور به سر مییبرنید و البتیه
این مراکز دارای ابعاد و انیدازهی خاصیی هسییتند کییه بییا تعریییع جمعیییت شیناختی از شهرنشیینی تناسی دارد
(آبرکرامبی .)010 :0331 ،بهطورکلی شهرنشینی دارای دو ویژگی اصلی است 0 :ی مهاجرت مردا از حیوزهی روسیتایی
به شهری برای اشتغال در فعالیتها و شغلهای غیر کشاورزی  2ی دگرگونی در سبک زندگی مردا از سیبک روسیتایی
به شهری که به همراه تغییر در ارزشها و نگرشها حاصل میشود و رفتارهای تیازهای را بیه وجیود مییآورد(شیکویی،
 .)37 :0312گاتینر و هاچیسان بیان میکنند که برخالف شهرنشینی که اشاره به شکلگیری شهر یا روندهای سیاخت
شهری است ،شهر گرایی اروسههای شکلگیری شهر را قطعی میاندارد و در عوض ،فهم و درک شیوههیای زنیدگی را
که از شهرنشینی سرچشمه گرفتهاند جستوجو میکند ( .)Gottdiener Hutchison, 2006:45شهر گرایی به معنای
گرایش و عالقهی شهرنشینان به انتخاب سبک جدیدی از زندگی اجتماعی اعم از ترکی خانواده ،راههای بهتر استفاده
از منابع زندگی در محیط ،همگرایی باارزشهای برخاسته از توسعهی صنعت اتومبیل ،استفاده از سبک جدید مسیکن و
مانند آن در مراکز شهر است(رضا دوست و همکاران.)023 :0332 ،
گاتینر و هاچسان بیان میکنند که برخالف شهرنشینی که اشاره به شکلگیری شهر یا روندهای ساخت شهری است،
شهر گرایی اروسههای شکلگیری شیهر را قطعیی مییانیدارد و در عیوض ،فهیم و درک شییوههیای زنیدگی را کیه از
شهرنشینی سرچشمه گرفتهاند جستجو میکند .شارع اور اظهار میکند که بایستی بین دو مفهوا شهرنشیینی و شیهر
گرایی تفاوت قایل شد .منظور از شهرنشینی ،تعداد افراد ساکن در مناطق شهری و منظیور از شیهر گراییی ،ایامیدهای
اجتماعی و فرهنگی زندگی در مکیان شیهری اسیت ،یعنیی همیان الگوهیا و رفتارهیای میرتبط بازنیدگی در شیهر کیه
دربردارندهی تغییر در ارزشها ،آدابورسوا و رفتارهای مردا است .بهطورکلی میتوان گفت کیه شیهر گراییی شییوهی
زندگی ویژهای است که در بستر شهر و شهرنشینی به وجود میآید (جالیی اور و عبداهلل اور.)3 :0331 ،
ساختار ایچیدهی شهرها در دوران جدید ،اشکال ایچیدهای از سلوک ،رفتار و کنش انسانی را با خود به همیراه آورده
است .فرهنگ شهر گرایی علیرغم ظرفیت فراوان در تأمین اارهای از اصلیترین نیازهای زیستی و اجتماعی ،بیه دالییل
مختلع جامعهشناختی زمینهی بروز انواعی از اختالالت رفتاری و شخصیتی را برای بسیاری از سیاکنین شیهرها ایجیاد
نموده است که بارزترین نمونهی آن تمایل افراد به استقالل رفتاری و افزایش عدا همنیوایی اجتمیاعی است(موسیوی و
ااک خصال .)22 :0330 ،از دیدگاه جانستون شهر گرایی به معنای یک فرآیند رفتاری اسیت .بیه صیورتی کیه شیهرها
مراکز انتشار تغییرات و تحوالت اجتماعی معرفیشدهاند (سلطانی مقدس.)02 :0330 ،
شهر گرایی زندگی در شهر ،دارا و همچنین موجد خصوصیاتی است که کمیت و حتی کیفیت زنیدگی سیاکنان آن را
متفاوت از ساکنین نواحی غیرشهری میکند .البته منظور از شهر هم صرفاً جایی نیست که دارای میزان جمعیت خاص
یا نهادها و سازمانهایی نظیر شهرداریها باشد بلکه جایی است که تراکم باال ،روابط ثانویه و غییر عیاطفی ،فردگراییی،
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روحیهی حساب گری ،مادیگرایی و عقالنیت ابزاری حاکم باشد .مجموع این ویژگیها شهر گرایی را به وجود مییآورد.
(حسینی و همکاران.)031 :0333 ،
در بسیاری از کشورهای رو به توسعه نیز ازجمله ایران گسترش شهرنشینی و ورود فرهنگ مادی با سرعت بیسابقه و
حتی سریعتر از کشورهای صنعتی اتفاق افتاده است و ازآنجاکه که بسیاری از افراد آمادگی الزا برای ورود به ایین نیوع
زندگی را ایدا نکردهاند بسیاری از چالشها و نابهنجاریهیای فیردی را بیه دنبیال آورده اسیت و درنتیجیهی گسیترش
فرهنگ شهر گرایی ،یکی از نمودهای زندگی دوران جدید و زمینهساز بسیاری از مشکالت است و این موضوع به یکی از
دلمشغولیهای بسیاری از نخبگان و صاح نظران گوناگون در قبال ایامدهای مختلع فرآینید توسیعهی شیهر گراییی
تبدیلشده است (رحمانی فیروز جاه.)027 :0332 ،
یکی از تحوالت اساسی دهههای اخیر در کشیور میا ،افیزایش روزافیزون و چشیمگییر جمعییت بیهخصیوص جمعییت
شهرنشین در شهرهای کوچک و بزرگ است .شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری تنها یک بعید کمیی اسیت بنیابراین
توجه به بعد کیفی و اایبندی شهرنشینان به قوانین شهری و اهمیت دادن به این قوانین و اینکیه تیا چیه انیدازه ایین
ضوابط در بین مردا قابلاجرا است نکته غیرقابلچشماوشی است.
با توجه به روند روزافزون شهرنشینی در شهر سبزوار ،این سؤال ایش مییآیید کیه ساکنان شهر سیبزوار تیا چیه حید
شهر گرا هستند ییا بهعبارتدیگر دیگیر ،شییوهی زنیدگی آنهیا در حوزهی رفتارهیا و روابیط اجتمیاعی تیا چیه حیید
دارای ویژگیهای شهر گرایی اسیت و مییزان شهر گرایی آنها از چه عیواملی تیأثیر مییایيیرد .بیا توجیه بیه تغیییر و
تحوالتی که به لحا کمی و افزایش جمعیت و میزان شهرنشینی در شهر سبزوار ایجادشده ،اژوهش حاضر بر آن است
تا میزان شهر گرایی ساکنان سه بافت مسکونی متفاوت شهر سبزوار را موردبررسی قرار دهد.

فرضیات و سؤاالت تحقیق
ی بین بافتهای شهری سبزوار ازنظر درجه شهر گرایی تفاوت معناداری وجود دارد.
ی بین متغیرهای میزان تحصیالت افراد ،میزان درآمد خانوار و وضعیت شغلی افراد با مییزان شیهر گراییی آنهیا رابطیه
معناداری وجود دارد.
_ میزان شهر گرایی در هریک از بافتهای موردمطالعه در چه حدی است؟
_ کداا شاخصها تأثیر بیشتری بر روی شهر گرایی شهر سبزوار دارند ؟

مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
) Warfel, & Liang (1983به اژوهشی تحت عنوان تأثیر شهرنشیینی بیر رضیایت از زنیدگی ارداختیه اسیت .نتیای
اژوهش گویای آن است که وجود رضایت از زندگی توسط افراد سالمند نسبت به جوانان کمتر است و این گروه از افراد
رضایت چندانی از زندگی خود ندارند.
) Hooper (2009به اژوهشی تحت عنوان شهر گرایی ااسخی به فرآیندهای شهرنشینی جدید ارداختیه اسیت .نتیای
اژوهش گویای آن است که جهانیشدن ،فضای شهری مدرن و سیاستهای جنسییت ،جوانیان ،قومییت و طبقیه شیهر
گرایی را تحت تأثیر قرار داده است.
حسینی و همکاران ( )0333طی تحقیق و اژوهش خود دریافتند که بین شهر گرایی ( عقالنیت ،محاسبهگری و عیدا
تحریکايیری عاطفی) و نوعدوستی رابطه وجود دارد .بر اساس نظریههای موجود در بیاب شیهر گراییی و شهرنشیینی،
زندگی در شهر واجد خصوصیات روانی – رفتاری ویژهای است که انسانها را محاسبهگر و عقالنی میکند.
رحمانی فیروز جاه و همکاران ( )0332در اژوهشی که در شهر ساری انجاا دادند ،نشان دادند که میزان شیهر گراییی
شهر ساری در سط باالیی قرار دارد و تعداد کمی از افراد ازنظر میزان شهر گراییی در حالیت متوسیطی قیرار دارنید و
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میتوان گفت میزان باالی شهر گرایی افراد قابل تبیین در رویکرد جبرگرایی است و شیوهی زندگی مردا شیهر سیاری
حاصل جبر محیط شهری است.
موسوی و ااک خصال ( )0330در مقالهای تحت عنوان شهر گرایی و ایستار فرهنگیی  :میورد تجربیی سیاکنین شیهر
تهران به بررسی شهر گرایی و تأثیر آن بر ایستار و رفتار شهروندان شهر تهران با تأکید بر نظریهی لوییس ورث و مکت
شیکاگو ارداخته است .یافتههای اژوهش برحس محاسبهی ضری همبستگی ایرسون مبین وجیود رابطیهی معنیادار
بین شهر گرایی و عقالنی شدن کنش فردی ،کاهش انسجاا اجتماعی و افزایش فردگرایی وجیود دارد ولیی بیین شیهر
گرایی و از خودبیگانی فردی و کاهش ایوند عاطفی رابطه معنادار نبوده است.
شهر گرایی تنها به روند جيب شدن افراد گوناگون به مکانهای تجمع و سکونت در شهر اطالق نمیشود .این مفهیوا
همچنین گویای تمرکز نمودها و شیوههای خاصی از زندگی است که بهموازات شهرها صورت مییگییرد و سیرانجاا بیه
تغییراتی در شیوهی زندگی شهری اطالق میگردد که در میان مردا آشکار و برجسته هسیتند و ایین شییوه از طرییق
مؤسسات و نهادهای شهری ،وسایل حملونقل و وسایل ارتباطی به دیگر فضاهای راهیافته و هیرروز افیراد بییشتیری را
تابع شیوهی شهری میسازد( .رحمانی فیروز جاه .)001 :0332 ،ازاینرو ،در راستای توصیع وضعیت شیهر گراییی ،بیه
این معنا که شیوههای زندگی شهرنشینان شهر سبزوار تیا چیه حید از ویژگییهیای شیهر گراییی تبعییت کیرده ،ابتیدا
شاخصهای شهر گرایی با استفاده ازنظریات مشخصشده ،سپس از طریق آن دسته ازنظریات که به تبیین شهر گراییی
و شیوههای زندگی شهری ارداختیهانید ،عوامیل تأثیرگیيار انتخیاب و فرضییات در بیاب تبییین وضیعیت شیهر گراییی
شهرنشینان در این شهر ارایهشده است .دیدگاههای نظری دربارهی شیوههای زندگی شهری را میتوان به سیه رویکیرد
جبرگرایی ( اکولوژیکی ) ،ترکیبی و خردهفرهنگی تقسیم کرد (جالیی ایور و عبیداهلل ایور .)033 :0331 ،در ادامیه بیه
ارایهی این دیدگاهها ارداختهشده است.
رویکرد جبرگرایی ( اکولوژیکی )
مهمترین و بانفوذترین نظریه در مورد شیوههای زندگی شهری و شهر گرایی ،دیدگاهی است کیه غالبیاً آن را دییدگاه
جبرگرایی یا نظریهی اکولوژیکی و گاهی نظریهی آنومی شهری نامیدهاند .این رویکرد از منظر نظرییهاردازان بیه دلییل
متغیرهای اکولوژیکی نظیر جمعیت زیاد و متیراکم ،عیدا تجیانس سیاکنان ،اقتصیاد ایولی ،وسیایل آسیان ارتباطیات و
رفتوآمد و محرکههای شهری بر شیوهی زندگی افراد تأثیر میگيارد و باعث میشود که زندگی شهرنشینان با ساکنان
دیگر مکانها مثل روستا متفاوت باشد یعنی در بین شهرنشینان شیوهی زندگی ویژهای تحت عنوان شهر گرایی وجیود
دارد(رحمانی فیروز جاه و همکاران .)007 :0332 ،بنابراین در این دیدگاه ،خود شهر با توجه به ویژگیهیایی کیه دارد
باعث میشود که شیوهی زندگی موجود در آن از شیوهی زندگی در دیگر مکانها متمایز باشد( .جالییی ایور و عبیداهلل
اور .)217 :0331 ،نظریهی جبرگرایی در مورد شهر و شهرنشینی با نظریات لوییس ورث به اوج خود میرسد .وی شهر
را جایگاه نسبتاً بزرگ ،متراکم و دایمی افرادی که به لحا اجتماعی ناهمگوناند ،تعریع میکند .ازنظیر ورث جمعییت
زیاد معموالً تفاوتهای فردی را افزایش میدهد و موج جداسازی گروههای اجتماعی بر اسیاس ویژگییهیای عمیومی
مثل رنگ ،قومیت و منزلت اجتماعی ی اقتصادی میشود(لطیفی .)00 :0330 ،فردیناند تونیس در کتاب کالسیک خیود
با عنوان اجتماع و جامعه ( ) 0113به تقابل دو نوع زندگی اجتماعی گماین شافت ییا اجتمیاع ،کیه ویژگیی اجتماعیات
کوچک است ،و گزل شافت یا جامعه ،که ویژگی شهرهای بزرگ است ،ارداخت .به اعتقاد او ،در روستا زندگی اجتماعی
شبیه به یک ارگانیسم زنده است که مردا در آن دارای اهداف مشترکی هستند و ایوندهای شدیدی بین آنهیا وجیود
دارد .اما در شهر ،زندگی اجتماعی بهصورت ییک تجمیع مکیانیکی مملیو از فردگراییی ،خودارسیتی و حتیی خصیومت
است(شارع اور .)002 :0313 ،زیمل معتقد است انسان شهری مانند فیرد در محییط روسیتایی نیسیت کیه بیر مبنیای
احساس و عاطفه با دیگران ارتباط برقرار کند و بهجای واکنش عاطفی اصوالً به شیوههای عقالنی واکنش نشان میدهد
( .)Simmel,1969:48در شهر تالش برای تأمین منافع شخصی ،زایل کنندهی رفتار احساسی اسیت و ایول وسییلهای
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اصلی است که بهواسطهی آن ،ارزشها و عقالیی شده و منافع جایگزین احساسات مییگیردد ( .)Park,1969: 98ورث
ازجمله نظریهاردازان دیدگاه جبرگرایی است که بیشترین انتقادات بر ضد شهر گرایی علییه وی مطرحشیده اسیت .بیه
نظر او ،سه متغیر کلیدی شهرها ی اندازهی جمعیت بزرگ ،تیراکم جمعییت و نیاهمگنی اجتمیاعی ی در رشید شییوهی
زندگی شهری ویژه و ایجاد یک شخصییت متمیایز در بیین سیاکنان شیهر سیهم تعییینکننیدهای دارد ( & Le Gate
 .)Frederic,2007: 90شهر صحنهی نمایش فرآیند تجمع و جدایی جمعیتهایی اسیت کیه در سیامانههیای اخالقیی
گروهبندی میشوند .در یک وضعیت نزدیکی فضایی و گوناگونی اجتماعی ،شهرنشین برحس نوع محیطی که مخاطی
قرار میدهد ،نقشهای متفاوتی ایجاد میکند که در شهر روابط بیناا ،سطحی ،نااایدار ،بخشی ،سیودجویانه و عقالنیی
باشد( .)worth,1980:6جبرگرایان مدعیاند که شهر ایوندهای اجتماعی را تضعیع میکند ،اهمیت شیبکههای روابیط
اجتماعی نخستین را کاهش میدهد و با جایگزین کردن نهادهای ثانوی در روابط انسانی موجی بیروز بیهنجاریهیا و
انحرافات اجتماعی میشود .صاح نظران جبرگراییی اکولوژییک مدعیانید کیه نابسیامانی اجتمیاعی ،فشیار ،بیگیانگی،
فردگرایی ،بی عاطفی و بیهویتی همه ادیدههای شهریاند و شهر گرایی در سط روانشناختی ،نظاا عصبی را تهدیید
میکند و نهایتاٌ به جدایی افراد از یکدیگر و از بین رفتن روابط صمیمانه بین همسایگان میانجامد(نوابخش و رفیعی فر،
 .)22 :0313درمجموع ،بر اساس نظریات رویکرد جبرگرایی ،میتوان گفت که بسیتر شیهر و شهرنشیینی بیا توجیه بیه
عوامل و ویژگیهای مرتبط با آن ،شیوهی زندگی شهر گرایی مبتنی بر ویژگیهای خاص ذکرشده را به وجود میآورد و
درواقع ،این شیوهی زندگی حاصل جبر محیط شهری است.
رویکرد ترکیبی
تعییداد قابییلتوجهی از محققییان دیییدگاه جبرگرایییی را موردنقیید قییرار داده و بییه دیییدگاهی ترکیبییی روی آوردهانیید.
ترکی گرایان ،مانند جبرگرایان ،تفکیک شدید بین شهر و روستا را بهعنوان دو عنصر مخالع نپيیرفتهاند و معتقدند که
اصوالً مقایسهای اینچنین سخت و قاطع بین ویژگیهای شهر و روستا ممکن نیست .البته ترکی گرایان به تفاوتهیای
روانی – اجتماعی شهریان و روستاییان واقع و معترفاند ،اما آن را حاصل عواملی نظیر تفیاوتهیای طبقیاتی ،قومییت،
سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،درآمد ،وضعیت تحصیلی ،نژاد ،نوع شغل و ایشینهی افراد میدانند و نه ناشی از نوع زندگی
شهری .یعنی شیوههای عمدهی زندگی که در شهرها یافت میشود منحصر و محدود به شهر نیست و هر جای دیگیری
نیز میتوان آن را ایدا کرد( .جالیی اورو عبداهلل اور.) )23 :0331 ،اسکار لوییس در تشیری نظرییات ترکیی گرایانیهی
خود ،شهر را ترکی ناهمگون گروههای کوچک اجتماعی دانستهاند .به نظیر وی هیر ییک از ایین گیروههیای کوچیک،
حلقههای اجتماعی دوستانهای است کیه بیر اسیاس قومییت ،خویشیاوندی ،همسیایگی ،نیوع شیغل ،شییوه زنیدگی ییا
ویژگیهییای هماننیید شخصییی تشکیلشییده است(صییدیق سروسییتانی .)073-071 :0330 ،گنییز ،بییهعنییوان یکییی از
نظریهاردازان تأثیرگيار در این رویکرد ،در ای نقد و بررسی شهر گرایی ورث ،در مقالهاش تحت عنوان " شهر گراییی و
حومه گرایی بهعنوان شیوههای زندگی " به این موضوع میاردازد که دیدگاه اکولوژیکی برای تبیین شیوههیای زنیدگی
دقیق نیست .وی معتقد است که شیوهی زندگی شهری ( شهر گرایی ) موردنظر ورث فقط ی البته نه زییاد ی در مییان
ساکنان داخل شهر وجود دارد و بقیهی ساکنان شهر ،مثل حومهنشینان ،شیوهی زنیدگی متفیاوتی را دنبیال مییکننید
( .)Gans,1969:97در رویکرد ترکیبی ،شهر دربردارندهی شیوهی خاص زندگی نیست و بیرعکس رویکیرد جبرگراییی،
روابط صمیمانه و ایوند عاطفی در شهر وجود دارد( بمانیان .)27 :0331 ،بهطورکلی ،در دیدگاه ترکیبی ،شهرنشیینی (
به معنای فرآیند شهر شدن یک منطقه ) لزوماً با شهر گراییی (بیه معنیای شییوهی خاصیی از زنیدگی) همیراه نیسیت
( .)Macionis & Parrillo,2001اال بر اساس مطالعات تجربی انجااشده که متفیاوت بیا دسیتهبنیدیهیای دوقطبیی
بعضی از جبرگرایان دربارهی شهر و غیر شهر است ،معتقد به ایوستار روستایی ی شهری است که این ایوستار از واکنش
علیه دستهبندیهای دوقطبی برخاسته است ( .)Phal,1969: 293ترکی گرایان اظهار میدارند که تفاوتهیای موجیود
در روابط اجتماعی شهروندان و روستاییان چندان ارتباطی با جغرافیای محل سکونت ایشان ،اندازه ،تیراکم و نیاهمگونی
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جمعیت ندارد ،و به ترکی عواملی چون سن ،شغل میزان تحصیالت و میراث قومی و فرهنگیی گیروههیای شهرنشیین
مربوط میشود(نوابخش و رفیع فر .)23 :0313 ،درمجموع ،میتوان گفت که در رویکیرد ترکیبیی ،شیهر دربردارنیدهی
شیوهی زندگی خاصی نیست و برعکس رویکرد جبرگرایی ،حلقههای روابط صمیمانه و ایوندهای عاطفی در شهر وجود
دارد .شیوههای مختلع زندگی در بین شهرنشینان متأثر از ویژگیهایی نظیر طبقه ،سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،وضعیت
تحصیلی ،قومیت ،نژاد و نوع شغل است.
رویکرد خردهفرهنگی
صاح نظر اصیلی رویکیرد خردهفرهنگیی کلیود شییفر اسیت کیه در مقالیهی خیود تحیت عنیوان ( بهسیوی تئیوری
خردهفرهنگی ( ) 0337ادعا میکند درحالیکه بیشتر تفاوتهای موجود در بین افیراد در کالنشیهر بیه دلییل عوامیل
زمینهای مثل طبقه و نژاد بوده ،سهم ویژهی رفتار در بین افراد بر اساس محل سکونتشیان متفیاوت اسیت .بیر اسیاس
دیدگاه خردهفرهنگی در زندگی شهری ،ساکنان شهر برای برقراری رابطهی با افراد متنوعتر ،از کسانی که در مکانهای
با جمعیت کمتری زندگی میکنند فرصت بیشتری دارنید .بنیابراین ،در دییدگاه شییفر ،تنیوع خیردهفرهنگیی شیهرها
بهواسطهی اندازهی جمعیت زیاد ،تفاوتهایی را در بین رفتارهای شهری و روستایی به وجیود مییآورد (جالییی ایور و
عبداهلل اور .)27 :0331 ،به نظر کلود شیفر شهر گرایی زندگی شهری را متأثر میسازد و باعث ایجاد و تقویت گروههای
اجتماعی میشود .درواقع دیدگاه شیفر سنتزی است که بین تأکید جبرگرایان بر عوامیل بواشیناختی شیهرها و تأکیید
ترکی گرایان بر ویژگیهای خردهفرهنگی شهرنشینان تعادلی ایجاد کرده و مدعیاند که انسیان شیهری در گیروههیای
اجتماعی متعددی عضویت دارند و زندگی میکنند .فیشر معتقد است که شهر گرایی مستقالً زندگی اجتماعی را متیأثر
میسازد .این تأثیر باوجود ادعای جبرگرایان باعث ایجاد و تقویت گروههای اجتماعی میشود(صدیق سروستانی:0330 ،
 )027-021به نظر شیفر تعداد ،تراکم ،و ناهمگونی ویژگیهای خردهفرهنگی را شدت میبخشد ،درنتیجه تنوع و تقابیل
در شهر آشکارتر میشود؛ درواقع شهر تأثیرات نژاد ،طبقه ،سن و غیره را افزایش میدهد و بیزرگ مییکند(شیارع ایور،
 .)210 :0313طرفداران نظریهی خردهفرهنگی که سنتزی از دو دیدگاه فوقاليکر را ايیرفتهاند ،معتقدند که زندگی در
شهرهای بزرگ تأثیراتی متفاوت از فضای غیرشهری بر شبکههای روابط اجتماعی شهرنشینان میگيارد .انیدازه ،تیراکم
جمعیت و ناهمگونی فرهنگی شهرنشینان ،ویژگیهای خردهفرهنگی ایشان را تشدید مینماید .بر طبیق دییدگاه خیرده
فرهنگگرایان شهرنشین به دلیل وجود عوامل اکولوژیکی ،نه میتواند و نه میخواهد با هر کس که میبیند باب دوستی
و ارتباط را بگشاید و درواقع خود را موظع میداند که هر وقت ضیرورت ایجیاب کنید ،تنهیا در مقابیل عیدهی خاصیی
عکسالعمییل نشییان دهیید و دیگییران را فرامییوش نماییید(نوابخش و رفیعییی اییور .) 23 :0313 ،بنییابراین ،شییهر گرایییی
بزرگمقیاس ،بهجای اینکه هرکسی را درون تودهای گمناا غرق کند ،به رواج خردهفرهنگهای گونیاگون گیرایش دارد
که یک شهر کوچک یا روستا اجازهی ایدایش چنین تنوع خردهفرهنگی را نمیدهد (گیدنز.)201 :0313 ،
درمجموع سه نظریه؛ جبرگرایی ،ترکیبی و خردهفرهنگی ارایه گردید و با توجه به شرایط و سبک زنیدگی شیهروندان
سبزوار به لحا شهر گرایی به دو نظریهی جبرگرایی و ترکیبی نزدیکتر است و چارچوب تحقیق بر اساس ایین نظرییه
استوار گردید و بر همین اساس و با توجه به ایشینههای ارایهشده در این زمینه ،سعی شده است شاخصها و متغیرهای
موردنیاز در این مقاله به شرح جدول زیر انتخاب و موردبررسی قرار گیرد.
جدول  .0شاخصها و زیر شاخصهای شهر گرایی
شاخص

زیر شاخصها

هویت شهروندی

احساس خوب داشتن از زندگی در یک محیط شهری ،داشتن هویت شهروندی ،ليت از تنوع غیيایی در شیهر ،تیرجی دادن
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
سازمان متولی ،احتراا به تصمیمات شهری.

عقالنیت

انتخاب لباس بر اساس مد روز ،انتخاب سبک جدید خانههای شیهر ،وجیود حیس رقابیت در شیهر ،حیرفشینوی کیمتیر از
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بزرگترها ،روابط و تعامالت بر اساس منافع فردی ،کمرنگ شدن کمک به دیگران در شهرها در سالهای اخیر ،حسابگیری
و منفعتطلبی ساکنان شهری.
تعامالت

کمرنگ شدن روابط فامیلی در شهر ،کمتر شدن رفتوآمدها در شهر ،روابط صمیمی با دوستان ،زیادشدن دوستان صیمیمی
فردی در شهر ،اگر مشکل مالی برایم ایش بیاید روی کمک دوستان و آشنایان حساب میکنم ،روی ضمانت مالی همسایگان
حساب میکنم ،بیاعتمادی افراد نسبت به هم در مقایسه با گيشته.

بیتفاوتی

ناراحت نکردن خود به خاطر گرفتاری دیگران ،دخالت نکردن در حل مشکالت دیگران ،بیتفاوتی نسبت به دعوا و درگییری
افراد.

فردگرایی

برای زندگی بهتر در شهر به فکر منافع فردی خود باشم ،اعتماد به همدیگر طی سالهای اخیر کاهشیافته است ،استفاده از
فرصتها به نفع خویش ،به نظر من مردا در روابط به دنبال منافع خود هستند ،بیتوجهی به یکدیگر در شهر.

ازخودبیگانگی

به نظر میرسد فرد مفیدی در جامعه نیستم ،کنترل نداشتن بر اتفاقات زندگی ،نداشیتن رضیایت شیغلی ،داشیتن احسیاس
تنهایی در شهر با گسترش فیزیکی شهر ،به نظر من دنبال کردن سنتهای قدیمی کار مسخرهای است.

روش پژوهش
اییژوهش حاضییر؛ از حیییث نییوع کییاربردی _ توسییعهای ،از حیییث ماهیییت توصیییفی _ تحلیلییی و از حیییث روش
ایمایشی(ارسشنامه)است .جامعهی آماری در این اژوهش سه بافت ( مرکزی ،جدید ،حاشیه) شیهر سیبزوار را شیامل
میگردد .حجم نمونه طبق جمعیت سه بافت و بر اساس فرمول کوکران  312نمونه بهدستآمده است که بیا حضیور در
محل به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انجااشده است.برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل ویکور و آزمون تی تسیت
تک نمونه -تحلیل واریانس -اسپیرمن و فریدمن استفادهشده است .مقدار آلفا برای کل شاخصها برابیر بیا  1/31بیوده
که نشان میدهد مقیاس موردنظر از اایایی مناسبی برخوردار است .ارسشنامهها با توجه به اراکنش جغرافیایی مناس
در بین شهروندان توزیع و تکمیلشده است و سعی شد اکثریت ساکنان هر سه بافت میوردنظر در ایین جرییان سیهیم
باشند.

محدودهی پژوهش
شهر سبزوار یکی از شهرهای استان خراسان رضوی و مرکز شهرستان سبزوار بهعنوان سومین شیهر اسیتان خراسیان
رضوی با  3037/02هکتار وسعت در غرب استان واقعشده است .این شهر در مسیر ارتباطی تهران ی مشهد قرارگرفته و
دارای موقعیت چهارراهی است .جمعیت این شهر  203311نفر است .این شهرستان با ارتفاع  331متر از سط آبهای
آزاد در  73درجه و  01دقیقه و  21ثانیه طول شرقی و  32درجه و  02دقیقه و  07ثانیه عرض شمالی واقعشده اسیت.
این شهر در مسیر ارتباطی تهران ی مشهد قرارگرفته است .شهر سبزوار دارای موقعیت چهارراهی است .اگر شهر مشیهد
را بهعنوان اولین کانون انشعاب راههای استان خراسان رضوی قلمداد کنیم بیشک دومین مرکز انشعاب راههای زمینی
خراسان رضوی شهر سبزوار خواهد بود .این شهر از شمال به شهرستان جوین و جغتای ،از شمال شیرق بیه شهرسیتان
خوشاب ،از غرب به شهرستان شاهرود و از جنوب و جنوب شرقی به شهرستان کاشمر و از شرق به شهرستان نیشیابور
محدود است
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شکل .0نقشه موقعیت جغرافیایی محدودهی موردمطالعه

یافتهها و بحث
یافتههای حاصل از ارسشنامهها نشان میدهد که  23/1درصد ااسی گوییان محیدودههیای میوردنظر مجیرد و 32/2
درصد ااس گویان متأهل میباشیند .درزمینیهی محیل تولید ااسی گوییان 21/3درصید آنهیا محیل تولدشیان شیهر
سبزوار 03/0،درصد شهرهای اطراف 00/3 ،درصید روسیتاهای اطیراف ./7 ،نییز سیایر میوارد بیوده اسیت.متغیر دیگیر
تحصیالت ااس گویان است که  ./22درصد ااس گویان دارای تحصیالت زیر دیپلم 3263 ،درصد دییپلم و میابقی بیاالی
دیپلم بودهاند .متغیر دیگر سابقه سکونت در محل است که  23/2درصد ااسخگویان  7سال 37/2 ،درصید ااسی گوییان
بین  7-01سال 20/2 ،درصد بیین  01-21سیال و  ./02درصید ااسی گوییان بییش از  21سیال سیابقهی سیکونت در
محدودههای موردمطالعه دارند.
در این مرحله از تحقیق به آزمون فرضیات ارداخته میشود .فرضیهی اول :میزان شهر گرایی شهروندان شهر سبزوار در
سط مطلوبی ناست
جدول  .2میزان شهر گرایی شهروندان شهر سبزوار
سطح اطمینان /99
آمار T

مؤلفه

اخووووووتالف

میانگین

سطح معنیداری

درجووهی
آزادی

کرانه پایین

هویت شهروندی

-23/270

-./20330

2/37

./111

310

-./2313

- /6809

عقالنیت

-33/720

-./23702

2/31

./111

310

-./3322

- /6908

فردگرایی

-21/027

-./20133

2/31

./111

310

-./2313

- /9919

تعامالت

-23/100

-./23313

2/32

./111

310

-./2100

- /9908

بیتفاوتی

-3/332

-./00130

2/17

./110

310

-./2373

- /8680

ازخودبیگانگی

0/321

-./12370

3/12

./117

310

-./1133

/1000

میانگین

کرانه باال
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نتای آزمون تی تست تک نمونهای انجااشده در محدودههای موردمطالعه گویای آن است که بیا توجیه بیه مقیدارsig

بهدستآمده ،چون مقدار sigکمتر از ./17است بنابراین بین شاخصهای هویت شهروندی ،عقالنیت ،فردگرایی ،تعامالت،
بیتفاوتی با میزان شهر گرایی رابطه معنییداری دارد و فرضییه میوردنظر تاییید مییشیود درصیورتیکه بیین شیاخص
ازخودبیگانگی با میزان شهر گرایی به دلیل اینکه مقدار  sigبهدستآمده بیشتر از  ./17است رابطهی معنیداری وجود
ندارد .بنابراین درمجموع فرضیه تایید و در یک شاخص مورد تایید نیست.
فرضیه دوا :بافتهای متفاوت شهر سبزوار ازنظر میزان شهر گرایی تفاوت معناداری دارند.
جدول .3درجه شهر گرایی بافتهای شهری
متغیّر مستقل

متغیّر وابسته

تعداد

درجهی آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

سطح معنیداری

بافت شهر

میزان شهر گرایی

312

023

0102/7

37/030

./111

نتای آزمون تحلیل واریانس انجااشده در بافتهای مورد هدف گویای آن است که بین بافتهای متفیاوت ( مرکیزی،
جدید ،حاشیه) شهر سبزوار ازنظر درجه شهر گرایی تفاوت معنیداری وجود دارد زیرا مقدار  sigبهدستآمده کیمتیر از
 ./17است و این نشاندهندهی آن است که در بافتهای مختلع شهر سبزوار درجه شهر گرایی متفاوت بوده و سیاکنان
در این بافتها از درجه شهر گرایی یکسانی برخوردار نیستند .بنابراین فرضیه فوق تایید میگردد.
فرضیه سوا :بین متغیرهای میزان تحصیالت افراد ،میزان درآمد خانوار و وضعیت شغلی افراد با میزان شهر گرایی آنها
رابطهی معناداری وجود دارد.
جدول .0رابطهی بین میزان تحصیالت با درجهی شهر گرایی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

میزان تحصیالت

میزان شهر گرایی

312

-./103

./313

نتای آزمون اسپیرمن انجااشده در شهر سبزوار گویای آن است که بین تحصیالت افراد بیا تمیاا شیاخصهیای شیهر
گرایی رابطه معنیداری وجود ندارد چون مقدار sigبهدستآمده بیشتر از  ./17است بنیابراین ایین قسیمت از فرضییه
تایید نمیگردد.
جدول .7رابطه بین میزان درآمد با درجه شهر گرایی
متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

میزان درآمد

میزان شهر گرایی

312

./101

./030

با توجه به نتای بهدستآمده از آزمون اسپیرمن انجااشده در بافتهای مختلع شهر سبزوار ،نتای آزمیون گوییای آن
است که بین درآمد افراد با شاخصهای شهر گرایی از قبیل عقالنیت ،تعامالت ،فردگرایی ،بیتفاوتی رابطیه معنییداری
وجود ندارد چون مقدار  sigبهدستآمده بیشتر از  ./17است بنابراین فرضیهی موردنظر رد میشود.
فرضیهی انجم :بین وضعیت شغلی افراد با درجهی شهر گرایی آنها رابطهی معناداری وجود دارد
جدول .2رابطهی وضعیت شغلی با میزان شهر گرایی
متغیّر مستقل

متغیّر وابسته

تعداد

درجهی آزادی

میانگین مربعات

مقدار F

وضعیت شغلی

میزان شهر گرایی

312

0

./023

0/720

سطح معنیداری
./013

نتای آزمون تحلیل واریانس انجااشده در محدودههای موردمطالعه در شهر سبزوار گویای آن است کیه بیا توجیه بیه
اینکه مقدار  sigبهدستآمده کمتر از  ./17است بنابراین بین وضعیت شغلی افراد با مییزان شیهر گراییی آنهیا رابطیه
معنیداری وجود ندارد و فرضیه فوق تایید نمیگردد.
سؤال :0میزان شهر گرایی در هریک از بافتهای موردمطالعه در چه حدی است؟
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برای ااس به این سیؤال از روش ویکیور استفادهشیده اسیت .مرحلیه اول :ایس از جمیعآوری دادههیا از طرییق ابیزار
گردآوری( 312ارسشنامه) و تبدیل آنها به دادههای کمی از راه مقیاس دوقطبی و ترکی آنهیا ،میاتریس دادههیای
خاا هر یک از معیارها در محدودهی موردمطالعه تعریع شد(جدول .)3در این جدول که شامل شش ستون و سه ردیع
است؛ گزینههای ما (ردیعها) شامل بافتهای سهگانه شهر سبزوار است و ستون هفت شامل شاخصهای شیهر گراییی
است که در(جدول )3ارایهشده است.
جدول  .3ماتریس دادههای اولیه از وضعیت شاخصهای شهر گرایی در شهر سبزوار
شاخص

هویت شهروندی

عقالنیت

فردگرایی

تعامالت

ازخودبیگانگی

بیتفاوتی

بافت جدید

3011

2011

2720

2131

2031

2701

بافت مرکزی

2111

2212

2232

2102

2331

0331

بافت حاشیه

2312

2300

2330

2301

2721

2712

بافتها

 تشکیل ماتریس بی مقیاس شده مقادیر اولیهمرحلهی دوا :در جدول دادههای خاا ( جدول  ،) 3شاخصهایی با مقیاس متفاوت برای سینجش مییزان شیهر گراییی
شهر سبزوار ارایهشده است .ليا بهمنظور قابلمقایسه شدن مقیاسهای مختلع اندازهگیری و سنجش میزان شهر گرایی
بافتهای مختلع شهر سبزوار ،از بی مقیاس نمودن ماتریس تصمیمگیری به روش نورا استفادهشده اسیت و نتیای آن
بهصورت ماتریس بی مقیاس شده در (جدول )1ارایهشده است.

= 𝑗𝑖𝑟

𝑗𝑖𝑥
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2
𝑚∑√
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جدول .1ماتریس نرمال شده شاخصهای مورد ارزیابی
شاخص

هویت شهروندی

عقالنیت

فردگرایی

تعامالت

ازخودبیگانگی

بیتفاوتی

بافت جدید

./733

./017

./712

./731

./707

./332

بافت مرکزی

./317

./702

./707

./731

./732

./313

بافت حاشیه

./771

./703

./730

./703

./731

./332

بافتها

مرحلهی سوا :سپس برای اهمیت نسبی معیارها الزا بود که وزن نسبی آنهیا تعییین شیود ،بیهمنظیور تعییین وزن و
درجهی اهمیت شاخصها روشهای متعدد( ،)ANP, AHPآنتروای شیانون ،بیردار وییژه و ماننید آن وجیود دارنید کیه
متناس با نیاز میتوان از هریک از آنها استفاده نمود .در این اژوهش از روش تحلییل سلسیله مراتبیی ( )AHPبیرای
تعیین وزن هر شاخص استفادهشده که در( جدول  ) 3آورده شده است.
جدول .3وزن و اهمیت نسبی شاخصهای شهر گرایی با توجه به تکنیک ()AHP
هویت شهروندی

عقالنیت

فردگرایی

تعامالت

ازخودبیگانگی

بیتفاوتی

./331

./030

./072

./010

./211

./031

مرحلهی چهارا :همچنین ،برای تهیه ماتریس نرمال شده وزین ،میبایست وزن نسبی هر یک از شاخصهیا را کیه در
مرحلهی قبل محاسبه گردید در ماتریس نرمال شده (جدول )0ضرب شود درنتیجه حاصل ماتریس نرمیال شیده وزیین
است که در (جدول )01ارایهشده است.
جدول .01ماتریس نرمال شده وزین شاخصهای مورد ارزیابی
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شاخص

هویت شهروندی

عقالنیت

فردگرایی

تعامالت

ازخودبیگانگی

بیتفاوتی

بافت جدید

./030

./110

./133

./120

./001

./171

بافت مرکزی

./027

./132

./137

./120

./001

./102

بافت حاشیه

./012

./133

./113

./171

./003

./137

بافتها

مرحلهی انجم :اس از محاسبه ماتریس نرمال وزین ،باالترین و اایینترین مقادیر مربوط به هر یک از شاخصها را در
بافتهای سهگانه شهر سبزوار مشخصشده است (جدول .)00همانطور که از جدول زیرنمایان اسیت ،بیهعنوانمثال در
شاخص «هویت شهروندی» بافت جدید شهر سبزوار باالترین ارزش شاخص مربوطه ( )./030را به خود اختصیاص داده
است؛ و در نقطهی مقابل نیز ،بافت مرکزی شهر سبزوار کمترین مقدار از شاخص « هوییت شیهروندی» ( )./027را بیه
خود اختصاص داده است.
∗

∶

∗

𝑗𝑖𝑓 𝑗𝑥𝑎𝑚 = 𝑖∫

𝑗𝑖𝑓 𝑗𝑛𝑥𝑖𝑚 = 𝑖∫

) (2تابع
جدول .00باالتری( )fو اایین ( )fارزش شاخصها
شاخصها

هویت شهروندی

پارامترها

عقالنیت

فردگرایی

تعامالت

بیتفاوتی

ازخودبیگانگی

باالترین مقدار شاخص

./030

./133

./113

./120

./001

./171

اایینترین مقدار شاخص

./027

./110

./133

./71

./001

./102

مرحلهی ششم :در این مرحله با توجه به مقادیر حداکثر و حداقل محاسبهشده برای هرکیداا از شیاخصها ،فاصیله از
راهحلهای ایدیال مثبت ( مطلوبیت )Sو منفی (تأسع ) Rرا برای هرکداا از بافتها با توجه به مقادیر حداقل و حداکثر
با استفاده از تابع شماره  3محاسبه گردیده که نتای آن در جدول  1ارایهشده است.
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−
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جدول .02محاسبه مقادیر مطلوبیت Sو تأسعR
هویت

شاخص

عقالنیت

فردگرایی

تعامالت

ازخودبیگانگی

بیتفاوتی

S

R

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

بافتها

شهروندی

مرحلهی هفتم :همچنین ،اس از محاسبه مقادیر مطلوبیت و تأسع ،مقدار نهایی مدل ویکور و یا تابع مزیت ( یعنی Q

) را با استفاده از تابع شماره ( ،)0محاسبه کردهایم( جدول  .)3مقادیر تابع مزیت ()Qکه بیانگر رتبه نهایی بافت سهگانه
شهر سبزوار ازنظر شاخصهای شهر گرایی است؛ بین صفرتا یک تعیین میشود و مقدار عددی تابع مزیت ( )Qهرچقدر
به عدد صفر نزدیکتر باشد ،نشاندهندهی مطلوبیت شاخصهای شهر گرایی است و هرچقدر مقدارQبا ییک نزدییکتیر
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باشد ،نشاندهندهی ضعع شاخصهای شهر گرایی می در بافتهای سهگانه است؛ بنابراین ،کمترین مقدار تیابع مزییت
 ،Qباالترین اولویت را به خود اختصاص میدهد .بهعبارتدیگر دیگر ،هر بافتی که کمترین مقدار را ازنظر تابع مزییت Q
داشته باشد ،مطلوبترین شرایط را ازنظر شاخصهای شهر گرایی دارا است و بافتی که بیشترین مقدار از تابع مزیت Q
را داشته ،ضعیعترین بافت ازنظر شاخصهای شهر گرایی است.
)(0تابع ∶ 𝑛𝑖𝑀 = 𝑅∗ = 𝑀𝑎𝑥 𝑅𝑖, 𝑅− = 𝑀𝑖𝑛𝑅𝑖, 𝑠 ∗ = 𝑀𝑎𝑥𝑠𝑖, 𝑠 −

𝑠𝑖 − 𝑠 −
𝑅𝑖 − 𝑅−
∗ [ 𝑣 = 𝑖𝑄
∗ [ )𝑣 ] + (1 −
]
−
𝑠𝑠 −
𝑅 − 𝑅−

جدول  .03محاسبهی مقدار Qو رتبهی نهایی
بافتها

 Qمقدار

رتبه

بافت جدید

./111

0

بافت مرکزی

./030

2

بافت حاشیه

./211

3

اس از محاسبه مقدار  Qبرای تمامی بافتها ،بافتهای شهر سبزوار ازنظر شاخصهای شهر گرایی بر اسیاس مقیدار Q
رتبهبندی میشوند .بدین گونه که بیشترین مییزان  Qنشیاندهندهی بیدترین وضیعیت شیاخصهیای شیهر گراییی و
کوچکترین مقدار  Qنشاندهندهی باالترین میزان شهر گرایی است .همانطور که بیا توجیه بیه (جیدول  )3مشیخص
میشود بافت جدید شهر سبزوار با مقدار  Qصفر دارای بهترین وضعیت با توجه شیاخصهای شیهر گراییی قیرار دارد و
سپس بافت مرکزی با مقدار  )./030( Qدر رتبهی دوا و بافت حاشیه با مقدار  )./211( Qدر رتبهی سوا قرار دارد.
همانطور در نقشه هم نشان دادهشده بافت جدید و برنامهریزیشده که شامل محیالت ایجادشیده سیه دهیهی اخییر
میباشند در وضعیت مطلوب شهر گرایی قرار دارند و بعدازآن بافت مرکزی و قدیمی شهر در رده تقریبیاً مطلیوب شیهر
گرایی قرارگرفتهاند و در ردهی سوا محالت حاشیه شهر هستند که شیامل سیکونتگیاههیای غیررسیمی و روسیتاهای
الحاقی شهر هستند و ازنظر فرهنگ شهرنشینی نامطلوب بوده و در حال گيار از سنت به مدرنیسم میباشند.

شکل  .2میزان شهر گرایی در سه بافت مرکزی ،حاشیهای و جدید
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سؤال :2کداا شاخص تأثیر بیشتری بر روی شهر گرایی شهر سبزوار دارند؟
جدول  .00نتای آزمون فریدمن در ارتباط با میزان شهر گرایی افراد
شاخصها

میانگین
طیع لیکرت

رتبه

هویت شهروندی

2/32

7

عقالنیت

2/30

2

فردگرایی

3/03

3

تعامالت

3/00

0

بیتفاوتی

0/01

2

ازخودبیگانگی

0/32

0

فراوانی

312

کای اسکویر

013/7

درجه آزادی

2

سط معنیداری

/888

در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از آزمون فریدمن ،میزان شهر گرایی شیهر سیبزوار را ،بیر اسیاس  2شیاخص
هویت شهروندی ،عقالنیت ،فردگرایی ،بیتفاوتی ،تعامالت و ازخودبیگانگی مشخص نموده است .با توجه به نتیجیه ایین
آزمون و خروجی حاصل از آن مشهود است که شاخص ازخودبیگانگی با رتبه یک( )0/32مؤثرترین عامیل شیهر گراییی
شهروندان شهر سبزوار محسوب میشود و بعدازآن به ترتی بیتفاوتی( )0/01رتبه دوا ،فردگراییی( )3/03رتبیه سیوا،
تعامالت( )3/00رتبه چهارا ،هویت شهروندی( )2/32رتبه انجم ،عقالنیت( )2/30رتبهی ششم را به خود اختصاص داده
است .بنابراین نتای آزمون فریدمن گویای آن است که از بین شیاخصهیای شیهر گراییی ،بیاالترین رتبیه بیه شیاخص
ازخودبیگانگی و اایینترین رتبه به شاخص عقالنیت تعلق گرفته است .مقایسیه مییانگین رتبیههیا نشیان میدهید کیه
مهمترین ویژگی شهر گرایی در شهر سبزوار به ترتی ویژگی ازخودبیگانگی ،بیتفاوتی و فردگرایی است ،مییانگین ایین
شاخصها به ترتی  3/01 ،0/03 ،0/32است .با توجه به مقدار مجيور کای بهدستآمده برابیر بیا  013/7اسیت کیه در
سط خطای  ./17قرار دارد و چون مقدار  sigبهدستآمده کمتر از  ./17است گوییای معنیادار بیودن آزمیون میوردنظر
است.

نتیجهگیری
شهر گرایی ،مرحلهی مهمی درروند زندگی در شهرهاست زیرا فرهنگ شهرنشینی افراد در چگونه زیستن یعنی شیهر
گرایی آنها ظاهر میشود .برخالف شهرنشینی ،شهر گرایی یک فرآیند رشد کمی نیست بلکه بهعنوان مرحلهی نهایی و
کیفی زندگی شهری یا نتیجهی شهرنشینی محسوب میشود .بیه عبیارت دیگرشیهرگرایی مفهیومی عیاا اسیت شیامل
جنبههای روانشناسی اجتماعی زندگی شهری ،الگوهای شخصیت شهری و انطباق رفتاری در شهر و دارای خصوصیاتی
از قبیل تقسیمکار ایچیده همراه با ساخت متنیوع اشیتغال ،تحیرک زییاد سیرزمینی و اجتمیاعی ،گمنیامی حقیقیی و
قابلمالحظه شخصی در تماسهای میان افراد ،شاخهشاخه شدگی و جدایی نقشهیای اجتمیاعی و همکنشیی نقیش و
حالتهای نا مستقیم کنترل اجتماعی است .بعضی از شهرها ممکن است از روند شهرنشینی باالیی برخیوردار باشیند و
جمعیت شهرنشین در آن باال باشد ولی ازنظر درجه شهر گرایی در حد باالیی نباشند .بنابراین شهرنشین بودن مالک بر
شهر گرا بودن و اایبند به قوانین و ضوابط شهرنشینی نیست .نتای یافتههای موجیود در شیهر میورداژوهش (سیبزوار)
گویای آن است درآمد ،تحصیالت و وضعیت شغلی رابطه معناداری با میزان شهر گرایی افراد ندارد .میزان شهر گراییی
شهروندان در وضعیت نسبتاً مطلوبی ناست .همچنین بین بافتهای مختلع شهر سبزوار ازنظر میزان شهر گرایی تفاوت
معنیداری وجود دارد و بافت جدید درجهی شهر گرایی باالتری دارند و در مرتبهی بعدی بافت مرکزی قرار مییگییرد.
درصورتیکه بافت حاشیه به لحا درجه شیهر گراییی در وضیعیت مطلیوبی قیرار نیدارد .شیاخصهای ازخودبیگیانگی،
بیتفاوتی ،فردگرایی و تعامالت به ترتی بیشترین تأثیر را در میزان شهر گرایی سه بافت موردمطالعه شیهر سیبزوار را
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دارا بودهاند .بنابراین نتای تحقیق نشان میدهد که شهر سبزوار به لحا میزان و درجه شهر گرایی در وضعیت مطلوبی
قرار ندارد و بافتهای موردمطالعه ازنظر شهر گرا بودن متفاوت بوده و در یک سط نمیباشند.
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