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  چکیده

هاي مرجع را در برساخت کیفیت  راهبري گروه"سهم عامل راهبردي اي،هبا رویکرد بین رشت

، سنجش "1399شهرداري شهر تهران در سال  17و  10زندگی در قلمرو پژوهشی مناطق 

 315با روش کمی،  ؛زمان مندي از رویکرد نظري تلفیقی و روش ترکیبی هم با بهره. کردیم

از جامعه آماري پژوهش،  G powerیی و فضاگیري خوشه هاي نمونه خانوار را به شیوه

هاي  بررسی) مصاحبه، مشاهده و فوکوس گروپ(هاي کیفی  و با روشانتخاب، پیمایش 

پویشی را انجام دادیم تا واریانس کیفیت زندگی ساکنان مناطق مزبور را توصیف و نقش 

یت ساکنان محله دهد، اولو ها نشان می یافته. هاي مرجع را در برساخت آن تبیین نماییم گروه

منطقه (آباد  هاي مرجع، اجتماعی و مذهبی و محله یافت در انتخاب گروه) 10منطقه (هاشمی 

هاي  میانگین کیفیت زندگی این دو محله به دلیل تفاوت گروه. اقتصادي و مدنی است) 17

هاي پژوهشی که براساس  از طرفی ساکنان محله. داري دارند شان، تفاوت معنی مرجع

شان، گروه مرجع خویش را انتخاب کردند، ابعاد ذهنی و  اي زمینه، زیستی و ارتباطیمتغیره

شان در سطح  هاي مرجع هاي گروه شان را براساس معیارها و قضاوت عینی کیفیت زندگی

هاي مرجع به عنوان یک خرده نظام  از طرف دیگر گروه. کنند کنشی تعریف و برساخت می

هاي رفاهی در سطح ساختاري در برساخت  ریزي ي در برنامهدر تعامل با نظام مدیریت شهر

  .گذارند ها تأثیر می کیفیت زندگی محله

رفاه اجتماعی، فضاي شهري، ریزي برنامههاي اجتماعی، برساخت،  آسیب:هاي کلیدي واژه

  کیفیت زندگی، گروه مرجع
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  مقدمه

. شهر امروزي است هاي مهم میزان توسعه یافتگی شهرنشینان از عامل 1"کیفیت زندگی"

این عامل از یک طرف نشانگر کیفیت کالبدي و فضاي جغرافیایی شهر و از طرف دیگر 

ریزي رفاه پایه و میزان  یافتگی مناسبات اجتماعی شهر براساس برنامهبیانگر میزان توسعه

تر،  هاي شهري و از همه مهم رضایت شهرنشینان، نوع و میزان پخش فضایی آسیب

سنجش کیفیت زندگی . وات حیات شهري در شهر امروزي هستسرزندگی و طر

باشد، چون که شهر در جهان امروزي به عنوان  تر می شهري مهم و تبیین آن بسیار مهم

در ". ها است ها و تمدن ترین محل زندگی انسان و مرکز پیدایش و اعتالي فرهنگ اصلی

ی بر ارتقاء کیفیت رشد کماین میان در اکثر شهرهاي پرجمعیت جوامع در حال توسعه، 

زندگی مردم پیشی گرفته و این امر به پیدایش و افزایش روزافزون انواع مسائل و 

  ).48: 1394رضازاده قرشی، ("هاي فرهنگی و اجتماعی دامن زده است آسیب

ویژه بعد ذهنی آن بازنمایی ذهن، فکر، معرفت، توان دانشی، توان  کیفیت زندگی به

ت دیگر فرهنگ شهرنشینان است و نشان از تغییر در باورهاي فرهنگی باوري و به عبار

هاي مرجع قلمرو  که این تغییر باورها تحت تأثیر و رهبري گروه اردو اجتماعی د

هاي  بر همین اساس گروه. شود شان تولید، بازتولید، راهبري و برساخت می زندگی

ریزي فضاي  ثیر بر برنامهراهبر از طریق تأ 2"هاي اجتماعی گروه"مرجع به صورت 

شهري و از طریق تغییر ذائقه و الگوهاي شهروندان پیرو در برساخت کیفیت زندگی 

هاشمی و (هاي پژوهش  به عنوان مثال ساکنان محله. ثري دارندؤشهري نقش م

ها و  هاي جامعه آماري پژوهش حاضر، تا حدود زیادي کنش به عنوان نمونه) آباد یافت

گیرند و  شان، الگو می هاي مرجع بزرگ و فعال منطقه و محله از گروه شان را رفتارهاي

شان تحت تأثیر  ریزي رفاه شهري و کیفیت زندگی همچنین کالبد شهري، برنامه

                                                  
1. Quality of Life
2. Community group



  

  

  

  

3...     هاي مرجع در  شناسی تطبیقی راهبري گروه جامعه   

 1"گروه مرجع"چرا که این . گیرد شان شکل می هاي مرجع محله چارچوب فکري گروه

تاري و حتی اتخاذ تصمیمات است که به افراد پیرو و عضو، منزلت اجتماعی، الگوي رف

  .دهد ریزي شهري می راهبردي به مدیران براي برنامه

) بعد ذهنی کیفیت زندگی(جهان اجتماعی  2"نمادي، متقابل مکتب کنش"به تعبیر 

در این پژوهش باورهاي (ترجمان جهان ذهنی و تفسیري و به عبارتی جهان فرهنگی 

از . شود به طور مستمر تولید و بازتولید میاست که ) هاي مرجع فرهنگی تحت تأثیر گروه

ها و فضاي مناسبات اجتماعی  طرف دیگر، ساختار فضاي کالبدي و رفاهی شهر، ساحت

هاي مرجع،  تر از آن بعد عینی کیفیت زندگی، تحت تأثیر و راهبري راهبردي گروه و مهم

هاي  ست که گروهروي پرسش بنیادي این ا از این. شود ریزي و ممکن می طراحی، برنامه

شوند و  مرجع، در برساخت کیفیت زندگی شهرنشین امروزي چه میزان و چگونه مؤثر می

  هاي شهري در کیفیت زندگی و رفاه شهري متفاوت هستند؟ چرا محله

دهد که کیفیت زندگی  هاي پژوهشی نشان می و یافته پژوهشگرمشاهدات میدانی 

هاي کیفیت زندگی و  شده و بین مطلوب همسئلدر دامنه و قلمرو پژوهش حاضر، دچار 

تعارض، تضاد و ناسازگاري وجود دارد و این امر  ،هاي آن رفاه شهري و واقعیت

هاي  موجب شده است که جامعه آماري پژوهش دچار تنش شود و بسیاري از نابسامانی

این وضعیت در اکثر . هاي شهري در آن تجلی نماید کالبدي و اجتماعی در قالب آسیب

شود و  وامع شهري مشابه، با وضعیت جامعه آماري پژوهش حاضر، مشاهده میج

ان این حوزه، شواهد و مستنداتی دال بر این پژوهشگرهاي پژوهشی بسیاري از  یافته

  .دهند مدعا را نشان می

آباد کیفیت  در پهنه مرکزي شهر خرم)1384(براساس نتایج پژوهش کوکبی 

گیري  در زمینه اندازه )57: 1387(نجات چنین مطالعه هم. زندگی در سطح پایینی است

اي،  بافت شهري و منطقهدر خصوص  )115: 1388(، زبردست و دیگران کیفیت زندگی

                                                  
1. Group de refrence
2. Symbolic Interaction



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      4

هاي  هاي کیفیت زندگی در محله نابرابري در ارتباط با) 167: 1395(نژاد و دیگران  حاجی

ارزیابی کیفیت در خصوص) 13، 1390(پورطاهري و دیگران هاي  شهري، بررسی

 مرتبط با) 45: 1389(زندگی در نواحی روستایی، مطالعات خادم الحسینی و دیگران 

در ) 21: 1391(و پوراحمد و دیگران  سنجش کیفیت ذهنی زندگی در نواحی شهري

در خصوص  )357: 1396(، شماعی و دیگران بندي کیفیت زندگی شهري طبقهزمینه 

) 177: 1393(شهري، مطالعات زنگنه شهرکی و دیگران ارزیابی کیفیت زندگی در مناطق 

هاي غیررسمی منطقه  تحلیل فضایی کیفیت زندگی در سکونتگاهدر خصوص 

در ارتباط با بررسی  )127: 1393(حسینی و توکلی  ، مطالعات شاهشهري کالن

و ) 41: 1375(، همچنین مطالعات بحرینی و طبیبیان هاي کیفیت زندگی شهري شاخص

زادگان و  ، عباس )1382(نـژاد  ، بهرامـی )6: 1381(، پاکزاد  )58: 1378(بري ص سیروس

سنجش و ارزیـابی کیفیت زندگی و  در زمینه) 33: 1391(، رفیعیان )15: 1385(رضوي 

هاي مهم مؤثر برکیفیت زندگی شهرنشینان کدامند؟ و  دهند که نقش عامل نشان می... 

ریزي  هاي مرجع در برنامه گروه و رهنگی، اجتماعیچگونه و چه میزان عوامل کالبدي، ف

  .باشند می شهري، ارائه خدمات رفاهی و برساخت کیفیت زندگی شهرهاي امروزي مؤثر

هاي انجام  از اهمیت و ضرورت پژوهش و نوشتار حاضر بر خالف اکثر پژوهش

اي شده در ایران و شهر تهران که کیفیت زندگی را به صورت تک عاملی و از منظره

ریزي  ، برنامه)شهرسازي(ریزي شهري  ، برنامه)معماري و مهندسی(صرفاً کالبدي 

شناسی  جامعه(هاي اجتماعی  ، آسیب)شناسی شهري جامعه(اجتماعی و مسائل شهري 

، پژوهش و بررسی کردند، این است که به عنوان اولین پژوهش در ایران ...)مسائل و

ساحت کلی و چند عاملی و از منظر خواهد مسئله و موضوع مزبور را در  می

ها و در سطوح ساختاري و کنشی، بررسی و پژوهش کند و سهم  شناسی گروه جامعه

هاي مرجع را در کیفیت زندگی سنجش نماید و سپس تعیین کند که چگونه ابعاد  گروه

شهر  کالن 17و  10هاي مناطق  ذهنی و عینی کیفیت زندگی در فضاي شهري محله

  .ستندتهران مؤثر ه



  

  

  

  

5...     هاي مرجع در  شناسی تطبیقی راهبري گروه جامعه   

  چارچوب مفهومی

هاي مرجع را از طریق فضاي  ماهیت موضوع علمی حاضر که سهم و نوع تأثیر گروه

کند، به لحاظ پارادایم فکري، چارچوب  شهري بر کیفیت زندگی شهرنشینان بررسی می

هاي مختلف دانشی  دار حوزه اي، وام نظري و مدل مفهومی، براساس ماهیت بین رشته

. باشد ها، شهري و فرهنگی می شناسی گروه اجتماعی و شهري، جامعه ریزي مانند برنامه

شود تا رویکردهاي اصلی  کیفیت زندگی از زوایاي نظري و بینشی مختلفی بررسی می

هاي تشکیل دهنده مدل مفهومی که متکثر،  در مورد آن مشخص و از طرف دیگر، عامل

  .دن، تعیین شونداپیچیده و چند سطحی

معتقدند، پایگاه ذهنی افراد، یعنی  2"فستینگر"و  1"هیمن"چون  پردازانی نظریه

کند که به آن تعلق دارد، به طور حتم از عواملی مانند  پایگاهی که شخص تصور می

هاي اجتماعی بستگی دارد که  شود، بلکه تا حدودي به گروه درآمد و تربیت ناشی نمی

به عنوان ). 4: 1968فستینگر، هیمن و (اند  انتخاب شده 3"چارچوب مرجع"به عنوان 

ها و  تا حدود زیادي کنش) آباد هاشمی و یافت(هاي پژوهش  مثال ساکنان محله

گیرند و  شان، الگو می هاي مرجع بزرگ و فعال منطقه و محله شان را از گروه رفتارهاي

  .باشد شان می هاي مرجع محله هاي گروه شان تحت تأثیر چارچوب کیفیت زندگی

، گروه اجتماعی خودش را 4"چارلرز هورتن کولی"مید، فرد و هربرتبه اعتقاد 

و  5)نظام معیارین(ها، هنجارها  ها، ارزش به عنوان یک مجموعه سازمان یافته از گرایش

براساس نظریه . کند دهد، انتخاب می هایی که به رفتار او و دیگري شکل می هدف

کند که با  نو با این بحث مطرح میرا از  8"مید"و  7"کولی"که اندیشه  6"سولیوان"

                                                  
1. Hyman
2. Leon Fastinger
3. Reference framework
4. Charles Horton Cooley
5. System of criteria
6. Harry Stack Sullivan
7. Charles Horton Cooly
8. George Herbert Mead
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نوعی انتخاب در شناسایی، با آن دسته از دیگران است که  1"دیگران"معنی بودن 

با این حال تفکیک کننده نفوذ و کنترل اجتماعی بر روي . کنشگر با آنان در تماس است

، از طریق به کارگیري گروه مرجع به )هاي پژوهش ساکنان محله(فرد در حال کنش 

این نظرمید ). 719: 31392گولد و کولب،(هست  2"گروه عضویت"رتی متمایز از صو

حوزه نظري دیگري که ارتباط نزدیکی به بحث گروه با 4"دیگري تعمیم یافته"درباره 

  .خوانی دارد مرجع دارد هم

ها در رفتارها و  کند که انسان کید میأبر این موضوع ت 5"رابرت کی مرتن"

هایی که به عنوان چارچوب  شان را متناسب با گروه هاي گیريجهت هاي خود، ارزیابی

هاي مرجع  درباره گروه 6"کیت. آلیس س"مرتن و . کنند گزینند، تنظیم می مرجع برمی

هاي رفتار اجتماعی در جوامع ناهمگن از این رو  دارند که بسیاري از حوزه اذعان می

هاي عضویت و  خود را با توجه به گروهها رفتار  شود انسان اهمیت دارد که مشاهده می

کوزر و روزنبرگ(دهند  شکل و جهت می ،غیرعضویت
7

 ،1378 :252.(  

به طور کلی دو پرسش مهم نظري در مورد انتخاب گروه مرجع وجود دارد؛ در 

هایی  هاي تعلق یا از گروه مرحله اول، این که آیا فرد گروه مرجع خود را از میان گروه

کند؟ و در مرحله دوم، چه چیزي انتخاب گروه  ندارد، انتخاب می ها تعلق که بدان

دوچ و ". نماید؟ مرجع را در بین چندین گروه مناسب در وضعیت معین دیکته می

پاسخ  یادشدههاي  کوشد به پرسش معتقدند، مرتن با تحلیل چهار عامل می 8"کراس

. 2. اي فرد تأمین کندانتخاب شدن گروه مرجع، که بتواند حیثیت بیشتري بر. 1دهد؛ 

احتمال انتخاب شدن . 3احتمال انتخاب گروه مرجع که فرد به آن تعلق ندارد، 

                                                  
1. Others
2. Membership Group
3. Gould, Julius, Kolb,William
4. Another generalized
5. Robert. K. Merton
6. Alice S. kit
7. Coser, Lewis Alfred & Rosenberg, Bernard
8. Deutsch, Morton & Krauss Robert M



  

  

  

  

7...     هاي مرجع در  شناسی تطبیقی راهبري گروه جامعه   

ها تعلق ندارد در جوامعی با نرخ تحرك اجتماعی باال، این مورد  هایی که فرد بدآن گروه

متغیرهاي زمینه فرد نیز در پذیرش و گرایش او به گروه مرجع مؤثر . 4. بیشتر است

هاي مرجع، هم با نظریه مزبور  نظر مشهور گروه صاحب 1"وتسو شیبوتانیتام".است

  ).159و  158: 1381سروستانی و هاشمی، (موافق است 

براي ارزیابی کیفیت زندگی شهري در شهرها، دو رویکرد اساسی را  2"مارانس"

ت ریزي رفاه پایه و نظارت بر کیفی نخستین رویکرد عینی، شامل برنامه: کند معرفی می

هاي  مشتق از داده) بیشتر اوقات(هاي  اي از شاخصعهزندگی شهري از طریق مجمو

فضایی جمع شده از منابع اداري مانند سرشماري است که از کیفیت زندگی ادراك 

به عنوان مثال سطح درآمد خانواده، میزان جرم، سطوح آلودگی، هزینه مسکن و (شدند 

هاي محیط شهري و  گی وابط میان ویژهسازي ر دومین رویکرد شامل مدل). غیره

مندي از  گیري ارزیابی ذهنی از قلمرو کیفیت زندگی مردم که شامل رضایت اندازه

  ).Maran, 2011: 2(هاي خاص و از زندگی به عنوان یک کل است  پدیده

زندگی با توجه به عوامل  در رویکرد تبیینی، دغدغه اصلی سنجش میزان کیفیت

از ). 43: 1381غفاري و ابراهیمی لویه، (باشد  عوامل عینی و ذهنی میمؤثر بر آن اعم از 

گرا و ساختارگرا هم وجود  این روي در سنجش کیفیت زندگی دو رویکرد عاملیت

ست و جامعه را اشناختی  گرا به طور عام مبتنی بر فردگرایی روش رویکرد عاملیت. دارد

بر عکس در رویکرد ساختارگرا . هدد مورد توجه قرار می ،عنوان جمع جبري افراد به

اول آن که مفهومی کامل  :نسبت به رویکرد عاملیتی از دو ویژگی متمایز برخوردار است

هایی که در بهبود کیفیت  دهند که تمامی حوزه و فراگیر از کیفیت زندگی ارائه می

. دارند گیرد و دوم آن که بر جامعه به عنوان یک کلیت تمرکز زندگی مؤثرند را در برمی

ریزي شهري، هم به کالبد و جغرافیا، هم به  به عنوان مثال در تعریف فضا و برنامه

مناسبات اجتماعی درون آن و هم به فرد براساس بینش نظري تلفیقی سطوح خرد و 

                                                  
1. Tamotsu Shibotani
2. Marans
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از جمله مروجین این رویکرد 3"نول"و 2"اشمیت"، 1"برنارد برگر". کالن توجه دارد

  ).41: 1390غفاري و امیدي، ) هستند 

بندي نظري و براساس رویکرد سوم ترکیب دو رویکرد یاد شده دید  در یک جمع

داران این  از طرف 4"فرانس"از نظر . کند تري در رابطه با کیفیت زندگی مطرح می جامع

رویکرد، از لحاظ مفهومی، کیفیت زندگی، ادراك فرد از رفاه خود و جامعه است و اگر 

هاي او تحت تأثیر قرار گرفته  گی سایر ویژه ،اش کاهش یابددرك فرد از کیفیت زندگی

توجه روزافزون به . کند ها و در نهایت کیفیت زندگی افت پیدا می و باعث تقلیل آن

هاي  اي ترکیبی باعث شده که بر تعداد قلمرو یا حوزه کیفیت زندگی به عنوان سازه

لی. مطالعاتی این سازه افزوده شود
5

قد است که سه حوزه کالبدي، معت) 1210: 2008(

سه ستون اصلی کیفیت زندگی ) در نوشتار حاضر، فضاي شهري(اجتماعی و اقتصادي 

توانند براي تشخیص مفهوم زندگی مناسب و پایدار و همچنین براي  هستند که می

هم سه ) 189: 2007(6"بونک". توضیح معناي کیفیت زندگی مورد استفاده قرار گیرند

شناسی و  پردازند را شامل روانشناسی، جامعه ه بررسی کیفیت زندگی میحوزه مهم که ب

مؤثر  7"زیستی ذهنی به"هاي شخصیتی را بر رفاه و  گی روانشناسی ویژه. داند اقتصاد می

زیستی  شناسی بر نقش الگوها و عوامل اجتماعی و جمعیتی بر رفاه و به جامعه. داند می

  .ذهنی تأکید دارد

                                                  
1. Bernard Berger
2. Schmitt
3. Noll
4. France
5. Lee, yung- Jaan
6. Bonke, p
7. Mental well-being



  

  

  

  

9...     هاي مرجع در  شناسی تطبیقی راهبري گروه جامعه   

  

  

  

  

  

  )پژوهشگر: منبع(ی پژوهش عّل -مدل مفهومی -1شکل 

  

 -اي آن که در مدل مفهومی با توجه به ماهیت نظري تلفیقی و رویکرد بین رشته

  .شوند تدوین و سنجش می زیرهاي  ی، طراحی و سنجش شده است، فرضیهعلّ

داري  بین متغیرهاي زمینه افراد و انتخاب نوع گروه مرجع آنان رابطه معنی-1

  .جود داردو

هاي پژوهش و کیفیت زندگی و رفاه  هاي مرجع در محله بین میزان نفوذ گروه-2

.شهري ساکنان آن رابطه وجود دارد

ریزي در ساخت فضاي شهري،  هاي مرجع در محله، از طریق عامل برنامه گروه-3

.کنند کیفیت زندگی و رفاه شهري ساکنان محله را تعیین می

  روش تحقیق

و  1"زمان ترکیبی هم"شناسی روشی، روش پژوهش حاضر از نوع به حکم معرفت

هاي پژوهش و براي کشف  به عبارت دیگر براساس ساختار پرسش. ستامتوالی 

هاي پژوهش در جامعه آماري  هاي مرتبط با موضوع و فرضیه ها، ظرفیت واقعیت

                                                  
1. Simultaneous combination

نوع و میزان نفوذ 

هاي مرجع گروه

کیفیت زندگی 

و  10شهرنشینان منطقه 

تهرانشهر 17

  نوع و میزان

ي اجتماعیها بیآس

  
نوع فضا و 

ریزي شهري برنامه
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کیفی و هاي  مندي از روش پژوهش، از یک طرف با چراغ رویکرد استقرایی و با بهره

ها پرداختیم و از طرف دیگر با توجه به مدل  مطالعات پویشی، به کشف این واقعیت

هاي کمی  مفهومی، چارچوب نظري، براساس رویکرد قیاسی و در قالب روش

هاي  هاي پژوهش را آزمون کردیم، از این روي روش ، فرضیه1"مطالعات پیمایشی"

  .توالی استزمان و م از انواع هم 2"ترکیبی"پژوهش حاضر 

هاي روش میدانی مانند مشاهده و تصویربرداري  وضعیت فضاي شهري به شیوه

ها به  هاي مرجع و رتبه آن تعریف و تدقیق شد، از طرف دیگر، توزیع جغرافیایی گروه

هاي عمیق و نیمه ساخته  بندي، مشخص و به شیوه مصاحبه هاي رتبه ها و تکنیک شیوه

مندي از  این روي به ضرورت، نیازمند استفاده و بهره از. در جامعه آماري تعیین شد

ها و فنون  ها، شیوه هاي کیفی بودیم و براي همین از ابزارهاي گردآوري داده روش

عدم وجود برخی / ها استفاده نمودیم و همچنین در جستجوي وجود مرتبط با این روش

پژوهش، از متغیرهاي عمده و مؤثر جمعیتی در ساحت و ساختار جامعه آماري 

و یا سایر  1395هاي مرکز آمار ایران، سال  گزارش(هاي کیفی دیگر که اسنادي  روش

باشد، به  می) ریزي و مدیریت شهري تهران هاي برنامه هاي آماري سازمان گزارش

آزمایی هم از روش پیمایشی  براي فرض. ضرورت در پژوهش مزبور استفاده شده است

  .بهره جستیم

شهرداري شهر تهران را به  17و  10ها، مناطق  ها، تعمیم یافته نهبراي انتخاب نمو

یکی از دو منطقه جامعه . کنیم معرفی می زیرعنوان جامعه آماري انتخاب و به شرح 

شهرداري  10و جنوب منطقه  2آماري پژوهش حاضر، محله هاشمی است که در ناحیه 

فضایی و تصادفی ساده به  -اي گیري خوشه شهر تهران قرار دارد که به شیوه نمونه

این محله از شمال به خیابان هاشمی، از . عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شده است

راه یادگار امام  جنوب به خیابان کمیل، از شرق به خیابان جیحون و از غرب به بزرگ

                                                  
1. Survey Studies
2. hybrid
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جنوبی  -غربی و شمالی -هاي شرقی این منطقه گلوگاه و گذر شریان. شود منتهی می

پادگان بزرگ در همجواري منطقه شامل پادگان حر در شرق، جی  3وجود است و با 

ترین مناطق تهران و  مرغی در جنوب که این منطقه را به نوعی از نظامی در غرب و قلعه

هکتار آن بافت  250هکتار که  450(درصد بافت فرسوده  60از طرف دیگر با بیش از 

نفر در هر هکتار است و  400ی حدود و تراکم ناخالص جمعیت) باشد فرسوده شدید می

ترین مناطق شهر تهران است که به این منطقه موقعیت  ترین و پر تراکم از فرسوده

  1).122: 1397مهاجري، (دهد  راهبردي و در برخی موارد بحرانی می/ استراتژیک

 17منطقه آباد واقع در  محله یافتدومین منطقه جامعه آماري پژوهش حاضر، 

هاي این منطقه  ترین جمعیت را در بین محله که بیش باشد، ر تهران میشهرداري شه

فضایی و  -اي گیري خوشه و براساس نمونه) 10همانند محله هاشمی در منطقه (دارد 

پس از .تصادفی ساده به عنوان محله و جمعیت نمونه پژوهش انتخاب شده است

ژوهش به شیوه تصادفی ساده هاي جامعه آماري پ اي، محله اي خوشه گیري طبقه نمونه

انتخاب و سپس با توجه به این که مالك سنجش و تحلیل واحد پژوهش، واحد خانوار 

G powerگیري  هاي ساختمانی و به شیوه نمونه بود از طریق بلوك
2

ها مراجعه  به آن

را در قالب جدول شماره  براي تلخیص مجموع مباحث روشی پژوهش حاضر، آن. شد

  .نماییم ین و ارائه می، تجمیع، تدو3

                                                  
و  10پژوهش حاضر در موضوع مناطق ... جغرافیایی، تاریخی، اجتماعی، راهبردي، فرهنگی و  تمام اطالعات- 1

شهرداري شهر تهران، از گزارش مطالعات و ارزیابی اجتماعی و فرهنگی که توسط اصغر مهاجري که با  17

سعه و ادامه همکاري شرکت مهندسین هگزا و نظارت پژوهشکده هنر و معماري دانشگاه تهران براي پیوست تو

.برداري شده است راه یادگار امام جنوب، انجام گرفته است، بهره بزرگ

حجم نمونه بسیار بزرگ  ،هاي رایج تعیین حجم نمونه مانند فرمول کوکران با توجه به این که استفاده از روش- 2

افزار  ، در نتیجه از این نرمدشوو اجراي پیمایش از توان اجرایی و مالی خارج ) نفر 400هر محله حدوداً (شود  می

قدرت آماري مورد نیاز براي تحلیل  ،افزار با این نرم. تر و قابل اتکا استفاده شده است براي تعیین نمونه کوچک

هاي نمونه،  ها، براساس آزمون آماري براي مقایسه دو گروه و اندازه اثر یا بزرگی تفاوت میانگین بین گروه داده

  .استحجم نمونه تعیین شده 
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هاي گردآوري  با توجه به ترکیبی بودن روش پژوهش، در روش کیفی از شیوه

، مصاحبه عمیق با )برداري مشاهدات پژوهشگر، عکاسی و فیلم(هایی مانند مشاهده  داده

هاي  براي تعریف مفاهیم مرتبط با عامل 1"گروه متمرکز"ویژه اجراي  اهالی محله و به

هاي  بندي آسیب شناسی و رتبه هاي مرجع، گونه شناسی گروه ه گونهپژوهش از جمل

استفاده، که براساس قواعد ... ها و شناسی مشکالت و نیازهاي محله اجتماعی، گونه

هاي مرتبط به این قسمت، به طور عموم از شیوه  حاکم در سنجش روایی ابزارها و داده

  .گی و اشباع پژوهشگر بهره برده شده است خبره

ی، هاي کم ویژه روش پیمایش، ابزار گردآوري داده ی و بهراساس اصول روش کمب

نظر (گی  مندي از شیوه خبره است و روایی آن عالوه بر بهره ،پرسشنامه پژوهشگر ساخته

، در مرحله پیش آزمون)راهنما و مشاور تاداناعضاي گروه متمرکز و اس
2

، به تفکیک 

  .باشد درصد می 88ها،  آن محاسبه و میانگین آلفاي آنها، آلفا کرونباخ  هاي پرسش خوشه
  

ها، جوامع آماري،  ها و روایی آن ها، ابزارهاي گردآوري داده توزیع رویکردها، روش -1جدول 

  هاي پژوهش عاملها، براساس  گیري و جمعیت نمونه شیوه نمونه

  هدفجامعه آماري و نمونهها، ابزارها و روایی رویکردها، روش

  روش  درویکر
ابزار 

  گردآوري
  جامعه آماري  روایی

  شیوه 

  گیرينمونه

حجم 

  نمونه

فوکوس   کیفی

ها،  گروپ

ها،  مصاحبه

مشاهدات و 

...  

پرسشنامه، 

فیش نامه و 

مشاهده 

  ها نامه

گی و  خبره

اشباع 

  پژوهشگر

متخصان، 

مختلفهاي گروه

هاي  اهالی محله

  ...پژوهش و 

مند،  هدف

فضایی، 

و  گلوله برفی

...

  نفر 16

در هر 

  محله

بررس 

 هاي پرسش

  پژوهش

پیمایش و   یکم

خرده 

  ها پیمایش

گی و  خبره  پرسشنامه

آلفاي 

کرونباخ 

)88(%  

ها، صنوف و  گروه

شهرنشینان 

  هاي پژوهش محله

طبقه خوشه 

  و سپس
G.power  

315 

  خانوار

آزمون 

 هاي فرضیه

پژوهش

                                                  
1. Focuc Group
2. Pre Test
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  ها تحلیل یافته

هاي توصیفی یافته

اي شهري جامعه آماري و تحلیل تطبیقیسیماي کالبدي و فض-1

خرده "و نتایج برخی از ) ها ها و مصاحبه مشاهده(هاي میدانی پژوهش  یافته

دهد که فضاي کالبدي محله هاشمی نه تنها شرایط را براي رفاه و  ها نشان می1"پیمایش

خدمات مطلوب شهري فراهم نکرده است بلکه شرایط را براي بروز و ظهور 

ساختارهاي کالبدي آن به نحوي است . سازد رهنگی و اجتماعی فراهم میهاي ف آسیب

ها و  هاي مختلف موجب شیوع این آسیب ها و مدالیته که از طریق ساختار میدان

ها،  ها، بوستان ها، پارك ها، کوچه ریزي و طراحی خیابان برنامه. شود ها می ناامنی

هاي ناامنی از جمله  ب شیوع مدالیتهموج... هاي عمومی و هاي عمومی مانند حمام مکان

هاي ترافیکی،  ریزي نامناسب براي شریان برنامه. است... توزیع مواد مخدر، مصرف آن و

ها،  روها، بوستان هاي فرسوده، پیاده بافت. ها بسیار زیاد است تراکم آمد و شد اتومبیل

  . باشد توزیع مراکز خدماتی، بسیار نامناسب می

هاي  دفاع شهري از محله فرسوده، ترافیک ناموزن، فضاهاي بیمحله با بافت این 

با توجه به بافت جمعیتی، ساختار این محله به . شود پرخطر شهر تهران محسوب می

متر  1/23متر مربع در مقابل  12سرانه زمین مسکونی . طور عمده مذهبی و سنتی است

متر مربع  2/24ر مقابل متر مربع د 16مربع در سطح تهران، سرانه زیربناي مسکونی 

 6/41درصد در مقابل  70هاي با اسکلت آجر و آهن  شهر تهران، نسبت ساختمان

درصد در  20هاي با اسکلت فلزي و بتونی  درصد در سطح تهران، نسبت ساختمان

متر مربع  223متر مربع در مقابل  89درصد در سطح تهران، میانگین مساحت  52مقابل 

درصد در  1/29درصد در مقابل  5/11هاي با دوام  اختماندر سطح تهران، نسبت س

  .باشد هکتار می 39سطح تهران و وسعت بافت فرسوده 

                                                  
1. Sub-Ssurvey
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این . آباد تجاري و مسکونی است برخالف محله هاشمی، نوع بافت محله یافت

ترین و با  بزرگداراي بورس مبل ایران و تهران است و  ،محله از نظر مراکز خرید

باشد که در این منطقه و محله  مبل و صنایع چوبی در ایران میترین بازار  کیفیت

هاي مرجع  گروه. کنیم ترین بازارها و پاساژهاي مبل و صنایع چوبی را مشاهده می بزرگ

ریزي رفاهی  اقتصادي فعال در این محله از طریق تأثیرگذاري بر فضاي کالبدي و برنامه

  .بسیار مؤثر هستند محله در برساخت کیفیت زندگی ساکنان آن محله

پیمایش اصلی و خرده (هاي پیمایشی پژوهش  براساس تطبیق و مقایسه یافته

وضعیت حوزه و دامنه ) ها مشاهدات و مصاحبه(هاي پویشی پژوهش  و یافته) ها پیمایش

و ) ها برون خوشه(هاي جامعه آماري  فراگیر جامعه آماري پژوهش و سایر محله

بسیار محسوس و قابل  زیرموارد ) هاي پژوهش ن خوشهدرو(هاي نمونه پژوهش  محله

  1:دنباش تأمل می

 10هاي منطقه  آباد مستاجرترین هستند، چون که محله ساکنان محله یافت-1

با  17ترین و منطقه  درصد بیش 74ویژه محله هاشمی با  شهرداري شهر تهران و به

  .دارندرا شان  درصد کمترین میزان مالکیت بر امالك 50حدود 

هر چند اکثر . ها بسیار قابل تأمل است ساختار قومی و فرهنگی محله-2

ها، داراي منشأ شهرستانی و به طور عموم غیرتهرانی  شهروندان این مناطق و محله

آباد و  هاي یافت محله. ها هم قابل تأمل است هستند ولی تنوع فرهنگی و قومی آن

تمایزات زبانی و فرهنگ  بیشترین ،درصد گویش آذري 35درصد و  57هاشمی با 

.باشند قومی را دارا می

/ شهرداري شهر تهران به طـور عمـده مهـاجران فـرا ملـی      10هاي منطقه  محله-3

شهرداري شـهر تهـران بـه طـور      17هاي منطقه  شهرستانی و محله/ خارجی، فرا شهري

                                                  
هاي  یافته :مانند... ها و  هاي پژوهشی سایر پژوهش ، از یافته...ها و  در پژوهش حاضر، براي تطبیق یافته- 1

گزارش شهر  و هاي مدیریت شهري ، گزارش مهندسین مشاور هگزا، سایت1395اسنادي آمار تفصیلی سرشماري 

.هم بهره بردیم،دار کودك دوست



  

  

  

  

15...     هاي مرجع در  شناسی تطبیقی راهبري گروه جامعه   

جـایی موجـب    اي هستند که این نوع مهاجرت و الگوي جابـه  عموم کارگران فرا منطقه

ده است که افراد از طریق این منطقه از مناطق پایین دست شـهر بـراي مهـاجرت بـه     ش

  .مناطق باالي شهري و یا بالعکس عمل کنند

وضعیت ساختمان جمعیت در حوزه دامنه بالفصل و فراگیر جامعه آمـاري بـا   -4

. خوانی دارد هاي اجتماعی هم باورهاي فرهنگی سنتی، قوم مدارانه، مهاجرپذیر با آسیب

سال، جنسیتشان  55ز این روي سن سرپرستان خانواده محله هاشمی با میانگین حدود ا

 59کـالس سـواد، محـل تولـد      8شان با میانگین  درصد مرد و تحصیالت 87با میانگین 

بسـیار متفـاوت از محلـه    ... درصـد و   35درصد تهرانی، قـوم و گـویش آذري حـدود    

ـ   باشد و واریانس آباد می یافت سـن سرپرسـتان خـانوار محلـه     . لی دارنـد مأهاي قابـل ت

و نیم کالس، اشـتغال   8درصد مرد، تحصیالت  89سال سن، با  47آباد با میانگین  یافت

درصـد   50درصد، محل تولد حدود  57درصد، قوم و گویش آذري با حدود  71حدود 

.باشد بسیار متفاوت از محله هاشمی می... تهرانی و 

شـهرداري شـهر تهـران نیـز متفـاوت       17و  10هاي مناطق میزان اشتغال محله-5

درصـد کمتـرین و بـراي     47، محله هاشمی حـدود  10باشد، به طوري که در منطقه  می

.باشد تر می درصد بیش 71آباد حدود  ، محله یافت17منطقه 

شهرداري شهر تهران متفاوت و  10و  17هاي مناطق  میانگین قدمت بناي محله-6

آباد  سال بسیار فرسوده و محله یافت 33ه هاشمی با حدود محل. واریانس بیشتري دارند

.سال نوسازتر است 18با 

وضعیت رفاهی و کیفیت زندگی هر دو محله از میانگین کیفیت زندگی شهر -7

آباد  تر است اما در بررسی مقایسه، وضعیت کیفیت زندگی در محله یافت تهران پایین

.باشد می )10منطقه (بهتر از محله هاشمی ) 17منطقه (

شهرداري شهر  17هاي مرجع به طور عمده در منطقه  توزیع، نفوذ و فشار گروه-8

شهرداري شهر تهران از نوع اجتماعی و  10تهران از نوع اقتصادي و مدنی و در منطقه 

.مذهبی است
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هاي پژوهش هاي جمعیت شناختی نمونه گی ویژه-2
  

اي و  براساس متغیرهاي زمینه سرپرست خانوارها،/ هاي پژوهش توزیع نمونه -2جدول 

  ها هاي آن شاخص

اندازه گیري هدامن
منطقه 

10  
  17منطقه 

  آباد یافت  هاشمی  شاخص  مؤلفه  متغیر

متغییرهاي 

اي  زمینه

اجتماعی، (

) اقتصادي، قومی

  محله

ساختار 

اجتماعی 

سرپرست 

  خانوار

  %89,3  %86,7  جنسیت

  %55,0  سن سرپرست خانوار  49,6%

پرست تحصیالت سر

  خانوار
8,11%  8,51%  

ساختار 

اقتصادي 

  خانوار

اشتغال سرپرست 

  خانوار
47,4%  70,2%  

درآمد ماهیانه 

  سرپرست خانوار
1,140%  1,194%  

نحوه مالکیت واحد 

  مسکونی
74,1%  61,8%  

ساختار 

  قومی خانوار

محل تولد سرپرست 

  خانوار
59,3%  49,6%  

  زبان و گویش خانوار
  آ

35%  

آ
1

  

56,5%  

  

آباد  دهد، محله هاشمی زنانه و محله یافت ، نشان می2طور که جدول شماره  همان

اي  هاي تمایزي و مقایسه این قضاوت پژوهشی از مهمترین یافته. مردانه است

دار را باید در بافت  دالیل این تفاوت معنی. باشد شناختی پژوهش حاضر می جمعیت

                                                  
آذري زبان- 1



  

  

  

  

17...     هاي مرجع در  شناسی تطبیقی راهبري گروه جامعه   

ویژه کالبد  به(ها، فضاي شهري  زاي محله غالزا و یا اشت هاي آسیب جمعیتی، مدالیته

ها کنکاش  تر در سبک زندگی و به تبع کیفیت زندگی این محله و از همه مهم) شهري

این ... وضعیت سن، میانگین تحصیالت، میزان اشتغال و درآمد، نحوه مالکیت و . نمود

کیفیت زندگی اي دارد که بر رفاه و  ها نیز حکایت از تفاوت و تمایزات ویژه محله

  .ساکنان جامعه آماري پژوهش مؤثر است

  

هاي مرجع و کیفیت زندگی توصیف توزیع گروه-3

دهد که عمده گروه مرجع  هاي مرجع در جامعه آماري نشان می شناسی گروه گونه

هاي اقتصادي  نفوذ و شیوع دارد، از نوع و گونه) 17منطقه (آباد  که در محله یافت

ساکنان  اماها در محله مزبور نیست،  محل زندگی این گروهاین که  با وجود. هستند

وضعیت و موضع حاشیه دارند 17آباد به این دلیل که در منطقه  محله یافت
1

جذب  

ها را به عنوان الگو و مرجع رفتاري خویش انتخاب  آن ،و بیشترشده 2"ها این گروه"

میزان ) 10منطقه (ی هاي مرجع که در محله هاشم برخالف این محله گروه. کنند می

هاي سنتی  گی هاي مرجع از گونه اجتماعی و مذهبی هستند که ویژ نفوذ دارند، گروه

هاي مرجع در درون  آباد، عمده این گروه هاي مرجع محله یافت برخالف گروه .دارند

هاي مرجع  ساکنان محله هاشمی، بیشتر از گروه. کنند زندگی می ،منطقه و محله

  3.دانند ها را مرجع و معیار قضاوت می کنند و آن تبعیت میاجتماعی و مذهبی 

تولیدکنندگان، فروشندگان، مغازه و (پنچ طیف عمده گروه مرجع اقتصادي 

در محله . آباد نفوذ دارند در محله یافت...) داران، کارفرمایان کارگاهی، دالالن،  غرفه

                                                  
را نماد این محله آباد موقعیت ممتاز اقتصادي و شهري دارد،  شهرداري تهران، با این که یافت 17ساکنان منطقه - 1

فالح را نماد منطقه خود بدانند، از این روي محله / کنند و گرایش دارند که محور ابوذر منطقه محسوب نمی

.اي و انزوایی دارد حاشیهآباد در منطقه وضعیت  یافت

کار ساکنان محله یافت آباد، ها و نیروي آباد به دلیل نیاز به تخصص هاي اقتصادي مستقر در محله یافت گروه- 2

.کنند ها بازتر عمل می نسبت به آن

.اش وضعیت حاشیه ندارند است و هم ساکنان 10آباد، محله هاشمی هم نماد منطقه  برخالف محل یافت- 3
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تکیه، گاه ان مساجد و روحانیون، مداحان، متولی(هاشمی سه گروه مرجع صاحب نفوذ 

در صحنه اجتماعی محله، فعال و داراي مرجعیت رفتاري و قضاوتی در ) سفیدان ریش

هاي مرجع اقتصادي  درصدي گروه 67با توجه به ضریب نفوذ . نزد ساکنان محله هستند

آباد، معیار قضاوت براي ابعاد ذهنی و کیفیت زندگی اهالی این محله  در محله یافت

هاي مرجع عمده  ت از کیفیت زندگی اهالی محله هاشمی هست که گروهبسیار متفاو

. باشد هاي اجتماعی سنتی و مذهبی می درصد گروه 70ها به طور عموم بیش از  آن

 17هاي مرجع اقتصادي و مدنی منطقه  دهد گروه هاي پژوهشی نشان می همچنین یافته

ریزي شهري منطقه، بر  رنامهشهرداري شهر تهران از طریق تاثیرگذاري بر مدیریت و ب

آباد مؤثر بودند و از این طریق شرایط رفاه، خدمات  کالبد و فضاي شهري محله یافت

در صورتی که این . براي ساکنان محله به ارمغان آوردندرا هاي مسکونی  شهري و بافت

  .هاي مرجع هاشمی جاري نیست وضعیت در مورد گروه

  

  هاي تبیینی یافته

فرضیه اول- 1

داري  اي افراد و انتخاب نوع گروه مرجع آنان رابطه معنی متغیرهاي زمینهبین 

  .وجود دارد

  

اي و انتخاب  براساس متغیرهاي زمینه Rو شدت همبستگی Fهاي  توزیع مقادیر آزمون -3جدول 

  هاي پژوهشی هاي مرجع نمونه درون و برون گروهی گروه

  متغیرها
براي میانگین دو  tمقدار 

آباد و یافتمحله هاشمی 

سطح 

  داري معنی
  شدت همبستگی

متغیرهاي زمینه و انتخاب 

  هاي مرجع درون و برون گروه
3,29%  006/0  65%  

  



  

  

  

  

19...     هاي مرجع در  شناسی تطبیقی راهبري گروه جامعه   

هاي  اي نمونه دهد، برخی از متغیرهاي زمینه ، نشان می3چه جدول شماره  چنان

هاي مرجع، در  پژوهشی با میزان تمایل به اولویت انتخاب درون یا برون گروهی گروه

افراد . باشد درصد می 65شان،  داري و شدت همبستگی درصد رابطه معنی 95ح سط

تر، با احساس تعلق بیشتر به محله خود و دیرینگی سکونت در محله  تر، مذهبی مسن

درونی داشتند و این / هاي مرجع خودي شان، تمایل بیشتري براي انتخاب گروه زندگی

/ ر، احساس حاشیه بودن بیشتر در گروهتمایل در نزد افراد با سطح تحصیالت باالت

آباد  از این روي ساکنان محله یافت. باشد محله خودي و میزان درآمد بیشتر، برعکس می

هاي مرجع اقتصادي و  هاي گروه گونه(هاي مرجع غیرخودي  تمایل به گزینش گروه

 هاي گونه(هاي مرجع محله خودشان  داشتند و اهالی محله هاشمی به گروه) تجاري

  .تمایل دارند) هاي اجتماعی و مذهبی گروه

  

فرضیه دوم- 2

هاي پژوهش و کیفیت زندگی و رفاه  هاي مرجع در محله بین میزان نفوذ نوع گروه

هاي مرجع و قدرت فشار  میزان نفوذ نوع گروه. شهري ساکنان آن رابطه وجود دارد

زندگی ساکنان آن کیفیت ) آباد و هاشمی هاي پژوهش یافت محله(ها در یک جامعه  آن

بین کیفیت زندگی و رفاه شهري محلی ساکنان محله . دهد جامعه را تحت تأثیر قرار می

که به طور ) عد اجتماعی و عینی و بعد روانشناختی و ذهنیکالبد شهري، ب(آباد  یافت

هاي مرجع اقتصادي را انتخاب کردند، رابطه وجود دارد و این گزاره و تبیین  عمد گروه

مذهبی و  ،شان هاي مرجع رد ساکنان محله هاشمی هم که به طور عمده گروهدر مو

آباد در همه ابعاد کالبد  میانگین کیفیت زندگی محله یافت. باشد سنتی است، صادق می

این تفاوت . ها و ابعاد ذهنی و عینی ساکنانش بهتر از محله هاشمی است شهري محله

کند که نتایج آن در جدول شماره  قل تأیید میبراي دو جامعه مست Tدار را آزمون  معنی

به عبارت . درصد است 78شدت همبستگی این دو بسیار زیاد و . گزارش شده است 4
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هاي  دیگر کیفیت زندگی یک محله به شدت تحت تأثیر قدرت راهبري راهبردي گروه

  .باشد ها در نزد ساکنان محله می مرجع و ضریب نفوذ آن

  

هاي  براساس شدت نفوذ نوع گروه Rو شدت همبستگی Tهاي  آزمون توزیع مقادیر -4جدول 

  هاي پژوهشی مرجع در محله و کیفیت زندگی نمونه

  متغیرها

براي میانگین  tمقدار 

دو محله هاشمی و 

آباد یافت

  سطح

  داري معنی

شدت 

  همبستگی

هاي مرجع در  شدت نفوذ نوع گروه

  محله و کیفیت زندگی
4,85%  000/0  78%  

یه سومفرض - 3

هاي  ها در محله، از طریق عامل هاي مرجع و شدت نفوذ آن عامل نوع گروه

هاي اجتماعی،  ریزي شهري بر کیفیت فضاي شهري با تعدیل میزان شیوع آسیب برنامه

هاي مرجع چگونه کیفیت زندگی  گروه. کند عامل کیفیت زندگی محله را تعیین می

به گواهی . کنند؟ میزان آن را تعیین می هاي شهري را تحت تأثیر قرار داده و محله

، که براساس آزمون مدل علی پژوهش، تحلیل ضرایب مسیر 5هاي جدول شماره  یافته

 73مستقیم  تهاي مرجع در کل؛ به صور و تحلیل عاملی، تدوین شده است، گروه

ریزي شهري براي تغییر کالبد و فضاي شهري،  هاي برنامه درصد و از طریق عامل

دفاع شهري و کاهش  امکانات و خدمات شهري و با تعدیل میزان فضاهاي بی افزایش

گري، اعتیاد، امنیت زنان،  کارتون خوابی، تکدي(شهري / هاي اجتماعی شیوع آسیب

درصد واریانس عامل کیفیت زندگی را  12,4غیرمستقیم  تبه صور...) کودکان و 

  .دنکن توصیف و تبیین می

هاي مستقل پژوهش حاضر بر روي  به اثر عاملبراي روشنی و دقت بخشیدن 

ی و با سنجش هاي پژوهش را در قالب یک مدل علّ عامل وابسته پژوهش، تمام عامل
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مستقیم و غیرمستقیم بر روي عامل وابسته  تها به صور ضرایب اثرگذاري عامل

، نشان 2و شکل شماره  5هاي مرتبط با آن در جدول شماره  سنجش نمودیم که یافته

  .شود ده میدا

  

  هاي پژوهش و آزمون تجربی مدل پژوهش مستقیم و غیرمستقیم عاملثیرأوزیع تت -5جدول 

  انواع تأثیر  ها عامل

  کل  غیر مستقیم  مستقیم  

  %56,2  %12  %44,2  هاي پژوهش هاي مرجع در محله شدت نفوذ گروه

  %37,15  %37,0  %15  شهري/ هاي اجتماعی میزان شیوع آسیب

  %13,8  -  %13,8  ریزي شهري براساس برنامه کیفیت کالبدي

  %85,4  %12,4  %73  کل

  

  

                      15%  

    37,0%  

  

  13,8%  

           12%  

  44,2%  

  )پژوهشگر: منبع(مدل تجربی پژوهش  -2شکل 

  

  گیري بحث و نتیجه

ها و بسترهاي فرهنگی و کنشی میان منابع، امکانات، فرصت اگر کیفیت زندگی را بر هم

همچنین ... اجتماعی براي تأمین نیازهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، شهري، فردي و 

نوع و میزان نفوذ 

هاي مرجع گروه

کیفیت زندگی 

 10شهرنشینان منطقه 

شهر تهران 17و 

میزان شیوع 

ي ها بیآس

اجتماعی

ریزي  فضا و برنامه نوع

شهري شهري
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شان براساس  ها از برآورده شدن نیازهاي دریافت، ارزیابی و رضایت افراد و گروه

شهرداري شهر تهران  17و  10هاي مناطق  هاي اجتماعی و رفاهی در محله ریزي برنامه

ها و نواحی این مناطق را از لحاظ کیفیت زندگی  بگیریم و از طرف دیگر محلهدر نظر 

سطح (و ساختاري و کالبد فضاي شهري ) سطح خرد اجتماعی(در ابعاد ذهنی و عینی 

هاي مرجع اقتصادي، مذهبی و اجتماعی در  متفاوت بدانیم، آن هنگام سهم گروه) کالن

هم در سطح  ،هاي مرجع گروه. اد استها و برساختش بسیار زی تبیین واریانس آن

ریزي مدیریت شهري با  گیري و برنامهساختاري از طریق اثرگذاري بر نظام تصمیم

گذاري بر الگوهاي اقتصادي و ربا اث ،هدف افزایش خدمات و رفاه شهري و هم

ها در  هاي آن ها و تغییر کنش ساکنان محله/ اجتماعی و به ویژه سبک زندگی پیروانشان

  .هاي شهري، مؤثر واقع شدند کنشی در برساخت کیفیت زندگی شهروندان محله سطح

با توجه به نتایج فرضیه اول پژوهش و در سطح کنشی برساخت کیفیت زندگی و 

هاي مرجع بر  هاي مرجع، اثر گذاري گروه زیستی شهري متأثر از راهبري گروهبه

. افتد ها اتفاق می هاي آن ر در کنششان از طریق نوع انتخاب افراد و ایجاد تغیی پیروان

ساکنان یک محله و اجتماع در شرایط خاص خود و براساس متغیرهاي خاصی به 

ها را براي  ها گرایش دارند و آن زنند و به آن هاي مرجع دست می انتخاب برخی گروه

یابی وجاهت  ها را براي ارزش شیوه و سبک زندگی خویش الگو و معیارهاي آن

پردازانی چون هیمن، مرتن و  از نظر نظریه. دهند ن، مالك قضاوت قرار میشا اجتماعی

شان، برخی  هاي ارتباطی شان، شبکه هاي عضویت مید، میزان حاشیه بودن افراد در گروه

  . دنباش ها می گی متغیرهاي تسهیلگر و زمینه از جمله این ویژ

راي انتخاب در پژوهش حاضر، رویکرد نظري هیمن، فستینگر و آلیس کیت ب

هاي پیرو از  هاي ارتباطی و الگوپذیري گروه هاي مرجع با محوریت شبکه گروه

هاي مرجع در سبک زندگی، کیفیت زیستن و کیفیت زندگی و رویکرد ترکیبی  گروه
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، در ارزیابی )2006(3"فیلیپس"و ) 562: 1955(2"تاموتسو شیبوتانی"، 1"مارانس"

هاي  لیتی و در سطح خرد، گزینش شد و فرضکیفیت زندگی با محوریت کنشی، عام

سوي پژوهشگران  هاي پژوهشی هم با یافته زیرها به شرح  پژوهشی برآیند شده از آن

  .شود گیري می مورد نظر، تحلیل و نتیجه

هاي توصیفی حاصل از نتایج و یافته  هاي تبیینی فرضیه دوم و یافته چنانچه یافته

ها و این که فرد در کدام  اي ارتباطی ساکنان محلهه د، شبکهنده کیفی پژوهش نشان می

هاي ارتباطی عضویت دارد و شدت این ارتباط و همبستگی چه میزان است،  شبکه

اش نقش فعال و یا حاشیه  هاي ارتباطی ها و شبکه آیا در گروه. باشد بسیار مهم می

ز نوع اقتصاد محلی هاي ارتباطی ا آباد، به طور عمده در شبکه ساکنان محله یافت. دارند؟

هاي خدماتی مرتبط با این  ها و گروه هاي مرتبط با مبل، پارچه، فروشگاه که کارگاه

که تمرکز و انسجام بیشتري دارند، شاغل هستند و به صورت روزانه در دل ... صنایع و

ها، فعال بوده و ارتباطات  هاي اجتماعی مرتبط با آن هاي اقتصادي و شبکه این گروه

در صورتی که ساکنان محله هاشمی به طور عمده و بیشتر . ها دارند با این شبکهپویایی 

ها و  ها، دست فروشی مغازه(هاي انفرادي  متفرق، خارج از محله و یا در قالب فعالیت

شاغل هستند و به لحاظ اقتصادي از انسجام کمتري برخوردارند و بر عکس در ...) 

هاي اجتماعی سنتی  هاي محله، شبکه تکایا، خانههاي اجتماعی مرتبط با مساجد،  شبکه

، سرایی و )76: 1390(هاي پژوهشی هزار جریبی  یافته. فعال و پویا هستند... و 

جواري،  هاي پژوهش حاضر دارند و هم سویی با یافته هم) 15: 1395(ساروخانی 

شبکه ارتباطی روزانه در  ،تر احساس وجاهت بخشی، معیار سنجش پیشرفت و مهم

  .انتخاب گروه مرجع بسیار مؤثر هستند

                                                  
1. Marans,W, R
2. Tamotsu Shibutani
3. Phillips, D



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      24

هاي مرجع در زیست  آفرینی گروهکیفیت زندگی افراد، مرهون نوع و میزان نقش

هاي مرجع به عنوان کنشگران عامل، قادر به برساخت  گروه. باشد شان می اجتماعی

و هاي پیرو  برخی افراد، گروه. باشند جدیدي از زندگی اجتماعی براي افراد پیروشان می

هاي اجتماعی محیط و جهان  شوند که آسیب یا اجتماعات محلی چنان راهبري می

ها بر عکس،  اما برخی. گردد شان بهتر می شود و کیفیت زندگی شان کمتر می اجتماعی

هاي  شان موجب افزایش آسیب هاي مرجع زندگی اجتماعی نتیجه راهبري گروه

میزان . شود تر می نامطلوب و پاییناجتماعی محیط زندگی و به تبع آن کیفیت زندگی 

هاي مرجع در یک محله و اجتماع، ابعاد ذهنی و عینی کیفیت  نفوذ، کثرت و شیوع گروه

هاي پژوهشی  یافته. دهد هاي پیرو را تحت تأثیر قرار می زندگی ساکنان آن محل و گروه

زنگنه ، )1391(، پوراحمد )1384(، کوکبی )2012(، تیکال و ریشان )1975(نیوکمب 

  . دنسویی دار هاي پژوهشی حاضر هم با یافته) 1388(و نجات و زبردست ) 1393(

شود، باورهاي  گیري می ی پژوهش نتیجههاي کیفی و کم از مقایسه و تطبیق یافته

هاي مرجع حاکم در مناطق قلمرو پژوهش، کیفیت  فرهنگی متأثر از راهبري گروه

دهی و  در میدان فضاي شهري و از طریق سامانها را  زندگی ساکنان این مناطق و محله

هاي اجتماعی  نوسازي کالبد شهري، افزایش خدمات و امکانات رفاهی، تعدیل آسیب

هر چند این اثرگذاري در بعد . کند شهري، در ابعاد ذهنی و عینی تعریف و تعیین می

وضعیت در این . ذهنی از بعد عینی کیفیت زندگی، اثرگذاري و مطلوبیت کمتري دارد

مشهود است و شاخص ذهنی کیفیت زندگی بسیار  ،هاي پژوهشی پژوهشگران هم یافته

، به عبارت )49: 1394رضازاده قرشی، (تر از شاخص عینی کیفیت زندگی است  پایین

هاي برخی مناطق شهر تهران در زندان فقر فرهنگ شهرنشینی و تله فقر  دیگر شهرنشین

شان براي تصویر زندگی  توان باوري و ایستاريفرهنگی و فکري محبوس شدند و 

مطلوب اندك بوده و قادر به تولید و بازتولید کیفیت مطلوب در زندگی خویش نیستند 

و در چرخه ناتوانی فرهنگی و به تبع ذهنی گرفتار و داراي نظام معیارین و هنجاري 

مهاجري، (ند نیستمساعد براي تولید و بازتولید باورهاي مطلوب و باکیفیت زیستن 

1395 :102.(  
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هاي  هاي تطبیقی کیفی مرتبط با پرسش هاي فرض سوم و یافته گیري از یافته نتیجه

هایی  هاي مرجع از طریق تغییرات و برساخت دهد، گروه نزدیک به فرض سوم نشان می

ریزي اجتماعی، رفاهی و  که در ساختارهاي کالبد شهري از طریق تأثیرگذاري در برنامه

هاي اجتماعی و  هایی که در نوع و میزان آسیب شهري و همچنین با تعدیلخدمات 

بر ابعاد ذهنی و عینی کیفیت زندگی ساکنان یک محل و  ،کنند شهري ایجاد می

هاي فرضیه سوم و بنا به برخی  با توجه به یافته. گذراند هاي پیرو، تأثیر می گروه

هاي مرجع در برساخت کیفیت  روهترین تأثیر گ هاي کیفی مرتبط با آن، عمده یافته

هاي شهري هست؛ که تنها از  هاي کالبد شهري و پایش آسیب زندگی از طریق برساخت

توان، تولید و بازتولید و به  ها می کنشی ساختارها و عامل یابی بر هم طریق ارزش

ویژه  خصوص تغییرات کیفیت زندگی را در سطوح خرد و کالن و در قلمرو ذهنی و به

ی و تحلیل عاملی با رویکرد هاي پژوهش حاضر در این مدل علّ یافته. سنجش کردعینی 

سویی بسیاري  هاي پژوهشی فیلیپس، مارانس و کیت در این مورد هم نظري و یافته

  .دندار

هاي  کید کرد که از نوع نگرش و زمینهأتر تحلیل مزبور باید ت در تبیین شفاف

هاي مرجع با مدیران شهري و  تعامل گروهفعالیت و همچنین میزان نفوذ، قدرت و 

شان در طراحی  هاي شهري و رفاهی ریزي ها، مدیریت شهري در برنامه ساکنان محله

هاي شهري به شدت از  فضاهاي شهري، تخصیص امکانات و خدمات شهري به محله

از این روي کالبد و فضاهاي شهري، توزیع نوع و کیفیت . هاي مرجع متأثر هستند گروه

هاي اجتماعی  دفاع شهري و کاهش آسیب مات شهري و رفاهی، تعدیل فضاهاي بیخد

مندي  موجب بهره) زا هاي مختلف آسیبی، امنیتی و جرم از کارتون خوابی تا مدالیته(

  . شود ساکنان یک محله در بعد عینی کیفیت زندگی می

خرده نظام هاي مرجع و  خرده نظام گروه(عالوه بر تأثیرگذاري در سطح ساختاري 

شود،  ریزي اجتماعی محله و ساکنان می که موجب تغییر در برنامه) مدیریت شهري

ها،  ریزي معیشتی ساکنان محله هاي مرجع با اثر گذاري بر سبک زندگی و برنامه گروه



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      26

و در نتیجه برآیند تغییرات ) سطح کنشی(دهند  ها و ایستارهاي آنان را تغییر می نگرش

هاي  ب برساخت جدیدي از کیفیت زندگی براي ساکنان محلهساختاري و کنشی موج

هاي مرجع در برساخت مزبور  بررسی تطبیقی راهبري گروه. نداآباد شده هاشمی و یافت

گیري  دهد، نتیجه ، نشان مییادشدههاي  هاي مرجع در محله با توجه به نوع و نفوذ گروه

نشینان، رفاه  ها برخالف هاشمی ديآبا مقایسه و تطبیقی این تأثیر و برساخت براي یافت

  .تر و بهتري را موجب شده است زیستی و کیفیت زندگی مطلوبشهري و به
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  منابع

زیسـت  مدل ارزیـابی کیفیت زندگی محـیط«، )1375. (بحرینی، سیدحسین و طبیبیان، منوچهر

  .56-41: 22و  21، شماره فصلنامه محیط شناسی، »شـهري

شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهري در بافت میانی شهرها «، )1382. (بهرامی نژاد، دهقان

- 1320هاي  بخشی از محدوده شکل گرفته بین سال(مطالعه مـوردي بافـت میانی شیراز، 

.رشتۀ شهرسازي، دانشگاه شیراز،نامه کارشناسی ارشد پایان، »)1300

فصـلنامه مـدیریت ، »ـهروندانکیفیت محیط شهري، مطالبه معوقـه ش«، )1381. (پاکزاد، جهانشاه

.15- 6: 9، شـماره شـهري

بندي  تحلیل طبقه«، )1391. (مالئی، امین؛ عظیمی، آزاده و لطفی، صدیقه پوراحمد، احمد؛ فرجی

: 4، شماره 44، دوره هاي جغرافیاي انسانی پژوهش، »SAWکیفیت زندگی شهري با روش 

21 -44.  

ارزیابی کیفیت «، )1390. (بدالرضا و فتاحی، احدالهالدین افتخاري، ع پورطاهري، مهدي؛ رکن

، شماره هاي جغرافیایی انسانی فصلنامه پژوهش، »)استان لرستان(زندگی در نواحی روستایی 

76 :13-31.

هاي کیفیت زندگی در  تحلیل و ارزیابی نابرابري«، )1395. (حاجی نژاد، علی و قادري، علی
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رویی و علل آن در شهر  بررسی پدیده پراکنده«، )1388. (زبردست، اسفندیار و حبیبی، سارا
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 تهرانشناسی تغییرات اجتماعی جامعه). 1390. (، عادللویه غفاري، غالمرضا و ابراهیمی ، :
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مجله اپیدمیولوژي ، »)مقاله مروري(گیري آن  کیفیت زندگی و اندازه«، )1387. (نجات، سحرناز

.62-57: 2، شماره 4، دوره ایران

عوامل مؤثر بر گزینش گروه مرجع در «، )1390. (مدهزار جریبی، جعفر و آقابیگی کالکی، مح

هاي  شناختی تغییر گروه مرجع در بین دانشجویان دانشگاه مطالعه جامعه(بین دانشجویان 

.98-53: 54، شماره 18، دوره فصلنامه علوم اجتماعی، »)اصفهان و صنعتی اصفهان

 Bohnke, Petra. (2007). "Does Society Matter? Life Satisfaction in the Enlarged 

Europe".Social indicators research, No 87: 189-210.

 Cooley, Charles Horton. (1953). Social Organization, A Study of the Larger 

Mind, New York, Sevibner’s.

 Cooley, Charles Horton. (2019). Social Organization: A Study of the Larger 

Mind (Classic Reprint). Paperback – January 18, 2019.

 Hyman,Herbert H, Eleanor. Singer. (1968). Readings in Reference Group 

Theory and Research. New York:Free Press. (eds), London: 

CollierMacmillan, 1968,

 Lee, Yung.Jaan. (2008). "Subjective quality of life measurement in 

Taipei", Building and Environment, No 43, Issue 7: 1205-1215.

 Marans.W, Robert. Stimson. J,Robert. (2011). Investigating Quality of Urban 

Life, Theory, Methods, and Empirical Reseach, Springer Dordrecht 

Heidelberg London New York, ISBN 987-94-007-1741-1.

 Newcomb,Theodore, M. (1975) “PeRsonality and social change: Attitude 

foRmation in a student community”. New YoRk: DRyden PRess. RepRint,

1957 (Page citations aRe to the RepRint edition).



  

  

  

1400، بهار 46شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه      30

 Phillips, David. (2006). Quality of Life: Concept, Policy and Practice. 

London: Routledge Publications.

 Tamotsu Shibutani. (1955). “Reference Groups as Perspectives”. American 

Journal of Sociology. Vol. 60, No. 6 (May, 1955), pp. 562-569 (8 pages).

 Teklay,By. Rishan. (2012). "Adaptation and Dissonance in Quality Of Life: 

Indicators for urban planning and policy making", Enschede the 

Netherlands, march.

  


