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 چکیده

 کانون و شده جستهبر شهری سیاست یهابرنامه از بسیاری در اجتماعی بستگیهم گذشته، دهة چند در

توسعة  برای کاتالیزوری عنوانبه اجتماعی بستگیهم .استبوده  سیاسی و دانشگاهی هایعرصه در مطالعه

 نگرش بر روندان است کهشه بین انتظارات مشترک و اهداف ها،ارزش دهندهشانن و کندمی عمل اجتماعی

 خشونت درگیری و انندم منفی اجتماعی اثرات کاهش باعث و گذاردمیتأثیر  دیگریک به نسبت شهروندان

 تحیا ترهگس از خاص، معضالت بودن دارا دلیلبه تاریخی، یهابافترسد برخی نظر میاز سویی به .شودمی

های بستگیهمای که موضوع خطر کاهش گونهاند، بهشده تبدیل شهرها ناکارآمد یهابخش به و خارج شهری

ز اده است. یل نمواجتماعی و اخالقی را به یک نقطه تهدیدکننده برای سالمت و توسعة پایدار در شهرها تبد

 عنوانبه بوشهر بهبهانی محله در اعیاجتم بستگیهم ارتقای برمؤثر  ابعاد رو هدف این پژوهش، تبییناین

نامه از پرسش پیمایشی بود. و تحلیلی -ناکارآمد است. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی تاریخی بافت یک

ها و لیل و ارزیابی دادهعنوان ابزار تحاس و ایموس بهاسپیافزارهای اسها، از نرمآوری دادهعنوان ابزار جمعبه

شد. جامعة آماری این ها بهره گرفتهعنوان روش تحلیل دادهیل عامل تأییدی، بهاز مدل ساختاری تحل

 ازطریق نفری 298 تحقیق نمونة حجم. بودند بوشهر بهبهانیمحلة  باالیبه سال 15 ساکنان یةکل پژوهش،

فای کرونباخ مقدار آل .شد انجام تصادفی شیوة به گیرینمونه. شد و انتخاب محاسبه کوکران فرمول

بستگی بعاد منافع مشترک با همابود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد  92/0نامة این تحقیق پرسش

روابط اجتماعی با 86/0بستگی ، نظم و کنترل اجتماعی با هم86/0بستگی ، رضایت اجتماعی با هم88/0

های تاریخی در بافت بستگی اجتماعیمیزان هم ، بر77/0بستگی و هویت اجتماعی با هم 79/0بستگی هم

 ناکارآمد تأثیرگذارند.

 کارآمد، محلة بهبهانی بوشهر.های تاریخی نابستگی اجتماعی، بافتهم کلیدواژه:
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 مقدمه -1

 و پیچیده چندبعدی، یادهیپدشده، انجام مطالعات از بسیاری گواه به اجتماعی، بستگیهم

 اجتماعی، هایجنبه شامل است و نیامده دستبه آن از جهانی تعریف است که تاکنون هیچ مشکل

 شودمی اشاره چسب نوعی به آن، تعریف ترینعمومی است. در جامعه اقتصادی و سیاسی فرهنگی،

 اجتماعی هایاتم که است نیرویی اجتماعی، بستگیهم دارد. مفهوممی نگه هم کنار در را جامعه که

 شود، و بینمی شناخته انسجام و «بودن ما حساسا» با که کندمی ایجاد ایجامعه و دهدمی تشکیل

 Jenson, 1998; Forrest and) دهدمی را نشان گذاریاشتراک و مشترک احساس شهروندان، نوعی

Kearns, 2001; Chan et al., 2006; Rajulton et al., 2006; Dekker, 2006).  ماهیت توسعة شهری

از آغاز  شهرهاکالناجتماعی همراه بوده است و  در دوران اخیر با انواعی از گسست در روابط

در کنار ارائة خدمات عمومی فیزیکی و اقتصادی، موجبات  اندنتوانستهیری در دوران اخیر گشکل

انبوه و متراکم،  جامعةدر این افزایش پیوندهای اخالقی و معنوی ساکنان شهری را فراهم کنند. 

ندارند و تنها با افراد اطراف  گریدکو رابطة رو در رو با ی سندشنایمرا  گریهمدبیشتر افراد بسیار کم 

ی متقابل و اعتمادیب سازنهیزم. این وضعیت، کنندیمخودشان ارتباط نزدیک و شخصی پیدا 

 رشد با ایران، کشور اقتصادی توسعة (.1381)موسوی،  شودیمنارضایتی کلی از زندگی شهری 

 نامتعادل استقرار و کالبدی یةرویب گسترش که موجب تاس بوده شهری همراه جمعیت شتابان

(. 1392 ؛ نوابخش،1380است )پیران، شده تاریخی یهابافت در خصوصبه مراکز شهری در جمعیت

به  و خارج شهری حیات گسترة از خاص، معضالت بودن دارا دلیلبه تاریخی، یهابافتامروزه 

 دچار را شهری فضاهای هابافت این .(1382، یشاهانجهاند )شده ناکارآمد شهرها تبدیل یهابخش

اند )نوابخش و کرده مختل یا و روروبه معضل با شهری را در فضاهای انسان حضور و نموده تنزل

یری جرائم گشکلها و در سطحی باالتر، یناهنجارظهور اشکال گوناگون از (. 1395همکاران، 

تماعی ناهمگن، تغییر کارکرد روابط خانوادگی و ی اجهاگروهی هافرهنگخردهشهری، تشدید 

های اجتماعی و اخالقی را به بستگیهمکاهش احساس مسؤولیت مشترک اجتماعی، خطر کاهش 

(. 1381یک نقطة تهدیدکننده برای سالمت و توسعة پایدار شهرها تبدیل کرده است )موسوی، 

اد خط ساحلی شهر بوشهر، ازجمله مراکز سنتی و تاریخی بهبهانی، واقع در بافت قدیم و امتد ةمحل

 با کندیتالش م تحقیقاین ی رفته است. فراموش به روی فرهنگی آن هاارزشی است که امحله

و  یو کیفیت زندگ یشأن اجتماع با بهبود بستگی اجتماعی،مناسب و به واسطة ارتقای هم تدابیر

با توجه به شهری بوشهر حرکت کند.  زندگی ارتقای جهت محلة  تاریخی بهبهانی درامنیت در 

محلة  در اجتماعی بستگیهم ارتقای برمؤثر  ابعاد چه گفته شد، هدف اصلی پژوهش، تبیینآن

 و ناکارآمد، و پاسخ به این پرسش است که چه ابعاد تاریخی عنوان یک بافتبهبهانی بوشهر به

 تاریخی عنوان یک بافتهر بهمحلة بهبهانی بوش در اجتماعی بستگیتقویت هم بر ییهامؤلفه

 موثرند؟ ناکارآمد
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 ادبیات موضوع -2

 یخیتار یهابافت یاجتماع بعد -2-1

 یشهر یاتدوران ح یط که متفاوت یهایشناسیختاست از ر یوندیپهم ةگستر ی،بافت شهر

 نیو مهندس ییبا شهر شکل گرفته باشد )شفا یوندتداوم و پ آن در یةشهر و حاش ةدر داخل محدود

 ها،بـافت ایـن انواع از گرفته، یکیهای مختلفِ صورتبندیدر تقسیم (.6: 1385مشاور شاران، 

 از خاص، معضالت بودن دارا دلیل( که به1382 ی،جهانشاهارزشمند است ) و تاریخی هایبافت

 یخی،رتا یها. مراد از بافتاندشده تبدیل شهرها ناکارآمد یهابخش به و خارج شهری حیات گسترة

 یشهر یزاتو تجه یساتها، تأسشان بناها، مجموعهدر گستره ی،رغم فرسودگاست که به ییهاآن

 تاریخی شهر (.6: 1385مشاور شاران،  ینو مهندس ییها وجود دارد )شفااز آن یبیترک یاو  باارزش

د )کوثری و ها بودنآن محله ةدهندهای فرعی تشکیلنظامتوان نظامی تصویر کرد که خردهرا می

را در کالبد محله سامان  هاآنهای انسانی که نیازها و سرنوشت مشترک گروه. (1386همکاران، 

شد. بر این اساس، محله در تعیین هویت و ایجاد شان نیز میبستگیداد، موجب پیوند و هممی

حله و در با حضور فرد در فضای کالبدی مو احساس تعلق فرد در جامعة شهری نقش مؤثری داشت 

که همگی دارای هویت مشترک بودند، امکان تأمین امنیت روانی او نیز فراهم  ،آن هالیجمع ا

بخش نیز بود. این اتحاد در آفرین و انسجاممحله، وحدت (.1392 فر،یوسفیو  مقدمیشد )بحرمی

ن از یکدیگر و و حمایت اجتماعی و گاه اقتصادی آنا حلهاثر همکاری و تعاون موجود بین افراد یک م

 ،هامحله در (.1360زاده، شد )سلطاندر مجموع، روابط اجتماعی بین ساکنان محله حاصل می

دلیل روابط اجتماعی محله به هایتامنیت فردی و اجتماعی نسبی برقرار بود. فضای کالبدی و خصل

نظارت رسمی و رو و مستقیم اهالی، شرایط ضروری جهت اعمال نظارت اجتماعی و برقراری  در رو

پذیری اهالی حس مسؤولیت محله،(. 1381 ی،انیساخت )قبادغیررسمی را در درون محله فراهم می

شد و واجدان این ای بودن نوعی ارزش اجتماعی محسوب میمحلهانگیخت. همبه یکدیگر را برمی

چه گفته ه آنبا توجه ب (.1360 زاده،سلطان)اخت سصفت را نسبت به یکدیگر متعهد و مسؤول می

برخوردار بوده است و مردم در ساخت شهرها و  ییباال یتاز اهم یمسائل اجتماع یران،ا یخدر تار شد

های بافت یشهرساز یاز ابعاد الگو یکی برایناند. بناداشته ییسزانقش به یعموم یخصوص بناهابه

 یمشارکت اجتماع ی،جتماعچون عدالت ا ییهامؤلفه دنبال تحققبه است که یبعد اجتماع تاریخی،

 پردازاننظریه توجه مورد موضوعات از یکی اجتماعی، بستگیهم بحث در شهرهاست....  و

 و گیریشکل اصلی و عام علت و جامعه ذاتی اجتماعی، بستگیهم هابه باور آن است؛شناس جامعه

 .است آن تداوم

 بستگی اجتماعی: تعاریف و مفاهیمهم -2-2

: 1375)بیرو،  کار رفته استبه social solidarityاعی در زبـان التین معادل بستگی اجـتمهم

همدلی و  احساسات، ،قیکـه نـاشی از عال وفاق و وفاداری است معنای وحدت،و در لغت به( 400
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چون هم گریهای دمترادف است و با واژه social cohesionاین واژه با واژة  های مشترک است.کنش

 ی)باق .از یک خانواده هستند 4نظم اجتماعی، 3وفاق اجتماعی ،2وحدت، 1اجتماعی یپارچگکی

: ازجمله بستگی اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه شده است،در مورد هم (.165: 1384 ،ینصرآباد

 Janmaat)احساس مسؤولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و اراده برخوردار باشند 

& Braun, 2009 ) یو حتی وابستگ یطور کلها بهامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسانشو 

به زبان (. Abela, 2004: 73; de Beer & Koster 2009: 15) ها باشدمتقابل حیات و منافع آن

اعضا  گروه یا یک جامعه، کیآن در سطح  ةیرساند که بر پارا می مفهومیبستگی هم ،شناختیجامعه

 (.Forrest & Kearns, 2001) طور متقابل نیازمند یکدیگر هستنداند و بهوابسته گریکدیبه 

این معموالً اجتماعی چیست؟  بستگیاصطالح هم از منظور» :گویندمی (2000) 5کرنز و فارست

 به چه که دانندمی همه حالدرعین اما است، مبهم آن معنای که شودمی استفاده ایگونهبه اصطالح

 جزئیات بنابراین است، خوبی چیز اجتماعی بستگیهم که شودفرض می معموالًاشاره دارد.  چیزی

که جامعه را در  شودمی ترین تعریف آن، به نوعی چسب اشارهدر عمومی« .ندارد ضرورتی بیشتر

منسجم  یک جامعة (. درMaloutas and Malouta 2004; Dekker 2006دارد )کنار هم نگه می

 هاآن که گذارند،می اشتراک به را رفتاری و اخالقی مشترک، اصول هایارزش هروندانش اجتماعی،

 مفهوم بنابراین (.Kearns & Forrest, 2000) کندهای مشترک هدایت میاهداف و آرمان به را

شبکة  .دهدمی نشان شهروندان را بین گذاریاشتراک و مشترک احساس نوعی اجتماعی، بستگیهم

توسعه و  مداوم فرآیند اجتماعی، بستگیهم»دهد: تعریفی مشابه ارائه می 6جتماعی کانادابستگی اهم

 براساس کانادا، داخل در جامعه یک برابر هایفرصت و مشترک هایچالش مشترک، هایارزش رشد

 و چان (.Jeannotte, 2000)« هاستکانادایی همه میان در متقابل و عمل امید اعتماد، حس

 اجتماعی، بستگیهم» :دهندمی پیشنهاد اجتماعی بستگیهم از یترجامع تعریف( 2006) 7همکاران

 آنمشخصة  و خوردمی چشم به جامعه اعضای میان افقی و عمودی تعامالت که در است وضعیتی

 و کمک و مشارکت به تمایل و تعلق حس اعتماد، شامل که هنجارهاست و هانگرش از ایمجموعه

شیفر  دیوید توسطشده انجام (. مطالعةChan, et al, 2006« )است هاآن رفتاری ایهجلوه چنینهم

 به بستگی رامفهوم هم پشت نهادی و علمی منابع(  ,2012Bertelsmann Stiftung) 8و همکاران

                                           
1 social Integration 

2 unity 

3 social harmony 

4 social order 

5 Kearns & Forrest, 2000 
6 Social Cohesion Network, Canada 
7 Chan, et al. 2006 
8 David Schiefer, et al. 
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 چنینهم محققان .است هاآن گیرینتیجه و بینش از ایخالصه 1شکل شمارة  .گذاردمی نمایش

 .باشند منسجم بیشوکم توانندیم جوامع و دارد وجود بستگیهم مختلفی از جاتمعتقدند که در

 بنابراین، .شودمی منعکس مشخص جامعة یک در هاگروه و افراد رفتار و هانگرش در انسجام سطح

 .است انسان تعامل کالن و میانی خُرد، سطوح شامل آن مظاهر

 

 
 اعی در ادبیات نظریبستگی اجتمهای همابعاد و مؤلفه -1شکل 

 (Bertelsmann Stiftung, 2012: 17منبع: )

 

 جامعه، یک در بستگیهم میزان ارزیابی هنگام در باید ییهامؤلفه چهاساساً  کهاین حال، این با

در ادامه، درجهت تحقق  .باشد ادبیات در اختالف نقطة ترینمهم رسدمی نظر به شود، گرفته نظر در

 یهادر بافت یبستگی اجتماعابعاد مؤثر بر همگرفته، های صورتبا توجه به بحث اهداف این مطالعه،

 شود.بیان می ناکارآمد یخیتار

 هاهای تاریخی ناکارآمد: ابعاد و شاخصبستگی اجتماعی در بافتهم -2-3

توان در ابعاد متعدد مورد بررسی و سنجش بستگی اجتماعی را میبراساس ادبیات موجود، هم

بستگی مفهوم هم یراز ؛دشوار است یبستگی اجتماعهم یریگاندازه یها براشاخص یینر داد. تعقرا

مطالعه  ینهدف ا یحال، برایناست. با ا نشدهیف تعر یطور جهانهنوز نامشخص است و به یاجتماع

 ی،نظر یاتشده در ادبعوامل کشف ینترناکارآمد، با توجه به مهم یخیتار یهابافت یو برا

 نظام یک در شاخص هر ها،آن دهیسازمان و و با تجمیعشد  ییها شناسااز شاخص یامجموعه
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 دربستگی اجتماعی همبر  مؤثر هایو شاخص ابعادگرفت.  قرار جامع و کامل نسبتبه مفهومی

 .شودیارائه م 1 شمارة ها در جدولآن یناکارآمد و تعاریف مفهوم یخیتار یهابافت
 ی تاریخی ناکارآمدهابافتبستگی اجتماعی در های همشاخص -1جدول 

 مستندات و مآخذ هاشاخص ابعاد

 روابط اجتماعی -1
ازطریق  بستگیهم جادیا

 نیب یاز روابط افق ایشبکه
 یاجتماع هایگروهافراد و 

ة آن اعتماد ، که مشخصمختلف
 .در آن ممکن است و تنوع است

 یتعامالت اجتماع -1-1
بستگی به هم که یت مردماز مشارک یبخش
 یاری یخصوص در سطح محلبه ی،اهال

 .رساندیم

Carmona, 2003; Cutter, 2008; 
Bertelsmann Stiftung, 2012. 

 اعتماد اجتماعی -1-2
 ،گروهیگروهی و دروناعتماد بینشامل 

 و اعتماد عمومی به نهادهای رسمی جامعه
 .اعتماد متقابل اجتماعی

Chan et al., 2006; Ross et al., 
2010; dickes et al., 2011; 

Bertelsmann Stiftung, 2012. 

 تعهد اجتماعی -1-3
احساس مسؤولیت فرد برای انجام مطلوب 

 نوع.پنداری با همذاتها و همکلیة فعالیت

Durkheim, 1893; Hechter, 1987; 
Ritzer, 1992; Doreian & Fararo, 

1999; Kearns & Forrest, 2000. 

 یوجدان جمع -1-4
 احساسات، شامل اجتماعی و اخالقی نظامی
 افراد میان مشترک هایارزش و باورها

 جامعه.

Durkheim, 1893. 

 منافع مشترک -2
انسجام ازطریق اقدامات و  جیترو

 فیضعافراد که به  ییهانگرش
 کردیرو مکانکند و ایکمک م

فراهم  جامعه رایبرا  تیرکامش
 .کندمی

 مشارکت اجتماعی و مدنی -2-1
های ارادی که ازطریق آن، اعضای فعالیت

یک جامعه، در امور محله و شهر شرکت 
 سیاسی و اجتماعی زندگی کنند و درمی

 کنند.می مشارکت

Spoonley et al., 2005; Chan et al., 
2006; Cutter, 2008; Ross et al., 
2010; OECD, 2011; Bertelsmann 

Stiftung, 2012. 

 همکاری و همیاری -2-2
احساس درونی افراد جهت کمک به دیگران 

یابی به نتیجه و همکاری مردم جهت دست
 یا هدفی مشترک.

Durkheim, 1893; Kearns & 
Forrest, 2000. 

 هاتفاوتاحترام به  -2-3
 یزندگ هاییوهها و شافراد با ارزش پذیرش

 برابر جامعه یعنوان اعضابه یگرد

Kearns & Forrest, 2000; 
Jeannotte, 2000; Spoonley et al., 
2005; OECD, 2011; dickes et al., 
2011; Bertelsmann Stiftung, 

2012. 
 نظم و کنترل اجتماعی -3

که اطاعت همگان را  یجینظم را
جاافتاده  ینظم ارزش کیاز 
افراد جامعه را  ،بخشدیم تیاولو

ازطریق فعل و انفعال و 
 یاسیو س یاقتصاد یکارهاسازو

مشترک جلب  یزندگ یسوبه
را  یجمع اتیو ح کندیم

 .سازدیپذیر مامکان

خشونت و منازعات  فقدان -3-1
 عمومی

 ؛آرامش داشتن و احساس خطر نکردن
 ،یجان تیاحترام و آبرو، امن تیشامل امن

 تیمسکن و شغل و امن تیامن ،یمال تیامن
 ی.اخالق

Kearns & Forrest, 2000; 
Spoonley et al., 2005. 

 غیررسمی اجتماعی کنترل -3-2
تسلط  که از ییهایهنجارشکنکنترل 

 .خارج است یهای رسمنظارت

Collins, 1985; Hechter, 1987; 
Doreian & Fararo, 1999; Kearns 

& Forrest, 2000; Cutter, 2008. 

 یاجتماع یناحترام به قوان -3-3
 .جامعه یاساس ینمردم از قوان یرویپ

Ritzer, 1992; dickes et al., 2011; 
Bertelsmann Stiftung, 2012. 
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 ی تاریخی ناکارآمدهابافتبستگی اجتماعی در های همشاخص -1جدول ادامه 

 مستندات و مآخذ هاشاخص ابعاد

 هویت اجتماعی -4
به شهروندان اجازه این بعد 

از  یتا خود را بخش دهدیم
نند و نوعی احساس جامعه بدا

بندی عملی ترازی و پایهم
 آورد.میوجود به

 به مکان و دلبستگیحس تعلق  -4-1
نسبت به ارتباطات  شخص احساس خوب

همزادپنداری، محبت و  وموجود در گروه 
 .عشق نسبت به گروه و جامعه

Hechter, 1987; Jenson, 1998; 
Kearns & Forrest, 2000; 
Spoonley et al., 2005; Chan et al., 

2006; Ross et al., 2010. 

، نمادها و مناسک هاآیین -4-2
 مشترک

به رفتارهای آیینی و  یتعلق خاطر و وفادار
 .نهادی مشترک

Collins, 1985; Doreian & Fararo, 
1999; Ross et al., 2010. 

با  مانهیتناوب ارتباط صم -4-3
 دوستان و خانواده

ها و افراد، خانواده ارتباطات مداوم میان
بستگی میان دوستان، درصورت وجود هم

 ها.آن

Collins, 1985; Hechter, 1987; 
Spoonley et al., 2005. 

 رضایت اجتماعی -5
 برابر فرصت از فرد ادراک

 آن در که است شهروندان
 دهندةنشان محرومیت

 .است پایین بستگیهم

 ادراک عدالت و انصاف -5-1
رفتار جامعه و  یکاالها توزیع عادالنه
 .منصفانه با افراد

Ross et al., 2010; dickes et al., 
2011; Bertelsmann Stiftung, 

2012. 

 شمولیهمه -5-2
زن  لیهمه اقشار جامعه ازقبامکان استفاده 

در و معلول و غیرمعلول و جوان  ریپ ،و مرد
 .لشموهمه یهر زمان از فضا

Jenson, 1998; Spoonley et al., 
2005. 

 آرامش و آسایش -5-3
و  فرد و جامعه یبرا یزندگشدن دشوار 
، افراد یدر رفتارها ییکمبودهاایجاد 

 .درصورت نبود آرامش و آسایش

Greene, 1992; LPAC, 1993; 
Punter & Carmona, 1997. 

 (1397های تحقیق، )منبع: یافته

 

 پیشینة تحقیق -2-4

 و انسجام فقدان اجتماعی، هایبستگیهم دهد کاهشان می( در پژوهشی نش1381موسوی )

 گیردو نتیجه می اندشهری انحرافات وقوع در عمده متغیرهای انسانی، تعامالت در پایدار نظم

 به هایزیربرنامه جهت تغییر سرانجام و فرهنگی بعد در گذاریسرمایه انسانی، تعامالت بازسازی

(، 1384باقی نصرآبادی ) .شود فوق ساختار موجب تغییر دتوانمی اجتماعی فضاهایحل  سود

ارادی، باور کردن مردم، بسیج منافع و خدمت صادقانه به  مشارکتافزایش آگاهی فردی و جمعی، 

( 1386داند. ملکی )بستگی اجتماعی و مشارکت عمومی میی افزایش همهاراهمردم را ازجمله 

 اجتماعی، بیگانگی و قومی تمایالت افزایش دراثر عیاجتما بستگیهم گیرد که میزاننتیجه می
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 ملی هویت ابعاد و مصادیق به بیشتر گرایش و دهدمی کاهش جامعه در را امنیتی ضریب و تضعیف

 کاهش سبب دهد ومی ارتقا عام، جامعة با را اجتماعی بستگیهم فرهنگی، و اجتماعی تعامالت و

گیرد میزان انسجام اجتماعی در قشرهای پایین تیجه می( ن1386روانبخش ) .دشویم قومی تمایالت

جامعه بیشتر از قشرهای باالی جامعه است؛ چراکه دارای منافع مشترک هستند، روابط عاطفی بر 

 روابط اقتصادی اولویت دارد و دارای نیازهای متقابل هستند.

 و معنادار ابطةگیرد که ر( با بررسی دو محله در شیراز نتیجه می1393چنین تنوری )هم

رستگارخالد و همکاران . دارد وجود محله دو محیطی کیفیت و اجتماعی بستگیهم میان مستقیمی

 با مقایسه در خود محرومیت سطح از گویانپاسخ احساس و درک هرچه که یابند( درمی1393)

( نتیجه 1394یارمحمدتوسکی ) .ابدییم کاهش جامعه در بستگیهماندازة  باشد، بیشتر دیگران

 هایگروه و طبیعی اجتماعات مشارکت برای زمینه ایجاد شهروندی، حقوق گیرد که رعایتمی

 کردن درونی شهری، اجتماعی اعتماد و اجتماعی تعلق حس شهری، فرهنگ آموزش مدنی،

 شهری و عمومی فضاهای گسترش کنار در خصوصی فضاهای امنیت حفظ مشارکت، هایارزش

 .است اراک در شهری اجتماعی بستگیهم تقویت جهت راهکارهایی شهری، هایمحله دهیسامان

یابند که مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه ( درمی1394رضادوست و همکاران )

گیرد ( نتیجه می1395اقتصادی با وفاق اجتماعی رابطة مستقیم و معناداری دارد. اتابکی )-اجتماعی

 مردم، بین اعتماد عدم آمدن وجود به پذیری شهر کاشان، باعثتنوع هویت اجتماعی و مهاجر

 آن، موجب به مختلف و هایفرهنگ انواع وجود و اعتیاد، دزدی کافی، امنیت عدم بندوباری،بی

( به این 1395خسروی و همکاران ) .است شده کاشان محالت سطح در اجتماعی بستگیهم تهدید

ساکنان رابطة  تیو احساس امن یریحضورپذ زانیم ،یاعبستگی اجتمهم نیبرسند که نتیجه می

( با بررسی نظریات اندیشمندان و 1395فرد ) زادهعبدالهچنین همو مثبت وجود دارد.  میمستق

های همکاری و گیرد که مؤلفهنظران در دو حوزة علوم اجتماعی و شهرسازی، نتیجه میصاحب

قرارداد اجتماعی، تعهد اجتماعی، مشارکت  ها، وجدان جمعی،همیاری، ظرفیت پذیرش تفاوت

بستگی اجتماعی در گیری هماجتماعی، احساس مسؤولیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر شکل

 دهند اینای نشان می( در مطالعه2013) 1چنین جهان و محمودهمفضای شهری تأثیرگذارند. 

 هایارزش و مشترک اهداف: اندمرتبط اجتماعی بستگیهم با غیرمستقیم، یا مستقیم طوربه عوامل،

 دیگر؛ هایفرهنگ و افراد به متقابل احترام و تحمل مشترک؛ هویت جامعه؛ به تعلق حس مشترک؛

 برابر هایفرصت سیاسی؛ و اجتماعیمؤسسات  با همکاری و مشارکت نهادی؛ و فردی میان اعتماد

رابینت و  .کلی اختالفات وجود یا جودو عدم اجتماعی؛ تعامل اقتصادی؛ سود و اجتماعی رفاه برای

 موجب محله، در باالشدة ادراک اجتماعی بستگییابند که هم( در پژوهشی درمی2013) 2همکاران

                                           
1 Jahan, H., Mahmud, A. (2013) 

2 Robinette, et al. (2013) 
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 1پرویز و همکاران .شودمی روزانه زایاسترس عوامل نامطلوب اثرات و کاهش سالمتی وضعیت بهبود

 در اجتماعی بستگیهم عدم تهدیدات با لهمقاب برای شمول،همه گیرند جوامع( نتیجه می2013)

 عواملی مانند مشارکتتأثیر ای، ( در مطالعه2014) 2دارند. هافمایستر و روپُل قرار بهتری موقعیت

 کنند.می بررسی کشورها از تعدادی در اجتماعی بستگیهم میزان را بر مدنی

 بستگی اجتماعیرمورد همد بسیاری هایپژوهش و مطالعات طور که مشاهده شد، تاکنونهمان

 خاص طورهب ناکارآمد تاریخی هایبافت در اجتماعی بستگیهم درخصوص اما گرفته، صورت

 در اجتماعی بستگیهم مطالعه حوزة در گرفتهصورت علمی هایپژوهش .است ای انجام نشدهمطالعه

 این در حققانم نگاه. است بوده توصیفی بیشتر محتوایی، ازلحاظ و محدود کمّی، لحاظبه ایران

 مقایسة یا آمیختن چنینهم و اجتماعی بستگیهم مفهوم سازییبوم به معطوف معنا یک به زمینه،

 و اجتماعی واملعتأثیر  نیز مواردی در و است بوده آن اسالمی مفهوم با بستگیهم غربی مفهوم

 .است شده مطالعه بستگیهم بر فرهنگی

 

 ی تحقیقشناسروش -3

 استفاده مایشیتحلیلی و پی -العه، با توجه به رویکرد و هدف، از روش تحقیق توصیفیدر این مط

این محله  ( انتخاب شده است؛2نمونة موردی این پژوهش، محلة بهبهانی بوشهر )شکل شمارة شد. 

 این. شده برخوردار استثبت فرهنگی و از معماری غنی مطابق با اقلیم و از بناهای میراثی تاریخی

کردی، اجتماعی البدی، عملک ازمنظر ناکارآمد بافتی به آن، امروزه داری ازنگه در کوتاهی اثر در بافت

 گذشته در جمعیت جاییجابه و بافت ساکنان بین در بستگیانسجام و هم است. عدم شده تبدیل ... و

اقشار کم  و ینمهاجر گاهسکونت به را بافت گرفته، صورت درآمد بیشتر براثر ترک اقشار دارای که

 است. تبدیل کرده درآمد
 

                                           
1 Pervaiz, et al. (2013) 
2 Wilhelm Hofmeister, Patrick Rueppel (2014) 
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 بوشهر موقعیت محلة بهبهانی در شهر -2 شکل

 (1390 صامت، پدیدة مشاور منبع: مهندسین)

 محلة در اجتماعی بستگیهم برمؤثر  ابعاد اصلی تحقیق و تبیین سؤالبرای پاسخ دادن به 

هایی برای سنجش ابعاد ان گویهناکارآمد، نگارندگ تاریخی بافت یک عنوانبه بوشهر بهبهانی

 آوریجمع منظورتبیین شد، طرح کردند. به 2شمارة  آمده از مبانی نظری که در جدولدستبه

 روایی از تحقیق هایرسشپ اعتبار تعیین برای ساخته،محقق نامةپرسش از نیاز، مورد هایداده

 کرونباخ آلفای ضریب از پایایی سنجش برای و( شناسیجامعه و شهرسازی اساتید)تأیید  محتوایی

 و باال پایاییدهندة نشان که بود 92/0 نامهپرسش اینسؤاالت  کل برای کرونباخ آلفای. شد استفاده

 و بخشی دو هش،پژو این برای شدهتدقیق نامةپرسش که است الزم نکته این ذکر .است مطلوبی

 با رسشپ 25 قالب در و دوم شبخ در چنینهم. بود گوپاسخ فردی مشخصات شامل اول بخش

 اجتماعی، بستگیهم رازنظ بهبهانی، تاریخی محلة کیفیت و چگونگی لیکرت، ایگزینهپنج مقیاس

 .شد سنجیده

بهبهانی بوشهر بودند. آمار این افراد  محلةباالی سال به 15جامعة آماری پیمایش، تمام ساکنان 

ده است که با توجه به نرخ رشد ساالنه، جمعیت نفر بو 933برابر با  1385براساس سرشماری سال 

محاسبه شد  کوکران ازطریق فرمول تحقیق نمونة بینی شد. حجمپیش 1396نفر برای سال  1322

یوة تصادفی انجام شد. برای شگیری به انتخاب گردید. نمونه نفری 299 نمونة حجم اساس، این بر که

استفاده شد. در  Amosو  Spssافزارهای منر از هانامهرسشآمده از پدستهای بهداده تحلیل و ارزیابی

 شد. بهره گرفته 1های این تحقیق از مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدیتحلیل داده

 

 هاتجزیه و تحلیل یافته -4

                                           
1 Confirmatory Factor Analysis 
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 299از میان  Spssافزار گرفته توسط نرمهای انجامدر تحقیق حاضر و با توجه به تحلیل

کنندگان در این از شرکت %20.4اند. را زنان تشکیل داده %49را مردان و  %51کننده، شرکت

 %12.4ساله و  55-46 %13.4ساله،  45-36 %23.1 ساله، 35-26 %30.7ساله،  25-15تحقیق 

مطلقه یا  %3.7، و متأهل %65.9گویان مجرد، پاسخ %30.4چنین اند. همسال سن داشته 55باالتر از 

 %21.1دیپلم، دیپلم و فوق %30.1گروه نمونه دارای تحصیالت زیردیپلم،  %39.7بیوه هستند. 

گویان پاسخ %30.1اند. این در حالی است که تنها لیسانس و دکتری بودهفوق %9.4لیسانس، و 

 و بازنشسته %7 دار،خانه %25.8اند، بیکار یا دارای شغل غیرثابت %39.8دارای شغل ثابت هستند، 

بستگی اجتماعی، منظور ارزیابی و تعیین روایی و پایایی ابزار همچنین بههستند. هم دانشجو نیز 8%

آوری بستگی اجتماعی پیشنهاد شد و ازطریق جمع، مدل مفهومی همAmosافزار با استفاده از نرم

 داده، برازش و ضرایب رگرسیونی و کوواریانسی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه، نتایج تحلیل

 پنج به توجه با تحقیق مفهومی شود. مدلبستگی اجتماعی ارائه میعامل تأییدی مدل مفهومی هم

. است شده ایجاد هاشاخص این با مرتبط پرسش 25 و هاآن کنندةتعریف هایشاخص و اصلی بعد

 .است Amos افزارنرم از استفاده با اجتماعی بستگیهم مفهومی مدل نمایانگر ،3 شمارة شکل
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 Amos افزارنرم از استفاده با اجتماعی بستگیابزار هم مفهومی مدل -3شکل 

 (1397های تحقیق، )منبع: یافته

 های برازششاخص -2جدول 

 
 مقادیر استاندارد شدهمقادیر برآورده

- 
 

45/1 2> 



 167...........................اریخی ناکارآمدهای تبافت بستگی اجتماعی دربر ارتقای هم مؤثرواکاوی ابعاد و عوامل 

 

 

 

 >p.value 006/0 05/0 درجة آزادی

 <RMSEA 03/0 08/0 ریشة میانگین مربعات خطای برآورد

 >NFI 95/0 9/0 شاخص برازش هنجارشده

 >IFI 98/0 9/0 شاخص برازش فزاینده

 >CFI 98/0 9/0 شاخص برازش تطبیقی

 (1397 تحقیق، های)منبع: یافته

 

آزادی مدل مثبت  درجةهای برازش مربوط به مدل ارائه شده است. شاخص 2در جدول شمارة 

آزادی و  درجةمطلق یعنی مجذور کای بر  های برازششود شاخصاست. چنان که مشاهده می

RMSEA شده از نمونه و مدل مورد بستگی مشاهدههای بین کوواریانس / هم)که متوسط باقیمانده

است( قابل قبول است. دیگر  08/0تر از است و در اینجا پایین انتظار برآورد شده از جامعه

میان  سةیمقاای برای های برازش نسبی و ایجازی( که ماهیتی مقایسههای برازش )شاخصشاخص

دهد برازش مدل با مدل استقالل و مدل اشباع و نیز مدل رقیب دارند، قابل قبول است و نشان می

ها در حد مطلوب و قابل قبول است. براساس نتایج مربوط به ادهکوواریانس د -ماتریس واریانس 

گیرد و برازش الزم را با قرار می تأییدبستگی اجتماعی مورد عاملی همهای برازش، مدل پنجشاخص

ها ارائه های رگرسیونی مربوط به عوامل و شاخصهای این تحقیق داراست. در ادامه، وزنداده

 شود.می
 وزن رگرسیونی استانداردبرآورد  -3جدول 

 (1397 تحقیق، های)منبع: یافته 

دهد. ها را نشان میهای ذیل آنها و شاخصهای رگرسیونی میان عاملوزن 3جدول شمارة 

دهد که وزن رگرسیونی ضرایب رگرسیونی مربوط به هرکدام از عوامل، نشان می بازةیسة مقا

قرار دارد که نشان  81/0تا  62/0 بازةهای ذیل عامل رضایت اجتماعی با عامل مربوطه، در شاخص

 روابط اجتماعی ---> تعامالت اجتماعی 194/0

 روابط اجتماعی ---> اعتماد اجتماعی 864/0

 روابط اجتماعی ---> تعهد اجتماعی 683/0

 روابط اجتماعی ---> وجدان جمعی 561/0

 منافع مشترک ---> هااحترام به تفاوت 711/0

 ع مشترکمناف ---> همکاری و همیاری 741/0

 منافع مشترک ---> مشارکت اجتماعی و مدنی 633/0

 نظم اجتماعی ---> فقدان خشونت 783/0

 نظم اجتماعی ---> کنترل اجتماعی 532/0

 نظم اجتماعی ---> احترام به قوانین اجتماعی 639/0

 هویت اجتماعی ---> ارتباط صمیمانه 649/0

 هویت اجتماعی ---> ها، نمادها و مناسک مشترکآیین 0٫704

 هویت اجتماعی ---> حس تعلق 653/0

 رضایت اجتماعی ---> ادراک عدالت 781/0

 رضایت اجتماعی ---> شمولیهمه 625/0

 رضایت اجتماعی ---> آرامش و آسایش 811/0
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های است که شاخص تری نسبت به دیگر عوامل دارد. الزم به ذکروزن رگرسیونی قوی بازةدهد می

های مورد بحث )روابط اجتماعی، منافع مشترک، نظم اجتماعی، هویت ذیل هر کدام از عامل

اند و لذا هرکدام از دوم فشرده شده مرتبةاجتماعی و رضایت اجتماعی( ازطریق تحلیل عامل 

 شود.ائه میها بازنمای دو یا چند گویه است. در ادامه، روابط کوواریانسی میان عوامل ارشاخص
 

 هاکوواریانس میان عامل برآورد -4جدول 

 معناداری
ضرایب 

  کواریانس

 منافع مشترک <--> روابط اجتماعی 278/0 002/0

 نظم اجتماعی <--> منافع مشترک 026/3 ***

 هویت اجتماعی <--> نظم اجتماعی 276/1 ***

 رضایت اجتماعی <--> هویت اجتماعی 723/0 ***

 رضایت اجتماعی <--> ظم اجتماعین 824/2 ***

 نظم اجتماعی <--> روابط اجتماعی 353/0 002/0

 هویت اجتماعی <--> روابط اجتماعی 101/0 003/0

 رضایت اجتماعی <--> روابط اجتماعی 21/0 002/0

 هویت اجتماعی <--> منافع مشترک 864/0 ***

 رضایت اجتماعی <--> منافع مشترک 81/1 ***

 (1397 تحقیق، هایفته)منبع: یا

 

بستگی اجتماعی وجود دارد ، روابط کوواریانسی میان عوامل متغیر هم4مطابق با جدول شمارة 

صورت معنادار است. نظم اجتماعی با منافع مشترک باالترین کوواریانس و روابط و این روابط به

 ترین ضریب کوواریانس را دارند.اجتماعی و هویت اجتماعی پایین

بررسی پایایی ابزار فوق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان داد پایایی  برای

است که قابل قبول  84/0تا  66/0آلفای  بازةاین متغیر در  گانةپنجهای مربوط به عوامل گویه

ی ارائه عنوان شاخصی دیگر از پایایکل به نمرةها با بستگی عاملرود. در ادامه، جدول همشمار میبه

 شود.می

 

 

 

 
 کل نمرةها با بستگی عاملهم -5جدول 

 
بستگی هم

 اجتماعی )کل(

 رضایت

 اجتماعی

 هویت

 اجتماعی

 نظم

 اجتماعی

 منافع

 مشترک

روابط 

 اجتماعی
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 (1397 تحقیق، های)منبع: یافته

 

ابط رو بازةست. نادار اکل و با یکدیگر مع نمرة، تمامی روابط عوامل با 5مطابق با جدول شمارة 

یسة این بازه مقا. است 71/0تا  55/0روابط عوامل نیز  بازةاست.  88/0تا  77/0عوامل با نمرة کل در 

کل است که  نمرةبستگی عوامل با هم تر از میانگینبستگی عوامل با یکدیگر پاییندهد همنشان می

 بستگی اجتماعی است.پایایی ابزار هم دهندةنشان

 

 گیری و پیشنهاداتیجهتن -5

، نگارندگان (7با اتکا به نتایج حاصل از مبانی نظری و مطالعات میدانی صورت گرفته )جدول 

تاریخی ناکارآمد،  هایبافت در اجتماعی بستگیشده را در ارتقای همبُعد اجتماعی مطرح 5توجه به 

 اند از:اهمیت عبارتدانند. این ابعاد به ترتیب می مؤثرطور ویژه شهر بوشهر، و به

های مشارکت اجتماعی و مدنی و همکاری و منافع مشترک: تأثیرگذاری این بعد و مؤلفه -1

کنندة نتایج تأییدبستگی اجتماعی، همیاری در نتایج این پژوهش و تأثیرگذاری آن بر میزان هم

 ایج پژوهش روانبخشکنندة نتتأییدچنین نتایج این مقاله، است. هم (1384) نصرآبادی تحقیق باقی

بستگی اجتماعی است که معتقد است منافع مشترک و وجود نیازهای متقابل بر میزان هم (1386)

 برای زمینه ایجاد نیز (1394) تأثیرگذار است. ازسوی دیگر، همانند این پژوهش، یارمحمد توسکی

 را راهکارهایی مشارکت هایارزش کردن درونی مدنی و هایگروه و طبیعی اجتماعات مشارکت

( نیز همانند این 1394داند. رضادوست و همکاران )شهری می اجتماعی بستگیهم تقویت جهت

بستگی اجتماعی دارد. پژوهش معتقدند که مشارکت اجتماعی رابطة مستقیم و معناداری با هم

تایج کنندة نتأییدبستگی اجتماعی در نتایج این تحقیق، تأثیرگذاری بعد منافع مشترک بر هم

( است. ازسوی دیگر، تأکید این مقاله بر این بعد، با نتایج مطالعة 1395فرد ) زادهعبدالهتحقیق 

بستگی هم

 اجتماعی )کل(
1      

رضایت 

 اجتماعی
*** 863/0 1     

    1 624/0 *** 773/0 *** هویت اجتماعی

   1 564/0 *** 683/0 *** 861/0 *** نظم اجتماعی

  1 691/0 *** 598/0 *** 712/0 *** 886/0 *** منافع مشترک

 562/0 *** 551/0 *** 564/0 *** 791/0 *** روابط اجتماعی
*** 
695/0 

1 
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 دیگر و هایفرهنگ و افراد به متقابل احترام و مشترک، تحمل ( که اهداف2013) 1جهان و محمود

دانند، میبستگی اجتماعی تأثیرگذار سیاسی را بر هم و اجتماعیمؤسسات  با همکاری و مشارکت

 هماهنگ است.

گونه های تاریخی ناکارآمد، ساکنان اینبستگی اجتماعی در بافترسد جهت ارتقای همبه نظر می

ی بایست در سازمان جامعه مشارکت داشته باشند. اولویت این بُعد، امرها بیش از هر چیزی میبافت

 امور رد جامعه، آن ی باال، اعضایبستگی اجتماعه با همجامعرسد چرا که در یک معقول به نظر می

 اجتماعی حیات به دادن شکل در غیرمستقیم یا مستقیم صورتبه و کنندمی شرکت شهر و محله

شوند، می عمومی هایبحث وارد و کنندمی مشارکت سیاسی و اجتماعی زندگی در دارند؛ مشارکت

 در که تماعیاج و دیگران به کمک جهت تمایل درونی و دارند مسؤولیت احساس دیگریک به نسبت

 ها،دارند؛ آن مشترک هدفی یا نتیجه به یابیدست جهت چنین همکاریکنند، و هممی زندگی آن

 .پذیرندمی عهجام برابر اعضای عنوانبه را دیگر زندگی هایشیوه و هاارزش با افراد

بستگی عی و همضایت اجتماعی: تأکید این مقاله بر وجود ارتباط میان رضایت اجتمار -2

چنین نتایج این پژوهش با ت. هماس (1393) همکاران و سو با تحقیق رستگارخالداجتماعی، هم

و  کیو تار کیبار یرهایعدم وجود مسگیرند که نتیجه می( 1395) همکاران و مطالعة خسروی

یگر، وی داست هماهنگی دارد. از س گذارکنان تأثیرسا یبستگی اجتماعمندان بر همتوجه به سال

 هایه فرصت( ک2013تأکید این مقاله بر بعد رضایت اجتماعی، با نتایج مطالعة جهان و محمود )

بستگی اجتماعی امکانات بر هم به برابر اقتصادی و دسترسی سود و اجتماعی رفاه برای برابر

همانند این  نیز( 2013) مکارانه و چنین نتیجة پژوهش پرویزسو است. همدانند، همتأثیرگذار می

 داند.می اجتماعی بستگیهم موجب تقویت شمولی رامقاله، همه

 بستگیهمدهندة نشان محرومیت، آن در که است شهروندان برابر فرصت از فرد این بُعد، ادراک

 یعتوز عادالنه جامعه له اعتقاد داشته باشند که کاالهایکه ساکنان محدرصورتی .است پایین

 و معلول و جوان و پیر مرد، و نز ازقبیل جامعه اقشارهمة شود و می رفتار نصفانهم هاآن با شود،می

یابد و این ی افزایش میکنند، رضایت اجتماع استفاده آن فضاهای از زمان هر در توانندمی غیرمعلول

 بستگی میان ساکنان خواهد شد.امر موجب ارتقای هم

دهد ( که نشان می1381ا تحقیق موسوی )نظم و کنترل اجتماعی: نتایج این پژوهش ب -3

شود متناسب است. ازسوی دیگر، بستگی اجتماعی میفقدان انسجام و نظم پایدار، موجب کاهش هم

بر  نیز (1394) شده توسط یارمحمد توسکیهای پژوهش انجامهمانند نتایج این پژوهش، یافته

 کالبدی رشد کنترل اجتماعی، تاختالال کاهش و سازینهادینه شهروندی، حقوق اهمیت رعایت

کند. شهری تأکید می اجتماعی بستگیهم تقویت جهت خصوصی، فضاهای امنیت و حفظ شهر

کافی،  امنیت گیرد عدمکه نتیجه می( 1395) چنین نتایج این پژوهش با مطالعة اتابکیهم

                                           
1 Jahan, H., Mahmud, A. (2013) 
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 دارد. نتیجة شود هماهنگیمی اجتماعی بستگیهم تهدید موجب و دزدی، اعتیاد بندوباری،بی

 ساکنان امنیت احساس و اجتماعی بستگیهم بین معتقدند که ،(1395) همکاران و خسروی تحقیق

 فقدان و اجتماعی بستگیهم میان ارتباط وجود بر مقاله این تأکید با دارد، وجود مستقیمی رابطة

 .است متناسب اجتماعی، کنترل و عمومی و نظم منازعات و خشونت

این مهم ازطریق ایجاد . کنند خاطراطمینان احساس آن در مردم و باشد امن مکانی باید شهر

 ازطریق را جامعه افراد و بخشدمی اولویت جاافتاده ارزشی نظم یک از را همگان اطاعت که نظمی

 حیات و کندمی جلب مشترک زندگی سویبه سیاسی و اقتصادی سازوکارهای و انفعال و فعل

 غیررسمی، اجتماعی چنین کنترلهم .آیددست میسازد بهمیپذیر امکان را جمعی

 .است خارج رسمی هاینظارت تسلط قلمرو از که دهدمی قرار پوشش تحت را هاییهنجارشکنی

دفاع و خصوص در شهر بوشهر، که فضاهای بیهای تاریخی و بهعدم توجه به این مهم در بافت

بستگی اجتماعی ساز کاهش همتواند زمینهارد میمستعد وقوق جرم و جنایت در آن زیاد وجود د

های ساکنان درستی در بین اولویترسد این بعد نیز بهرو به نظر میساکنان در بافت شود. از این

 بستگی اجتماعی قرار گرفته است.محلة بهبهانی شهر بوشهر برای افزایش هم

( درمورد توجه به فضاهای 1381روابط اجتماعی: نتایج این پژوهش با تحقیق موسوی ) -4

 ( نیز بر باور1384سو است. نتیجة پژوهش باقی نصرآبادی )عمومی و بازسازی تعامالت انسانی، هم

سو با تأکید دارد که هم اجتماعی بستگیهم افزایش جهت مردم به صادقانه خدمت و مردم کردن

چنین نتایج این پژوهش با های اعتماد اجتماعی و وجدان جمعی در این پژوهش است. هممؤلفه

بستگی گیرد افزایش بیگانگی اجتماعی موجب تضعیف هم(، که نتیجه می1386مطالعة ملکی )

بستگی اجتماعی فرهنگی، موجب ارتقای هم و اجتماعی تعامالت و تراکم شود و افزایشاجتماعی می

، که نشان (1394) است هماهنگی دارد. ازسویی، نتایج این پژوهش با تحقیق یارمحمد توسکی

 تقویت شهری و هایمحله شهری، ساماندهی عمومی فضاهای اجتماعی، گسترش دهد اعتمادمی

 چنینشود، متناسب است. همبستگی اجتماعی میهمسایگی، موجب تقویت هم واحدهای

اعتماد  که معتقدند پژوهش این همانند نیز( 1395) و اتابکی (1394) همکاران و رضادوست

 همکاران و نتیجة تحقیق خسروی .دارد اجتماعی بستگیهم با معناداری و مستقیم رابطة اجتماعی

ی رابطة مستقیمی وجود دارد، با ریحضورپذ زانیمو  یبستگی اجتماعهم نیب، که معتقدند (1395)

بستگی اجتماعی در چنین تأثیرگذاری بعد روابط اجتماعی بر همتأکید این مقاله متناسب است. هم

 قرارداد جمعی، ( است که وجدان1395فرد )زادهعبداهللکننده نتایج تحقیق تأییدج این تحقیق، نتای

بستگی را در تقویت هم اجتماعی اجتماعی و اعتماد مسؤولیت احساس اجتماعی، تعهد اجتماعی،

حمود داند. ازسوی دیگر، تأکید این مقاله بر این بعد، با نتایج مطالعة جهان و ممی مؤثراجتماعی 

بستگی اجتماعی تأثیرگذار اجتماعی را بر هم نهادی و تعامل و فردیمیان ( که اعتماد2013)

 دانند، هماهنگ است.می
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 بین افقی روابط از یاشبکه حضور این بعد در بافت تاریخی حائز اهمیت است؛ چراکه ازطریق

است، موجب  ممکن آن در تنوع و است اعتماد آن،مشخصة  که مختلف، اجتماعی یهاگروه و افراد

شود. این بعد شامل تعامالت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، بستگی اجتماعی میهم ایجاد و ارتقای

 اعتماد گیریشکل مردمی، مشارکت و اجتماعی تعهد اجتماعی و وجدان جمعی است و با ارتباطات

 اعتماد یا شخصیبین ماداعت جامعه، رسمی نهادهای به عمومی اعتماد و گروهیدرون و گروهیبین

 هاییفعالیت کلیة مطلوب انجام برای فرد ازسوی درونی الزام و مسؤولیت احساس اجتماعی، متقابل

نوع، موجب هم به مثبت عاطفی تمایل و پنداریذاتهم نوعی شود ومی گذاشته وی عهده بر که

 شود.ها میبستگی اجتماعی در این بافتهم ارتقای

های این پژوهش نیز (، یافته1386شده توسط ملکی )ی: همانند پژوهش انجامهویت اجتماع -5

بستگی اجتماعی خواهد شد. گر آن است که گرایش بیشتر به هویت محلی، موجب بهبود همنشان

 شهری و فرهنگ دهد آموزش، که نشان می(1394) نتایج این پژوهش با تحقیق یارمحمد توسکی

شود، متناسب است. ازسوی دیگر، تأکید بستگی اجتماعی مییت هماجتماعی، موجب تقو تعلق حس

جامعه  به تعلق (، که حس2013این مقاله بر بعد هویت اجتماعی، با نتایج مطالعة جهان و محمود )

 دانند، هماهنگ است.بستگی اجتماعی تأثیرگذار میمشترک را بر هم مشترک و هویت هایارزش و

های ملموس ر بوشهر با داشتن پیشینة غنی تاریخی و میراثرسد شهروندان شهبه نظر می

بستگی به محله و درنتیجه ارتقای کالبدی و ناملموس فرهنگی، برای افزایش حس تعلق و دل

دانند که این پیشینه و میراث را یادآوری بستگی اجتماعی، حضور نمادها و عواملی را ضروری میهم

 دهدمی اجازه شهروندان به جامعه، و گروه اعضای بین در مشترک هویت احساس بودن کند. حاکم

این  در .آورد وجودبه عملی بندیپای و ترازیهم احساس نوعی و بدانند جامعه از بخشی را خود تا

 عشق و محبت همزادپنداری، نوعی و دارد موجود ارتباطات به نسبت خوبی احساس فرد شرایط،

 کند.می پیدا جامعه به نسبت

 وجود همیشه و داشته وجود همواره محروم شهری ان ذکر این نکته الزم است که مناطقدر پای

در  .شوند رها به حال خود باید مناطق این که نیست معنا این به ادعا این اما داشت؛ خواهد

توجه به نیازها و ترجیحات ساکنان برای ایجاد و افزایش  این مناطق، بازطراحی ریزی وبرنامه

پایدار  نظم و مشترک و انسجام ها و احساساتاجتماعی، ارزش تعامل معنوی، و خالقیا پیوندهای

سال 15دهد از دید ساکنان باالی امری ضروری است. درواقع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

محلة بهبهانی بوشهر، ابعاد منافع مشترک، روابط اجتماعی، نظم و کنترل اجتماعی، رضایت 

های تاریخی ناکارآمد تأثیرگذارند. بستگی اجتماعی در بافتت اجتماعی بر میزان هماجتماعی و هوی

ارتقای  به که هابافت گونهنیا در مداخله از نوع متناسبی انتخاب و منطقی و صحیح تصمیمات اتخاذ

 هاآنبه  شهری حیات و هویت بازگرداندن برای ،شودیممنجر  هابافتاین  در شهری فضاهای کیفیت

 و بازطراحی آن در و کاربست نوشتار این در شدهتبیین ابعاد به توجه با است امید است. ضروری
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آید و به  فراهم هابافت این در ساکنان بیشتر اجتماعی بستگیهم نةیزم تاریخی، هایبافت سازیبه

 زندگی تقایار جهت ها درمحله این و امنیت در یو کیفیت زندگ یشأن اجتماع این واسطه، با بهبود

 شهری حرکت کند.
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