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Identifying the Factors Affecting the Variations of 
Urban Settlement patterns Based on Social Ecology in 
Different Dimensions by Content Analysis Method

[Alalhesabi M, Karani N; 2012] Factors affecting housing variations from the ...; [Boterman W R, et al; 2021] 
Multiple dimensions of residential ...; [Buechley R W; 1956] Social area analysis by Eshref Shevky ...; [Castells M  
; 2004] The network society, a Cross-cultural ...; [Davis M; 2006] Planet of ...; [Harvey D; 2003] The right to the  
...; [Jacobs J; 1961] The death and life of great American ...; [Jalilisadrabad S, Hashemi S Z; 2020] The evolution 
of the concept of segregation in the thinkers’ ...; [Johnston R J; 1971] Urban residential patterns: An introductory 
...; [Knox P, Pinch S; 2010] Urban social geography: An ...; [Malekzade N, et al; 2020] Investigating the factors 
influential on the urban and regional spatial structure using the ...; [Massey DS, Denton N A; 1993] American 
apartheid: Segregation and the making ...; [Mostofi Almamalaki R, et al; 2019] Identifying and explaining factors 
affecting ...; [Park R E; 1925] The city: Suggestions for the study of human ...; [Pourjafar M, et al; 2019] Studying 
the effective factors involved in non-formation ...; [Saldana J; 2015] The coding manual for qualitative ...; [Scott 
W A; 1955] Reliability of content analysis: The case ...; [Sibley D; 1988] Survey 13: Purification of ...; [Smith S J; 
1988] Political interpretations of racial ...; [Timms D W G; 1972] Urban Residential ...;  [White M D, Marsh E; 
2006] Content analysis:A flexible ...; [Winchester H P, White P E; 1988] The location of marginalised groups ...; 
[Wirth L; 1938] Urbanism as a way of ... [Wirth L; 1927] The ... [Wu Q, et al; 2014] ocio-spatial differentiation 
and residential segregation in the Chinese city based on the 2000 ...

Aims Cities have always been population absorbent because of having specific economic and social 
characteristics. These geographical movements are not only for immigrants and Residents of cities are 
also constantly moving to intend to improve their social status. All these socio-spatial variations have 
profound effects on the pattern of urban settlement which doubles the complexity of the urban planning 
process. So it is very important to be aware of the factors affecting these variations. Therefore, this paper, 
through the social ecology approach, identified the factors affecting the urban settlement pattern.
Methodology The present research has been carried out using content analysis in 2021. The content has 
been selected from English-language sources from social ecology theorists who have dealt with issues 
related to urban Settlement and have been published between 1925 to now, so eighteen Primary sources 
were selected and the process of summarization, coding, and categorization was performed on them. 
Finally, quantitative analysis was carried out on all units including concepts, categories, and factors.
Findings The results of the analysis on the first variable, show that the concepts with the social, cultural, 
and economic approach, respectively, had the highest frequency. The results of the analysis on the 
second variable, also show that among the ten factors affecting the Settlement pattern, “social distance” 
and “socio-spatial movement” had the highest frequency. The results of correlation analysis between the 
ten factors, also show that “social homogeneity” by a direct relationship and strong correlation with six 
other factors, has the greatest impact on urban settlement patterns.
Conclusion The results indicate that the final ten factors, through a network of interactives, shape socio-
spatial variations and change the pattern of urban settlement.
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ثر بر تحوالت الگوی سکونت موشناسایی عوامل 
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 چکيده
 همواره اجتماعی و اقتصادی خاص هایویژگی از برخورداری دلیل به شهرها: اهداف
 و نبوده مهاجران خاص جغرافیایی، تحرکات اند. البته اینبوده جمعیت جاذب

نت تغییر محل سکو حال در دائما   اجتماعی، پایگاه ارتقاء هدف با نیز شهرها ساکنین
 ویالگ بر سزاییبه ثیراتتا فضایی،-اجتماعی تحوالت اینه مجموع. هستند خود

 کند.ریزی شهری را دوچندان میگذارد که پیچیدگی فرآیند برنامهمی شهری سکونت
ر حاضه از این رو، مقال .است ضروری بسیار تحوالت، این بر ثرمو عوامل از آگاهی لذا

 ونتسک الگوی بر ثرمواجتماعی، به شناسایی عوامل  شناسیبوماز طریق رویکرد 
 پرداخت.  شهری

انتخاب  شد. انجام 1400و در سال  تحلیل محتوا روش با این پژوهش: شناسیروش
 و به شرط اجتماعی شناسیبومنظران صاحب از انگلیسی، منابع میان محتوا از

و در  به بعد 1925 زمانیه باز  انتشار در شهری، سکونت با مرتبط پرداختن به مباحث
 و انتخاب اول دسته مطالع 18 نهایتا  الکترونیکی انجام شد. ه نسخبودن دسترس
مفاهیم،  آخر، در. پذیرفت صورت بندیمقوله و کدگذاری سازی،خالصه فرآیند
 .گرفتند قرار کمی هایتحلیل تحت تحقیق، عوامل و هامقوله

 عاداب با مفاهیم ترتیب، به داد که نشان اول متغیر تحلیل از هایافته: هایافته
 متغیر لتحلی از هایافته. داشتند را فراوانی بیشترین اقتصادی و فرهنگی اجتماعی،

 عوامل سکونت، الگوی بر ثرمو گانه10 عوامل بین از که نیز حاکی از این بود دوم
های هیافت. دارند را فراوانی بیشترین" فضایی-اجتماعی تحرک" و" اجتماعی فاصله"

 تجانس" عامل که نشان داد نیز عوامل این میان همبستگی تحلیل از ناشی
 الگوی بر را ثیرتا بیشترین دیگر، عامل شش با باال همبستگی به دلیل" اجتماعی
 .داشت شهری سکونت

 از ایشبکه طریق از تحقیق، گانه10 عوامل که بود آن از حاکی یجتان: گیرینتیجه
 را هرهاش در سکونت الگوی و رقم زده را فضایی-اجتماعی تحوالت ثرات،تا و ثیراتتا

 کردند.  تغییر خوشدست
فضایی، جغرافیای اجتماعی شهر، تحلیل -سکونت شهری، تحوالت اجتماعیکلیدواژگان: 

 محتوا
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 مقدمه
 اجتماعی، و اقتصادی خاص هایویژگی از برخورداری دلیل به شهرها
 خاص جغرافیایی، تحرکات این البته. اندبوده جمعیت جاذب همواره
همواره در  نیز شهرها در ساکن های اجتماعیو گروه نبوده مهاجران
. ستندهجایی محل زندگی خود به مناطق با سطح کیفی باالتر پی جابه

فضایی پیوسته و -سرآغازی برای ایجاد تحوالت اجتماعی مسالهاین 
. لذا نداشتن آگاهی کافی از عوامل استدگرگونی در الگوی سکونت 

های موجود شده این تحوالت، موجب عدم درک پیچیدگیدهنده شکل

کارآمد محقق نخواهد شد. در این  ریزی شهری به شکلنهایتا  برنامهو 
 اصوله فوق را بر پای مساله، ارنست برگسو  پارکرابرت رابطه، 

طبیعی به ترتیب با عناوینی چون فراگرد اجتماعی و  شناسیبوم
، فراگرد اجتماعی شامل چهار پارکاند. از نظر مطرح کرده جانشینی

 .[Park, 1925] استرقابت، کشمکش، توافق و همرنگی ه مرحل
نیز تعبیر مشابهی از این پدیده داشته و آن را تحت  ران جانستون

 ه، معرفی کرده که شامل چهار مرحلشناختیبومعنوان جایگزینی 
 .[Johnston, 1971] استشدن توده-نفوذ، هجوم، تثبیت و تراکم

 معتقدند که این پدیده، نوعی دیالکتیک پینچو  ناکسهرچند 
 شناختیریخت هایویژگی از مهمیه است که جنب فضایی-اجتماعی

 به خانوارها تمایل آن، گیریشکل عامل و دهدمی تشکیل را شهر
 ستا زندگی سبک در تغییر و اقتصادی-اجتماعی سطح ارتقاء تحرک،

[Knox & Pinch, 2010] ،بر این باور  مایک دیویس. در این رابطه
 ونچ عواملی اقتصادی خود، وضعیتدرنظرگرفتن  با است که افراد

 منیتا کار و محل تا فاصله سرپناه، کیفیت مالکیت، مسکن،ه هزین
کنند می لحاظ سکونت جاییجابه معیارهای عنوان به را اجتماعی

[Davis, 2006]. لوئیس ورث این در حالی است که به اعتقاد ،
 مات،خد به دسترسی بها،اجاره زمین، قیمت فاکتورهایی چون تراکم،

 ها بهآلودگی صدا و از شناسی و دوریییزیبا مسائل بهداشت،
 ,Wirth] شوندمی بدل انتخاب محل سکونت برای معیارهایی

واضح است که فصل مشترک تمام مباحث فوق، مفهوم  .[1938
، سبب که در کنار مفهوم قدرت [Park, 1925]است  رقابت

-گزینی اجتماعیوجودآمدن طبقات اجتماعی، تفکیک و جداییبه
 کند، قدرتبیان می دیوید هارویکه  طورهمان. شودفضایی می

 نآ تبع به و شده اجتماعی خلق طبقات موجب مسلط جامعه،ه طبق
دیوید  . [Harvey, 2003]گیردمی قرار ثیرتا تحت شهرها رتاساخ

 نوعی قدرتمند، اجتماعی هاینیز معتقد است که گروه سیبلی
 کنندمی اعمال ترضعیف هایگروه علیه را سازمحرومیت هایکنش
 و شکل گرفتهدر شهر  محرومیت به موجب آن، فضاهای که

 شوندمیضعیف از حضور در برخی فضاهای شهری محروم  هایگروه
[Sibley, 1988]. مورد اما با دیدگاهی متفاوت در مانوئل کاستلز 

پیدایش شهرهای  در های جدید ارتباطیتکنولوژی و اطالعات نقش
است کرده کار شهرها در اجتماعی هاینابرابری جهانی و افزایش

[Castells, 2004]. فضایی-اجتماعی البته در ارتباط با الگوی 
. به تاسنیز بسیار سرآمد  شفکیو تمایز مسکونی، نظریات  شهرها

شهرنشینی و ه منزلت اجتماعی، درجه باور او، سه شاخص
های اجتماعی متمایز در سطح شناسایی حوزه برایگزینی، جدایی

 دانکن تیمز .[Buechley, 1956]شهر، بسیار کارآمد خواهد بود 
نیز بر مبنای تفکرات شفکی، فاکتورهای منزلت اجتماعی، 

 ارایه منظوربهخصوصیات خانوادگی، وضعیت مهاجرت و قومیت را 
 ,Timms]است  مدلی تحت عنوان موزاییک شهری به کار برده

نژاد  و قومیت اقتصادی و فرهنگی، ، وضعیتسیبلیاگرچه  .[1971
[Sibley, 1988]  و آداب و زبان مذهب، دین، ، قومیت،ورثو 

ها معرفی اقلیت فضایی-انزوای اجتماعی دالیل ترینمهمرا  رسوم
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 که سوزان اسمیت، ایدئولوژی،در صورتی [Wirth, 1927]کنند می
د دانسیاسی را عامل تفکیک اجتماعی می فرآیندهای و احساسات

[Smith, 1989] های دولتی، و در واقع آن را معلول سیاست
کند های فردی و اجتماعی تلقی میهادی و کنشهای نشیوه

[Smith, 1989; Massey, 1993]. و  وینچسترکه  طورهمان
 و اجتماعی هنجارهای اقتصادی، نداردهایتااس عنصر نیز، سه وایت

فضایی در نظر -حقوقی را محرک انزوای اجتماعی و قانونی کدهای
اما با  جیکوبزجین  .[Winchester & White, 1988]اند گرفته

 یریز برنامه جمعیتی، تراکم مسکونی، دیدگاهی متفاوت، تراکم
 اجتماعی زندگی و شهری هایبافت فضایی الگوی زمین، کاربری

 هب شهرها فضایی-اجتماعی الگوی بر ثرمو متکثر را فاکتورهایی
  .[Jacobs, 1961]آورد می حساب

صرفا   کنون یا به تحلیلتاها تحقیق، عموم پژوهشه با بررسی پیشین
 سیشنابومفضایی از الگوی سکونت در شهرها پرداخته و از فضای 

تنها اثر یک یا چند مفهوم خاص از یا  انداجتماعی دور بوده
ی هایپژوهشآنها  اند که اکثراجتماعی را بررسی کرده شناسیبوم

اند. شهری مشخص انجام شدهه توصیفی بوده و در محدود
شناسی نزدیک ها که به لحاظ موضوعی و روشتحقیق ترینمشابه

 هاند نیز، تنها به بررسی بخش کوچکی از دامنبه پژوهش حاضر بوده
که با توجه به اهمیت و کاربرد رویکرد اند اکتفا کردهمد نظر نظری 

های چند بعدی فضاهای اجتماعی در شناخت پیچیدگی شناسیبوم
ر این حیطه را نبود چارچوبی کمبود د ترینمهمتوان شهری، می

ثر بر تحوالت موجامع و همه جانبه در ارتباط با رویکردها و عوامل 
رو، هدف از  الگوی سکونت به کمک رویکرد مذکور دانست. از این

 کردن این خالء مطالعاتی مهم بود.انجام این پژوهش، پر 
 

 شناسیروش
 1400با رویکرد کمی و در سال  محتوا تحلیل پژوهش حاضر به روش

 ایتوشده توسط  ارایهبه انجام رسید. مراحل تحقیق بر مبنای فرآیند 
. در گام اول، جامعه انجام شد [White & Marsh, 2006] مارشو 

موضوعی، در ه آماری )محتوا( تحقیق با معیارهایی چون، نوع و زمین
یب، شدند. به این ترتلیف و سال انتشار انتخاب تازبان بودن، دسترس

دست اول از میان مقاالت و کتب انگلیسی زبان از ه مطالع 18
 الکترونیکی آن دره اجتماعی که نسخ شناسیبومه نظران حوز صاحب

ن کنوتاسیس مکتب شیکاگو( تا) 1925زمانی ه دسترس بوده و در باز 
 هآماری، مد نظر قرار گرفتند. الزم به اند، به عنوان جامعمنتشر شده
تماعی اج شناسیبوممنابعی که صرفا  به توصیف مفاهیم ذکر است، 

ارتباط با تحوالت سکونت در شهرها بودند، حذف بی شهری پرداخته و
 . شدند

اسنادی )مطالعه خط ه ها از طریق مشاهددر گام دوم، گردآوری داده
به خط( و تلخیص متون صورت پذیرفت. سپس در گام سوم، تحلیل 

( )معنای ظاهری آشکار به محتوای توجه با و استقرایی روش محتوا به
اول، از کدگذاری ه انجام شد. در مرحل متون، طی دو مرحله کدگذاری

بدوی یا همان کدگذاری باز استفاده شد. که هدف از آن، فروشکستن 
ها آن ههای مجزا، بررسی دقیق و مقایسهای کیفی کالن به بخشداده

 تهاسساماندهی بهتر آن منظوربهها تفاوت ها وبرای یافتن شباهت
[Saldana, 2015].  بنابراین در این مرحله، از موضوع کالن

اجتماعی، مفاهیم مرتبط با الگوی سکونت استخراج  شناسیبوم
ثر موشدند. سپس با توجه به هدف اول پژوهش که شناسایی ابعاد 

ت صور  بر الگوی سکونت بود، واحدهای ثبت یا همان مفاهیم، به
کد )ُبعد(  6ها در و تفاوتها شباهتکدگذاری دستی و بر اساس 

 قانونی-اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فضایی، کالبدی و سیاسی
بندی شدند. در مرحله دوم، کدگذاری فرعی مورد استفاده قرار دسته

گرفت. در حقیقت، کد فرعی، برچسبی ثانویه است و پس از آنکه کد 
ای بر غنای کده تاشود اولیه برای داده مشخص شد، به آن منتسب می

از این رو در این مرحله، با توجه  .[Saldana, 2015]زاید افمستخرج 
ثر بر الگوی سکونت بود، موبه هدف دوم پژوهش که شناسایی عوامل 

ها و سپس عوامل بر اساس کدهای اولیه )مفاهیم( ساخته ابتدا مقوله
 10مقوله و  39واحد ثبت )مفهوم(،  169و سامان یافتند. به طور کلی 

 بندی شدند. ن و دستهعامل استخراج، تبیی
در گام چهارم، واحدهای ثبت به تفکیک ابعاد و عوامل، شمارش و 

فتن یا منظوربهگزارش و تفسیر شدند. سپس آنها  فراوانی هر یک از
ثیر هر یک از عوامل بر یکدیگر و بر الگوی سکونت شهری، از ه تانحو

متغیرها از ضریب بودن تحلیل همبستگی و با توجه به اسمی
 همبستگی کرامر استفاده شد. 

ها از ضریب پی کدگذاری پایایی سنجش منظوربهدر گام پنجم، 
 ود بین اسمی توافق ضریب شد که در واقع نوعی استفاده اسکات
است و میزان قابلیت اعتماد کدگذاری پژوهش را نشان  کدگذار

از  %20اسکات، ضریب پی ه برای محاسب .[Scott, 1955] دهدمی
واحدهای ثبت به طور تصادفی انتخاب شدند و فرآیند کدگذاری مجددا  

و  شدهمشاهده توافقدرصد . سپس انجام شدسوم ه توسط نویسند
 محاسبه عامل هر به ازای کدگذاری دو توافق مورد انتظار میاندرصد 
 قابلیت ضریب و داده فرمول قرار درآمده دستبه نتیجه نهایتا  شد. 
 %87ها کدگذاری پایایی مجموع، که در شد محاسبهآنها  اعتماد
 .بود قبولی قابل وضعیت از حاکیکه  شد گزارش

 
 هایافته
در تحلیل محتوا از دو مرحله کدگذاری  که بیان شد طورهمان

کد مختلف  6واحد ثبت در  169اول، تمامی ه . در مرحلشداستفاده 
 از پس است. 1جدول یج آن به شرح تابندی شدند که ندسته

 ورمنظبه فرعی واحدهای ثبت، کدگذاری بدوی و استخراج کدگذاری
 .(2)جدول  پذیرفت تحقیق صورت هایعامل و هامقوله ساختن
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 کدگذاری بدوی و ساماندهی واحدهای ثبت در ابعاد مختلف به تفکیک هر نظریه (1 جدول
 کدها )ابعاد(  واحدهای ثبت  هاعنوان نظریه پردازنظریه

؛ پهنه مصنوعی-جانشینی؛ تحرک جغرافیایی؛ عوارض طبیعی-تهاجم دوایر متحدالمرکز ارنست برگس
 تاریخی؛ مقاومت اجتماعی

 اجتماعی؛ فضایی؛ کالبدی

ی؛ تعصبات؛ جایگاه اجتماعی؛ نفوذ نینشهیحاشطبقاتی؛ -آگاهی نژادی فاصله اجتماعی رابرت پارک
 همگنی اجتماعیاجتماعی؛ 

 اجتماعی؛ فرهنگی؛ فضایی؛ اقتصادی

 اجتماعی سامان اجتماعی؛ همرنگی اجتماعی-رقابت؛ کشمکش؛ توافق ی طبیعیهاطیمح رابرت پارک

غیرعاطفی؛ قومیت؛ رنگ پوست؛ منزلت -تماس اجتماعی سطحی شهرنشینی به عنوان شیوه زندگی لوئیس ورث
 و بها؛ دسترسی به خدماتاجاره اقتصادی؛ تراکم؛ قیمت زمین؛-اجتماعی

 هاشناسی؛ دوری از آلودگیبهداشت؛ زیبایی

اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی؛ 
 فضایی؛ کالبدی

-قومیت؛ دین؛ مذهب؛ زبان؛ آداب؛ رسوم؛ تمایل به یکپارچگی اجتماعی گتو لوئیس ورث
شهری عامدانه؛ نداشتن منزلت فرهنگی؛ طراحی-فرهنگی؛ غربال اجتماعی

های امنیت خارج گروه خودی؛ ترس از گروه خودی؛ محدودیتو حس 
 فرهنگی-اعتقادی، اجتماعی

 قانونی-اجتماعی؛ فرهنگی؛ سیاسی
 

 ختیشنابومشدن؛ تغییر کاربری؛ هجوم توده-نفوذ؛ هجوم؛ تثبیت؛ تراکم الگوهای سکونت شهری ران جانستون
پایگاه ها؛ سسات اقتصادی؛ اجرای طرح شهری؛ تاسیس کارخانهمو

های جدید؛ نوسازی بافت فرسوده؛ اقتصادی؛ احداث خیابان-اجتماعی
سازی؛ جمعیت گروه اقلیتی؛ وسعت پهنه خاص گروه های خانهطرح

 اقلیتی؛ قدمت سکونت گروه اقلیتی؛ میزان تکثر قومیتی

اجتماعی؛ فضایی؛ اقتصادی؛ 
 قانونی؛ کالبدی-فرهنگی؛ سیاسی

 

-اجاره مسکن، درآمد، تحصیالت، شغل؛ میزان تکثر و ناهمگونی اجتماعی اجتماعیحوزه  ویلیامز وشفکی 
پذیری مهاجران؛ باروری؛ سهم زنان در کار؛ فرهنگی؛ میزان تطبیق
 خانواری؛ نسبت تراکم گروه اقلیتی به کلواحدهای مسکونی تک

اجتماعی؛ فرهنگی؛ اقتصادی؛ 
 فضایی

اجتماعی؛ وضع مهاجرت؛ قومیت؛ خصوصیات خانوادگی )تک پایگاه  موزاییک شهری دانکن تیمز
والدینی، نرخ ازدواج و طالق، تعداد فرزند، تحصیالت سرپرست خانوار، 

 اشتغال زنان(

 اجتماعی؛ فرهنگی؛ اقتصادی

استانداردهای اقتصادی؛  سازی؛سازی، حاشیهسازی، قطبیاعیان ایهای حاشیهموقعیت گروه وایت و وینچستر
 قانونی-هنجارهای اجتماعی؛ عناصر حقوقی

 اجتماعی؛ اقتصادی؛ فضایی؛ قانونی

کنترل شکل، فرم، منظر شهری توسط طبقه مسلط؛ رابطه دیالکتیکی  عدالت اجتماعی حق به شهر دیوید هاروی
ارزش مصرفی و ارزش مبادالتی زمین؛ گردش فضایی ارزش افزوده؛ شیوه 
 تولید؛ شیوه کار؛ رانت و تخصیص زمین شهری؛ دسترسی نابرابر به منابع 

اجتماعی؛ فضایی؛ کالبدی؛ اقتصادی؛ 
 قانونی-سیاسی

وضعیت اقتصادی؛ هزینه مسکن؛ مالکیت؛ کیفیت سرپناه؛ فاصله تا محل  محالت فقیرنشینای از سیاره مایک دیویس
ریزی کار؛ امنیت اجتماعی؛ فقر ملی؛ فقر درون شهری؛ مهاجرت؛ برنامه

 گزینی های دولت؛ الگوی فضایی جداییشهری؛ سیاست

اقتصادی؛ اجتماعی؛ کالبدی؛ فضایی؛ 
 قانونی-سیاسی

های فرهنگی؛ قومیت؛ نژاد؛ طبقه قدرتمند و کنش-وضعیت اقتصادی فضاپاالیش  دیوید سیبلی
های اجتماعی، فضایی، اقتصادی و ساز؛ ایجاد محرومیتمحرومیت

 فضایی-گزینی اجتماعیتر؛ جداییامپریالیسم فرهنگی علیه طبقه ضعیف

 اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی؛ فضایی

شهرهای جهانی؛ تغییر شیوه تولید؛ تغییر ساختار اقتصاد شدن، جهانی ایجامعه شبکه مانوئل کاستلز
جهانی؛ افزایش فاصله اجتماعی؛ شهرهای پویا با مرزهای جهانی؛ 

ای شهرها؛ بستر انتقال )تکنولوژی(؛ ابزار انتقال )شهرهای ارتباطات شبکه
 جهانی(؛ مدیریت انتقال )نخبگان مدیریتی(

 قانونی-اقتصادی؛ اجتماعی؛ سیاسی

 

های اجتماعی؛ زندگی اجتماعی متکثر؛ رشد درونی با تراکم باال؛ کنش رشد شهر جیکوبزجین 
ریزی الگوی فضایی بافت شهری؛ تراکم مسکونی؛ تراکم جمعیتی؛ برنامه

 کاربری زمین

 اجتماعی؛ مدیریتی؛ کالبدی؛ فضایی

-تحرک فضایی؛ تحرک اجتماعیعدم تجانس؛ انزوا؛ ادغام اجتماعی؛  گزینی و طبقه فرودستجدایی داگالس مسی
های نهادی؛ های دولت؛ شیوهها؛ سیاستاقتصادی؛ موانع رشد اقلیت

 تناقض رفتاری میان این سه بخش های فردی؛کنش

اجتماعی؛ فرهنگی؛ فضایی؛ 
 قانونی-اقتصادی؛ سیاسی

پرستی؛ احساسات؛ گرایی؛ فرآیندهای سیاسی؛ نژادلیتابعیت؛ م تفاسیر سیاسی تفکیک نژادی سوزان اسمیت
سازی نهادی )قوانین دولت و ساز؛ محرومیتهای محرومیتایدئولوژی
 سازهای اجتماعی محرومیتکنش؛ های نهادهای محلی(سیاست

 قانونی-اجتماعی؛ فرهنگی؛ سیاسی

؛ سبک زندگیاقتصادی؛ تغییر -تمایل خانوارها به تحرک؛ ارتقاء اجتماعی فضایی-الگوهای تمایز اجتماعی ناکس و پینچ
 اقتصادی؛ پایگاه خانوادگی؛ پایگاه قومی و نژادی-پایگاه اجتماعی

اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی؛ 
 فضایی
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 های تحقیقها و عاملکدگذاری فرعی و ساختن مقوله (2 جدول
 واحدهای ثبت هامقوله هاعامل

 جغرافیایی و فرهنگیجانشینی؛ تحرک -تهاجم تعادل پویا نظم اجتماعی فضایی-تحرک اجتماعی

 سامان اجتماعی؛ همرنگی اجتماعی-رقابت؛ کشمکش؛ توافق فراگرد اجتماعی
 های اجتماعیهای تاریخی؛ مقاومت گروهمصنوعی؛ پهنه-عوارض طبیعی جانشینی-تهاجمضد

 هاآلودگیشناسی؛ دوری از بها؛ دسترسی به خدمات؛ زیباییتراکم؛ قیمت زمین؛ اجاره تحرک جغرافیایی
 توده شدن-نفوذ؛ هجوم؛ تثبیت؛ تراکم شناختیبومجایگزینی 

 سازیسازی، حاشیهسازی، قطبیفرآیندهای اعیان فضایی-تحوالت اجتماعی
 اقتصادی؛ تغییر سبک زندگی-تحرک خانوارها؛ ارتقاء اجتماعی فضایی-دیالکتیک اجتماعی

 اجتماعی؛ وضع مهاجرت؛ قومیت؛ خصوصیات خانوادگیپایگاه  تشابه اجتماعی تجانس اجتماعی

 قومیت؛ دین؛ مذهب؛ زبان؛ آداب؛ رسوم فرهنگی-تجانس اجتماعی
 ی اجتماعی؛ نفوذ اجتماعی؛ همگنی اجتماعیهاکنشمتقابل  ریتاث نزدیکی اجتماعیدرجه 
 یخانوار تکی مهاجران؛ باروری؛ سهم زنان در کار؛ ر یپذقیتطبناهمگونی اجتماعی؛  شهرنشینیدرجه 

 قانونی-استانداردهای اقتصادی؛ هنجارهای اجتماعی؛ عناصر حقوقی فضایی-انزوای اجتماعی فاصله اجتماعی

ی عامدانه؛ عدم برخورداری از شهر یطراحفرهنگی؛ -تمایل به یکپارچگی اجتماعی؛ غربال اجتماعی  انزوا تحت فشارهای خارجی
 منزلت و حس امنیت در خارج گروه خودی

 فرهنگی -ی اعتقادی، اجتماعیهاتیمحدودترس از گروه خودی؛  انزوا تحت فشارهای داخلی
 اقتصادی-قومیت؛ رنگ پوست؛ منزلت اجتماعی ی اجتماعیهاگروهتفکیک 
 عاطفیغیر -تماس اجتماعی سطحیی؛ نینشهیحاش طبقاتی؛-آگاهی نژادی اجتماعیفاصله 

گرایی؛ فرآیندهای سیاسی؛ لیتابعیت؛ می نهادی؛ هاوهیشی دولت؛ هااستیسی فردی؛ هاکنش تفکیک نژادی
 پرستی؛ ایدئولوژی؛ احساساتنژاد

 تعصبات؛ جایگاه اجتماعی منزلتیده یپد منزلت
 مسکن، درآمد، تحصیالت، شغلاجاره  اقتصادی-منزلت اجتماعی

 مسلط طبقهفرهنگی؛ قومیت؛ نژاد؛ کنترل فرم شهر توسط -وضعیت اقتصادی اجتماعیطبقه 
 ینیگزییجداکیفیت سرپناه؛ فاصله تا محل کار؛ امنیت اجتماعی؛ الگوی  کیفیت فضایی محل سکونت عرضه و تقاضا مسکن

تولید؛  وهیشرابطه دیالکتیکی ارزش مصرفی و ارزش مبادالتی زمین؛ گردش فضایی ارزش افزوده؛   تحوالت عرضه و تقاضای زمین
 کار؛ رانت و تخصیص زمین شهریوه یش

 ی شهریز یربرنامهی اقتصادی دولت؛ هااستیسفقر ملی؛ فقر شهری؛ مهاجرت؛  وضعیت اقتصادی کالن وضعیت اقتصادی
 مسکن؛ مالکیتنه یهزدرآمد؛  وضعیت اقتصادی خرد )خانوار(

اقتصادی؛ موانع رشد -فضایی؛ تحرک فضایی؛ تحرک اجتماعی-عدم تجانس؛ انزوا؛ ادغام اجتماعی فضایی-تفکیک اجتماعی گزینیجدایی
 ها به کلها؛ نسبت تراکم اقلیتاقلیت

 سازیهای خانههای جدید؛ نوسازی بافت فرسوده؛ طرحاقتصادی؛ احداث خیابان-پایگاه اجتماعی  گزینی اجباریجدایی
های شهری یا عمرانی؛ تاسیس موسسات اقتصادی؛ طرح شناختیبومتغییرات کاربری؛ هجوم  گزینی اختیاریجدایی

 هاکارخانه
 اقلیتی؛ میزان تکثر قومیتیجمعیت، وسعت منطقه و قدمت سکونت گروه  گزینیدرجه جدایی

 شدهفضاهای پاک سازی سیستمیمحرومیت
 

های اجتماعی، فضایی، اقتصادی و ساز؛ ایجاد محرومیتهای محرومیتطبقه قدرتمند و کنش
 فضایی-گزینی اجتماعیتر؛ جداییامپریالیسم فرهنگی علیه طبقه ضعیف

 ساز های محرومیتسازی نهادی؛ کنشساز؛ محرومیتهای محرومیتایدئولوژی  سازفرآیندهای محرومیت
 توسعه ساختار شهر الگوی توسعه شهری

 
های اجتماعی؛ زندگی اجتماعی متکثر؛ الگوی فضایی بافت شهری؛ تراکم رشد درونی متراکم؛ کنش

 ریزی کاربری مسکونی؛ تراکم جمعیتی؛ برنامه
 اقتصادی؛ پایگاه خانوادگی؛ پایگاه قومی و نژادی-پایگاه اجتماعی الگوی تمایزبخشی فضایی

 یفاصله اجتماع شدن، شهرهای جهانی؛ تغییر شیوه تولید؛ تغییر اقتصاد جهانی؛ افزایشجهانی اقتصاد اطالعاتی ایجامعه شبکه
 ای شهرها؛المللی؛ ارتباطات شبکهشهرهای پویا با مرزهای بین فضاهای جریان

 بستر انتقال؛ ابزار انتقال؛ مدیریت انتقال انتقال جهانی اطالعات
 
 

ها انجام شد. در ابتدا، در ادامه، تجزیه و تحلیل کمی روی داده
بعد که  شمارش واحدهای ثبت بر مبنای ابعاد صورت گرفت

مرتبه، فضایی  41مرتبه، اقتصادی  44مرتبه، فرهنگی  71اجتماعی 
مرتبه، تکرار  11مرتبه و بعد کالبدی  24قانونی -مرتبه، سیاسی 35

سپس، شمارش دهد. را نشان میآنها  فراوانیدرصد  ،1شدند. نمودار 

ل عامکه  ثر بر الگوی سکونت شهری انجام شدموهای فراوانی عامل
مرتبه،  7فضایی -مرتبه، عامل تحرک اجتماعی 8 ،اجتماعیه فاصل

 4مرتبه، عوامل تجانس اجتماعی و منزلت  5گزینی عامل جدایی
 2مرتبه و سایر عوامل نیز هر کدام  3ای مرتبه، عامل جامعه شبکه

 .(2نمودار ) مرتبه، تکرار شدند
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تحقیق بر یکدیگر و  گانه10های ثیر عامله تابررسی نحوی تادر راس
بر الگوی سکونت، از تحلیل همبستگی استفاده شد. با توجه  نهایتا  
 همتغیرها از نوع اسمی بودند، لذا بهترین شیوه برای محاسب اینکهبه 

همبستگی در چنین شرایطی، ضریب کرامر بود. در واقع این ضریب 
ی به امیان دو متغیر اسمی چند مقوله برای بیان میزان همبستگی

 ،تر باشدنزدیک 1شود و هرچه به تعریف می 1و  0رود که بین کار می
 ظورمنبهابطه بین متغیرهای تحت بررسی است. قوت ر دهنده نشان

هایی برای ضرایب همبستگی نمایش دقیق روابط میان عوامل، بازه
ه به منزل 1ضریب . شودمیزان و شدت رابطه مشخص  تاتعیین شد 

 ،همبستگی قوی 999/0 تا 700/0ضریب بین  ،همبستگی کامل
 050/0ضریب بین ، همبستگی متوسط 699/0 تا 400/0ضریب بین 

عدم ه نیز به منزل 050/0همبستگی ضعیف و ضریب زیر  399/0 تا
ی دو بررسها به صورت دوبه. همبستگی میان عاملبودهمبستگی 

 .است 1شکل از ضرایب همبستگی به شرح  10×10شدند. ماتریس 

 
 ثر بر الگوی سکونت شهریموفراوانی ابعاد درصد  (1نمودار 

 

 
 ثر بر الگوی سکونت شهریموفراوانی عوامل  (2 نمودار

 

 
 تحقیق گانه10ماتریس همبستگی میان عوامل ( 1 شکل
 

 بحث 
 ثرمو ابعاد و عوامل با ارتباط در جانبههمه و جامع تبیین چارچوبی

 اجتماعی شهری، شناسیبوم کمک به سکونت الگوی تحوالت بر
هدف اصلی این پژوهش بود. دستیابی به این هدف، نیازمند نگاهی 

ابراین ها بود. بن، نسبت به سایر پژوهشمسالهتر به تر و عمیقوسیع
وی ثر بر الگمویج تحقیقات مشابه به تفکیک ابعاد و عوامل تان

، تاهای این مقاله مقایسه شدند. در این راسسکونت، با یافته
ثر بر تحوالت الگوی موهای مختلفی در ارتباط با ابعاد پژوهش

برخی از این مقاالت، صرفا  به که  سکونت مورد بررسی قرار گرفتند
ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی  ثرمونقش 

 Alalhesabi & Karani, 2012; Malekzade et]اند اشاره کرده

al., 2020; Wu et al., 2014].  برخی نیز عالوه بر اشاره به ابعاد

نیز آنها  بندیمختلف به تبیین میزان فراوانی هر یک و رتبه
اند. این مقاالت، رویکردهای اجتماعی و اقتصادی را پرداخته

 Jalilisadrabad]اند تکرارترین دانستهپرتکرارترین و کالبدی را کم

& Hashemi, 2020; Pourjafar et al., 2019] .ه البت 
 

های مذکور، یج پژوهشتایید نتاحاضر نیز در ه های مقالیافته
 بیشترین فراوانی را به رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و 

 

خالف بر کمترین فراوانی را به رویکرد کالبدی نسبت داده است. اما 
ه ها بها، این مقاله، رویکرد فضایی را نیز در کدگذاریسایر پژوهش
قرار داده که به لحاظ فراوانی در رده میانه قرار مد نظر صورت مجزا، 

ر ثر بموهای مختلفی به لحاظ عوامل است. در ادامه، پژوهش گرفته
تعدد این اما با وجود  ،الگوی سکونت، مورد بررسی قرار گرفتند

ها، تعداد محدودی تحوالت الگوی سکونت را از منظر پژوهش
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و همکاران  ووبه طور مثال،  ؛انداجتماعی تحلیل کرده شناسیبوم
طی پژوهشی در شهر نانجینگ چین، به نقش فاکتورهایی چون 

های دولت، عملکرد بازار، نخبگان و تکنولوژی در تحوالت سیاست
ده در شهای تبییناند که کامال  با مقولهالگوی سکونت اشاره کرده
 کرانیو  الحسابیعلی. [Wu et al., 2014]مقاله حاضر تطبیق دارد 

نیز عواملی چون فرهنگ، هویت، اقتصاد، تکنولوژی، روابط اجتماعی 
حد  اتدانند که این موارد نیز ثر میموو سیاست را بر تحول مسکن 

 & Alalhesabi]خوانی دارند های این پژوهش همزیادی با مقوله

Karani, 2012] .هایی نیز وجود دارد که فاکتورهای پژوهش
با واحدهای ثبتی مستخرج از این مقاله منطبق مدنظرشان بیشتر 

ثیر مهاجران بر کاربری اراضی، جمعیت تاهستند. فاکتورهایی چون 
مهاجر، مدت اسکان، سطح تحصیالت، ارتباطات اجتماعی، نزدیکی 
به اقوام، درآمد، شغل، دسترسی به خدمات، ارزش زمین، نقش 

 ت، شکاف طبقاتی،ها، قومینهادهای دولتی، توزیع نامتعادل کاربری
سیاست تبعیضی، فرهنگ، مذهب، زبان، تمایل به زندگی بهتر، 

و نوسازی و مالکیت زمین  سازیبهبندی، های منطقهسیاست
[Pourjafar et al., 2019; Mostofi Al-Mamalaki et al., 

2019; Boterman et al., 2021]اما نکته قابل توجه این است . 
تنها یکی از مفاهیم مرتبط با رویکرد ، موجودهای تمامی پژوهشکه 
اند. مفاهیمی چون تفکیک قرار دادهمد نظر اجتماعی را  شناسیبوم

ضایی ف-گزینی، اختالط فرهنگی، تحوالت اجتماعیسکونتی، جدایی
 حاضر، تمامی اینه که مقال در حالی ؛ر فضایی شهرتاو تحوالت ساخ

 ترینگیرد. با این حال، عمدهمفاهیم را با دیدگاهی کالن در بر می
محدودیت در انجام این مطالعه، دسترسی به نسخه الکترونیکی 

 برخی از منابع و محتوای مورد نیاز بود. 
این مقاله به عنوان  2های آتی، از جدول شود در پژوهشپیشنهاد می

مطالعاتی ه طالعات کاربردی و در محدودچارچوب نظری جامع در م
کاربرد و اثرگذاری این مفاهیم با توجه به  تا شودخاص استفاده 

شود که شرایط کشور، مورد آزمون قرار گیرد. همچنین توصیه می
ها به عنوان چند فرضیه تعریف شده و یج حاصل از همبستگیتان

 مورد سنجش قرار گیرند. 
 

 گیرینتیجه
-اجتماعی و تحرک اجتماعیه های فاصلداد که عاملیج نشان تان

گی در تحلیل همبست. هستندفضایی از بیشترین فراوانی برخوردار 
یج نشان داد که عامل تجانس اجتماعی با تا، نگانه10میان عوامل 

گزینی، عوامل منزلت اجتماعی، عرضه و تقاضای مسکن، جدایی
و جامعه  شهریه سازی سیستماتیک، الگوی توسعمحرومیت

میان  های از همبستگی باالیی برخوردار هستند. همچنین رابطشبکه
ای نیز همبستگی فضایی و جامعه شبکه-عامل تحرک اجتماعی

یج حاصل از همبستگی، مشخص شد که عامل تاباالیی دارند. طبق ن
 با ویق همبستگی و مستقیم ارتباط با داشتن" اجتماعی تجانس"

داشت.  شهری سکونت الگوی بر ثیر راتابیشترین  دیگر، عامل شش
 یشناسبومگونه است که از منظر کلی این پژوهش، اینه اما نتیج

روابط دوسویه و از ه تحقیق به وسیل گانه10اجتماعی شهری، عوامل 
ثرات، الگوی سکونت در شهرها را تاثیرات و تاای از طریق شبکه

 کنند.خوش تغییر میدست
 

 ندارد. وجود وضیحت برای موردی :قدردانی و تشکر
 ندارد. وجود وضیحت برای موردی :اخالقی ییدیهتا

وان عن اول باه نگارند دکتریه رسال از برگرفته مقاله این :منافع تعارض
 بتنیم مشهد شهر برخوردارکم مناطق در مسکن ریزیبرنامه الگوی تبیین

 .است اجتماعی شناسیبوم بر
اصلی  پژوهشگر ،)نویسنده اول( دوغایی محمدمهراد :نویسندگان سهم

 (؛%25) ، پژوهشگر کمکی)نویسنده دوم( نیا(؛ محمدهادی مهدی50%)
 (%25شناس )، روش)نویسنده سوم( دانشور مریم
 .است شده مینتا اوله نویسند توسط :مالی منابع
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