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 علی اکبر فراشیانی

 جدید پردیس، مدیر فروش و واگذاری، تهران، ایران راه وشهرسازی، شرکت عمران شهر وزارت
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 چکیده

ذهنی از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعی کسب هویت را می توان به معنایی که انسان ها از طریق احساسات 

 ایمحلهمی کنند، تعریف نمود. اگرچه امروزه فشار فن آوری های جدید و جهانی شدن، تاثیر مکان ها در شکل دهی به هویت 

یت انسان ها را بر عهده جوامع را کم رنگ تر کرده است، با این وجود مکان ها نقش بارزی در ساخت ابعاد کالبدی و نمادین هو

در شهر جدید پردیس بصورت ترکیبی از روش مطالعه کتابخانه  ایمحلهدارند.تحقیق حاضر تحت عنوان عوامل موثر بر هویت 

ای و مطالعه پیمایشی در یک مقطع زمانی مشخص و به روش تحلیل همبستگی انجام شد. این تحقیق از دو بعد: حس مکان و 

  "احساس امنیت"و"حس مشارکت" ،"تعداد سالهای سکونت"، "میزان درآمد"پرداخته، و از  ایمحلهت هویت اجتماعی به هوی

در این پژوهش با استفاده از ابزار  به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. ایمحلهبه عنوان متغیرهای مستقل و از هویت 

ل از شهر پردیس انجام شد و نتایج بررسی نشان داد که: سا 51نفری از ساکنین باالی  083ی پرسشنامه بر روی نمونه

، متغیر 0/0262R=با مقدار ، متغیر درآمد 0/6842R=با مقدار ، متغیر احساس امنیت 0/4582R=متغییرحس مشارکت با مقدار 

 .را تبیین نمود ایمحلهدرصد از هویت  0/0042R، 6/30=با مقدار سابقه سکونت 

 ، هویت اجتماعی، حس مکانایمحلههویت واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

رویکردهای متفاوت به آن پرداخته شده  زوایای مختلف و از مطرح بوده و زندگی بشر موضوع هویت درطول تاریخ همواره در

ن ابعاد آ هرکدام به شیوه های متفاوتی درصدد کشف جنبه ها و غیرهاست. فیلسوفان، انسان شناسان، جامعه شناسان و

عوامل  عناصر و یابد ویت بخشی آن درطول زمان انتقال میپویاست که ژن هو ای ازعوامل زنده واند. شهر مجموعهبرآمده

  .مخلوق روح خالق ساکنان آن است غیره میادین و، ها، گذرهانساختما های آن اعم ازتشکیل دهنده محیط

یم قرن گذشته به عنوان یک ضرورت درجهت سرریزجمعیت رشد شهرها درقرن حاضر و موضوع ایجاد شهرهای جدید درن

(. با 5081شده است)آتش،  ایران مطرح و اجرا از جمله در کشور شهری به منظورتمرکززدایی جمعیت واشتغال درجهان و

ها، رویکردی تک شود که رویکرد مورد توجه درغالب آن میزمینه شهرهای جدید، آشکار  ان درنگاهی به تجربه کشورم

مکانی برای جذب سرریزجمعیت کالن  استراحت، اشتغال و یا به ساخت فضایی برای اقامت و بوده که درآن صرفا   نگرعدیب

 جمله خدمات بهداشتی و شهرهای جدید ایران دارای مشکالتی از تربیش حال حاضر شهرها توجه شده است. هرچند در

بحران "از این قبیل هستند، اما  ه های گازرسانی، حمل ونقل ودرمان، آموزشی، فضاهای تفریحی، سرانه فضای سبز، شبک

 (.5080)ابراهیم زاده، "تمام دنیا است ترین معضل شهرهای جدید، نه تنها درایران بلکه درهویت مهم

و شهرهای جدید امروز، نیاز به اجرای فرایندی است که تحقق آن در دراز مدت متصور است  ای دربرای بازیابی هویت محله

حرفه ای درابعاد مختلف شناخت انسان است. امکان هویت بخشی  های مختلف علمی وتشریک مساعی گروه مستلزم همکاری و

 مباحث امروزین علوم اجتماعی است. مقوله های مهم در به محالت از

به  مادر این مقاله  لی .به طور کشودمی آشکار زمینه این در کاربردی پژوهش انجام ضرورت موضوع، این اهمیت به توجه با

 احساس تعلق و وفاداری فرد نسبت به آداب و باشد وترین نوع هویت میترین و خاصیئای که جزهای سطح محلهدنبال هویت

به قول فکوهی این سطح از هویت، احساس تعلقی قدیمی به محیط بال فصل  زبان محلی اشاره دارد و رسوم، تاریخ، سرزمین و

عناصر  پرداختن به موضوع هویت و رواین از ها درگذشته بوده است.ترین تعلقترین ورایجد که گویای کهنکنرا منعکس می

 اشد.باینجا مساله تحقیق می های مختلف آن درالیه تشکیل دهنده و

ویت موردی و بر حسب اهمیت و ضرورت از نظر ه شهرهای ایران به طور نو دراین پژوهش نیز سعی شده است که یکی از

 مبانی .است گرفته قرار بررسی مورد پژوهش نظری مبانی ابتدا در اساس براینگیرد.  تحلیل قرار تجزیه و ای مورد بررسی ومحله

 پژوهش هایمولفه استخراج جهت شده انجام هایتحلیل که است بوده وامل موثر بر آنع و ایهویت محله خصوص در نظری

 سپس .اندشده مشخص تاثیرگذار هایمولفه و پژوهش روش سپس و مفهومی مدل الهمق بعدی بخش در . است گرفته صورت

 است. شده پرداخته پیشنهادات ارائه و گیرینتیجه به نهایت در و است گرفته صورت آماری مختلف هایتحلیل

 عوامل موثر بر آنو  ایمحلههویت 

فکری بسیاری از متفکران دینی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  هاییچیده هویت یکی از مشغله و دغدغهامروزه مساله غامض و پ

 ماهیت امور پیش شرط هر نوع عمل اجتماعی و یا به عبارتی چیستی و هویت و .لتمردان و هنرمندان شده استوو اجتماعی د

د تلقی ا عنصر اصلی زندگی افرامستقل برای افراد یک جامعه نه تنه شرط الزم توسعه است. داشتن یک هویت مشخص و

نماید. آنچه که مبرهن و دهد و آن را از پویایی خاصی برخودار میاجتماعی انسان معنی می شود، بلکه به زندگی فردی ومی

تعامل واکنش متقابل با دیگری است. یعنی دیگری باید وجود  باشد که هویت محصول ارتباط وواضح است این واقیعت می

گیرد. مفهوم فرایند جامعه پذیری شکل می در از طریق فهم و ارتباط با دیگری و "خود". درک شود من ساخته و داشته باشد تا

هایی هویت فردی شامل آن جنبه است. دیگری هویت جمعی یکی هویت فردی و عنصر ترکیب یافته است. از دو "خود"
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کند. در واقع قل از دیگران مجزا مییک وجود مسترا اشخاص منحصربه فرد می داند و به عنوان  ماست که ما "خود"ازتعریف 

گیرد که اغلب درتجربیات شخصی ها واحساسات ما نشات میها، گرایشهویت فردی ما از تجربیات منحصر به فرد )ما( از ارزش

( یعنی 5083شود)چلبی،های اجتماعی ناشی میهای مشترک درگروهعضویت ریشه دارد. اما برعکس هویت جمعی ما از ما

را متعلق و  تولد درآن خود خانواده اولین گروهی است که فرد با باشد.غیره می یی مثل خانواده، دوستی، محله، ملت وازگروهها

اعمال  دارد که با دقت نظر ووا می را اهمیت وضرورت شکل گیری هویت در افراد، دست اندرکاران .داندمنتسب به آن می

ای را فراهم آورند که محله حس تعلق و تقویت هویت، و برای ایجاد اگاهیهای مناسب اتخاذ روش حساسیت های الزم، با

فرهنگی –محله بخشی از تقسیم بندی کالبدی هویت  .اجتماعی در این زمینه شوند موجب بروز رفتارهای مناسب فردی و

روابط همسایگی و الگوی  ها، احساسات، تعلق اجتماعی،ها، عالقهی جغرافیائی مشخص، جامعه وابستگیشهر، باحوزه یا فضا

های مشترک زندگی است که در استیالی سلسله مراتب فضای شهر قرار دارد و محالت معموال  دارای همگونی که برویژگی

باشد. برای سنجش این مفهوم به اجتماعی این واحدها می–ای اقتصادی و یا ارزش های فرهنگیهنوع مسکن، ارزش قومی،

 گیرد که شامل:متغیر مستقل تاثیرگذار شناسایی و مورد بررسی قرار میبر این متغیر ابتدا چهار  علت اهمیت و تاکید موضوع

 باشد.پرداخته می سابقه سکونت، حس مشارکت، درآمد و احساس امنیت

علق پرداخته شده است. تو هویت اجتماعی به عوامل تشکیل دهنده حس مکان نیز  )متغیر وابسته(ایهویت محلهبرای بررسی  

آید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است. این حس به پیوند فرد با مکان وجود میه به مکان که بر پایه حس مکان ب

ی برای ها، معانی و عملکردها  نقشهای خود از نشانهداند و بر اساس تجربهآن انسان خود را جزئی از مکان میمنجر شده و در 

بر اساس مدل معنایی محیطی، حس تعلق در معماری . شودد و مکان برای او قابل احترام میسازمکان در ذهن خود متصور می

این بعد در این پژوهش نیز با شاخص های مانند رضایتمندی در  اساس ن. برایباشدعامل فرد، دیگران و محیط می 0برایند 

و نمادهای اجتماعی(  و  های فرهنگیبلسم)دیگران مشارکت در سطحآرامش و خودمانی بودن(،  سطح فردی)آسایش،

کمک به نظافت و  وهای کالبدی:)فرم، اندازه، رنگ(ویژگی، حفظ و نگهداری مکان زندگی)محیط مسئولیت پذیری در سطح

از عضویت فرد  ناشیکه  باشدای مینیز بعد دیگری از هویت محله هویت اجتماعیگیرد. مورد ارزیابی قرار می (بهداشت محیط

تمایزاتی با های دیگر که دارای را از دیگران یعنی اعضای گروه خود« ما»روه های اجتماعی بوده و فرد با استفاده از ضمیردر گ

ها که به واسطه آن است هاییشیوه یهویت اجتماع به عبارتی دیگر .مشخص سازد ،تر گروه وی هستندوی و به معنایی دقیق

هویت اجتماعی درک ما از این مطلب . شوندهای دیگر متمایز میخود از افراد و جماعتبط اجتماعی ها در رواافراد و جماعت

 است که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از آن طرف درک دیگران از خودشان و افراد دیگر) از جمله خود ما( چیست؟

(، تعامل با دیگران) جذب به درون گروه(، )مشارکت باورهای درهم تنیده شدهاین بعد در این پژوهش نیز با شاخص های مانند 

 گیرد.مورد ارزیابی قرار می( احساس تعلق گروهی)غیر شخصی سازی( و احساس رقابت بین گروهی)درک زمینه بین گروهی

 پیشینه پژوهش

 و عقاید بخش نای در اساس براین اند.پرداخته مختلف آماری جوامع درای عوامل موثر بر هویت محلهبررسی  به متعددی حققانم

 گیرد: می قرار بررسی مورد ایمحلهعوامل موثر بر هویت  زمینه در محققان مختلف هاینظریه

درکاهش وکنترل گرایش به رفتارهای نا به هنجار اجتماعی  ایمحلهنقش هویت  "تحت عنوان (،درمقاله5081معیدفر و مقدم)

با استفاده  "های جامعه شناسی شهرینظریه های کنترل اجتماعی وریهتلفیق نظ با اجتماعی –در شهر با اتخاذ رویکرد فضایی

شهرک  امیریه و شهرک راه آهن، نارمک، شهرآرا، )محله های زرگنده، محله تهران 6نمونه از 031برروی یازروش پیمایش

انجامد، می شهر ماعی درنهایت به کاهش نابهنجاری اجت کنترل اجتماعی که در ای وس( به بررسی رابطه بین هویت محلهفردو
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دهد هویت های مختلف تهران، نشان میای در محلهید وجود تفاوت معنادار هویت محلههای تحقیق ضمن تأئ. یافتهنداتهپرداخ

تواند از طریق تقویت سه عنصر و مشارکت افراد در محله است و میتعهد  ای زمینه مناسبی برای رشد و ارتقای وابستگی،محله

رفتارهای  و مانع ازگرایش افراد به ارتکاب نظارت اجتماعی را در محله باال ببرد تعهد و مشارکت، احساس کنترل و ،وابستگی

 ضعف اساسی روبرو تهران با ای درشهرهویت محله دهد، خودهای کلی نشان میوجود این یافته سطح محله شود. با نابهنجار در

روشن دربلندمدت نمی تواند زمینه ساز ایجاد همبستگی وکنترل اجتماعی است و به همین دلیل بدون داشتن برنامه 

 غیررسمی شود.

)مطالعه بررسی نقش محله های دروازه دار در ارتقای احساس امنیت ساکنین "با عنوان (، درمقاله5088سلطانی و مزینی )

میزان احساس امنیت ساکنان نقش موثر و به دنبال پاسخ به سوال: کدام ویژگی کالبدی این جوامع در  موردی: شهر شیراز(

مطالعه میدانی در دو ناحیه متفاوت درشهر شیراز و مشتمل برانتخاب تعداد هشت مجتمع مسکونی دروازه دار معناداری دارد؟ 

 مورد بصورت تصادفی 033تعدادها منطقه پیرامونی آن و هاخانوار ساکن دراین  مجتمع 50333دمجموع حدو . ازدادندانجام 

دهد که جوامع دروازه دار درصورتی که با نظارت رسمی همراه باشند به میزان قابل ن میای انتخاب شدند. نتایج نشاخوشه

م ازسطح کنترل به طور مستقی هابین ساکنان آن هستند. احساس امنیت در توجهی در افزایش احساس امنیت ساکنان موثر

 حس تعلق به جامعه محلی( و هاروابط بین همسایه همبستگی اجتماعی،: نند)ما عوامل اجتماعی و هارسمی ورودی وخروجی

ترین تأثیر را بر میزان امنیت های کالبدی جوامع دروازه دار، وجود دروازه قابل کنترل بیشپذیرد. از بین ویژگیمی تأثیر

د مطالعه به میزان قابل توجهی بین ساکنان جوامع دروازه دار مور ساکنان دارد. همچنین شاخص همبستگی اجتماعی در

ها منطقه اطراف آن ساکنان بین جوامع دروازه دار و نظر شاخص کیفیت زندگی از تر از سایرین بوده است. درحالی که دربیش

 تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

درشهر  ایمحلهتأکید بر هویت  هویت اجتماعی، با بافت محالت بر بررسی تأثیر"با عنوان  (، درتحقیق 5081نگینی )و  قاسمی

. این که چه اندپرداخته احساس هویتمندی درمحالت امروزتأثیرگذار بر  گرل مداخلهشناخت عوام به بررسی و "اصفهان

هویت بخشی به یک بافت محالتی می گردد؟ ضرورت وجود هویت مکان چیست؟  تمایز و ها و عواملی موجب تشخیص وویژگی

سوال اساسی تحقیق حاضر را  بافت محالت موفق کدامند؟ چهار در های هویت سازشاخص ان پاسخگوست؟ وانس به کدام نیاز و

 مرداویج در آباد ومحله عباس دو هر در ایمحلهکه میزان احساس هویت  دهدمیتایج این تحقیق نشان ن تشکیل می دهند.

هویت اجتماعی  سطح بافت محالت بر دهدمینشان  نیز نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش دارد. کم قرار سطح متوسط و

درهم تنیدگی براحساس هویت  سطح متغیر نفوذپذیری و همچنین سطح متغیر است. محله دارای تأثیر دو درهریک از ایمحله

 ندارد، ودآباد وجی عباسمحله هویت محله در خوانایی بر اما تأثیرسطح متغیر است، دو محله دارای تأثیر هر در ایمحله

 با شدت ضعیف نشان داده شد. ایمحلههویت  متغیر خوانایی بر که مرداویج تأثیردرصورتی

 تأکید برعملکرد تحلیل پایداری محله های کالن شهرتهران با "تحت عنوان (، درتحقیق5088نیا و استادی سیسی )توکلی

 پایداری محله های مسکونی به پایداری اجتماعی، کنند:یبیان م "(محله های اوین،درکه وولنجک )مطالعه موردی هاشورایاری

رمایه س اجتماعی و مدیریتی بستگی دارد. فرآیند توسعه پایدار دربرگیرنده کیفیت اقتصادی، زیست محیطی و اقتصادی،

 می کند. بازساخت زندگی هدفمند برای تحقق اهداف پایداری هدایت به تولید و های محلی رامحیطی است که اعضای اجتماع

تالش برای  انضباط و وجدان کاری، های مدنی،عرصه در تمایل حضور روحیه همکاری، صداقت، هایی همچون اعتماد،مولفه

 ترین واحدهای شهری به مثابه کوچکمحله به عبارت دیگر، فضایی یابد. محله تبلور تواند درمنظر پایداری شهری می توسعه از

 در 1118/3 وزن نتایج تحقیق نشان داد که محله درکه با کنند.شهری نقشی اساسی ایفا می ریپایدا در فضایی شهر، سازمان
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اوین به ترتیب ازنظر  های درکه وکه محله دهدمینشان  هاپایداری محله در مقایسه عوامل موثر گیرد.می رتبه سوم قرار

توجه به تفاوت عملکردی  همچنین با دارند. پایداری قراردر سطح باالتر  ولنجک ازنظرکالبدی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی،

 در تری داشته وفعالیت بیش یکدیگر، با هاتنگ هم محلهبه دلیل ارتباط تنگا مردم و ترشناخت بیش محله اوین با ها،شورایاری

 درصد از 31 و اوین ساکنان درصد 83به طوری که  ست.های موثرتری برداشته اگام ایمحلهتوسعه  جهت تحقق اهداف سند

 ارزیابی کرده اند. کامأل تأثیرگذار های محله شان راساکنان درکه عملکرد شورایاری

کیفیت زندگی یکی ازعواملی  د:نمی نویس "ارزیابی کیفیت زندگی شهری "ی با عنوان(، درتحقیق5013قالیباف و همکاران )

وابستگی به  بودن ابعاد عینی و ای دارد.کیفیت زندگی ضمن داراهات برنامه ریزی شهری جایگاه ویژمطالع است که امروزه در

یفیت زندگی هدف اصلی امروزه ک های زندگی بستگی دارد.واقعیت از ادراک فرد نهایت به تصورات و در ذهنی و شرایط عینی و

فقدان  انند ضعف منابع درآمدی،مشکالتی م شود. وجودریزان تهیه میبرنامه ست که توسط اندیشمندان وا هاریزیتمام برنامه

 مشکالت و مسکن نامناسب، مراکزدرمانی، های شغلی مناسب،موقعیت و هافرصت نبود خصوصی، وسایل حمل ونقل عمومی و

هایی مواجه ساخته با چالش را های شهری مامحله مسکن ناپایدار، تغذیه نامناسب و ،های اجتماعیهای ناشی از نابرابریآسیب

 تهران است. آباد شهرشهروندان محله یافت دید کیفیت زندگی از های مرتبط بااصلی این تحقیق بررسی شاخص هدف است.

 اجتماعی از اقتصادی و های محیطی،زمینه مطالعه در منطقه مورد که وضعیت کیفیت زندگی در دهدمینتایج تحقیق نشان 

 حد متوسطی ارزیابی شده است. دید جامعه نمونه در ارتباطات از وضعیت حمل ونقل و تنها دید جامعه نمونه مطلوب نبوده و

 مدل چارچوب خبرگان، آرای به مراجعه و هاآن بررسی و مربوطه زمینه در گرفته صورت تجربی و نظری مطالعات به توجه با 

 عنوان بهامنیت سابقه سکونت، حس مشارکت، درآمد و احساس  شامل: مولفه 0 نهایت در و گردید مشخص پژوهش مفهومی

 و اندشده گرفته نظر در وابسته متغیر عنوان به حس مکان و هویت اجتماعی با ابعاد ایمحلههویت  مولفه و وابسته متغیر

 مدل اجزای و کلیت مورد در مفهومی، مدل طراحی از پس .است شده طراحی (5شکل(پژوهش مفهومی مدل هاآن براساس

 53 حداقل دارای که مجرب و ایحرفه افراد و دانشگاه خبرگان و ذیربط متخصصان از یرهامتغ بین علی ارتباط و شده طراحی

 گردیده اعمال نظرات این مبنای بر الزم اصالحات و شده نظرسنجی میدانی، بررسی قالب در اندبوده مربوطه زمینه در تجربه سال

 و گردیده تعیین مدل هایمولفه به مربوط هایشاخص مفهومی، مدل رساندن تایید به و خبرگان نظرات اعمال از پس .است

 .است گردیده تدوین پژوهش سواالت و فرضیات اهداف، به توجه با پژوهش آماری جامعه از نظرسنجی پرسشنامه

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 
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 روش تحقیق 
 جزء سازمانی نوآوری حوزه در آن کاربرد دلیل به و باشدمی پیمایشی توصیفی روش تحقیق، روش نوع حاضر پژوهش در

 ابعاد سازی اصلی مقیاس روش لیکرت طیف .میشود استفاده پرسشنامه ابزار از اطالعات آوریجمع برای .است کاربردی تحقیقات

  3 - زیاد 0 -زیاد خیلی 1ای )گزینه پنج پاسخ درجات حاوی سواالت و باشدمی آن هایمولفه و سازمانی عملکرد و نوآوری

  .است )کمخیلی 1 - و کم 2 - متوسط

 و متغیرها که آنجا است. از شده گرفته بهره کرونباخ آلفای آزمون از پژوهش این در پرسشنامه اعتماد قابلیت گیریاندازه برای

 .هستند برخوردار سنجش برای الزم پایایی از داشتند 3.3 باالی کرونباخ آلفای ضریب پژوهش هایشاخص

 برده بهره (5131)2الوشه مدل براساس 1آر.وی.سی روش به محتوایی اعتبار از نیز پرسشنامه اعتبار یا روایی بررسی برای

 پرسشنامه ابتدا پرسشنامه؛ روایی و اعتبار سنجش منظور به پرسشنامه، تکثیر و نهایی تنظیم از قبل که صورت بدین .شودمی

 و متغیرهای مستقل برای آمده دست به کلی میانگین که است شده آزمون آماری جامعه در واقع خبرگان از نفر 15 روی اولیه

( 5131) الوشه جدول براساس که چراد باش می قبولی قابل سطح در که3.31  و 3.33 با برابر ترتیب به وابسته به طور میانگین

 . باشدمی 3.01 با برابر ارزیاب 15 ارزیابی برای الزم آر وی سی مقدار

 تعیین فرمول از استفاده با که باشدسال ساکن در شهر جدید پردیس می 51تحقیق، کلیه افراد باالی  جامعه آماری در این

شهر جدید )پژوهش آماری در این تحقیق، نظر به بزرگی جامعه  شدند. انتخاب آنان از نفری 083 ای نمونه کوکران، نمونه حجم

ها( و وجود تحقیق و گوناگونی درون جامعه )قشرها، طبقه ها، گروهی و با در نظر گرفتن به ناهمگونی ساختار جامعه (پردیس

روش کار به این صورت بوده است که  .ای متناسب با حجم استفاده شده استگیری خوشهدرصدهای متناوب جمعیتی، از نمونه

گاه مطابق با طبقه بندی، محله از نواحی شمال، جنوب، غرب، شرق، و مرکز شهر جدید پردیس انتخاب، آن 8 فاز شامل 1ابتدا 

 آوری جمع هایداده .ندبلوک به صورت تصادفی انتخاب شد 1این مناطق به جزء محله طبقه بندی شده و از هر جزء محله 

 .اندگرفته قرار و تحلیل تجزیه مورد رگرسیونی تحلیل آزمون از استفاده با شده

  یافته ها

 توصیف داده ها 

از اندازه گیری متغیرهای مختلف، حسب مورد با استفاده از روش های مناسب آمار توصیفی یافته های حاصل در این قسمت 

 شوند.بیان می و شاخص های توزیع شاخص های گرایش مرکزی نظیر میانگین، میانه، انحراف معیار

 (N= 092: خالصه شاخص های آماری مربوط به شرکت کنندگان در متغیرهای جمعیتی )1جدول 

 حداکثر حداقل دامنه انحراف معیار نگینمیا متغیرها

 33ر333ر333 5ر333ر333 61ر333ر333 10/1600833 11811131 درآمد

 63 51 08 13/1 05/03 سن

 01 0 11 11/1 03/51 سال های تحصیل

 13 5 51 83/0 38/3 مدت سکونت

                                                           
1 CVR 

2 Lawshe 
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 (N= 092مورد مطالعه ): خالصه شاخص های آماری مربوط به نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای 0 جدول

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین متغیرها

 501/3 -135/3 33/0 81/10 احساس امنیت

 105/3 -183/3 68/1 10/83 میزان مشارکت

 610/3 -533/3 11/50 03/508 حس مکان

 -383/3 -563/3 00/6 13/05 ایمحلههویت 

 -113/3 100/3 31/0 11/11 هویت اجتماعی

اطالعات جدول باال در خصوص توزیع نمره های شرکت کنندگان در متغیرهای میزان احساس امنیت، میزان مشارکت، براساس 

، شاخص های کجی و هویت اجتماعی، شاخص های مختلف توصیفی اعم از میانگین، انحراف معیار ایمحلهحس مکان، هویت 

 وزیع نرمال میل دارد. های گروه نمونه به تدهد که توزیع نمرهو کشیدگی نشان می

 ضریب همبستگی پیرسون

برای آزمودن فرضیه های اصلی و اختصاصی تحقیق ابتدا با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون همبستگی متغیرهای 

 (.0پیش بین و مالک ارزیابی شد ) جدول 

 (N= 092خالصه نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها) :3دول ج

 حس مکان هویت اجتماعی ایمحلههویت  متغیرها

- R r r 

 813/3 116/3 011/3 احساس امنیت

 030/3 011/3 006/3 میزان مشارکت

 560/3 388/3 313/3 درآمد

 -316/3 -306/3 -366/3 مدت سکونت

  35/3معنادار در سطح  

 ایمحلهن احساس امنیت، میزان مشارکت یا هر سه متغیر هویت توان نتیجه گرفت که بیبا توجه به ضرایب به دست آمده می

(. در حالی که تنها بین متغیر جمعیتی درآمد > 35/3pو هویت اجتماعی و حس مکان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد )

 (. > 35/3pهمبستگی مثبت و معنادار مشاهده نشد) ایمحلهبا هویت 

 تحلیل رگرسیون چندگانه

مندی در سطح فردی، بین یعنی رضایتو نوع متغیرهای پیشهای تحقیق، با توجه به تعداد دن فرضیهبرای آزمو

پذیری در سطح محیط، احساس امنیت، میزان مشارکت و متغیرهای جمعیتی )درآمد، سن، تحصیالت و سابقه مسئولیت

( از روش تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده و هویت اجتماعی ( ) کمی  ایمحلهسکونت( ) کمی( و متغیرهای مالک ) هویت 

. بر اساس مدل رگرسیون، به منظور شناسایی و تعیین سهم هر کدام از متغیر های پیش بین )مستقل( در پیش بینی شودممی

 بهش بینی متغیر وابسته های پیش بین برای پیم سایر متغیرها، ترکیب خطی متغیرمتغیر مالک )وابسته (، همراه با کنترل سه

و هویت اجتماعی  ایمحلهرود. شرح تفصیلی محاسبات آماری به صورت جداگانه در مورد هر یک از متغیرهای هویت کار می

 در زیر ارائه شده است.
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پذیری در سطح محیط، احساس امنیت، میزان : براساس میزان رضایت مندی در سطح فردی، مسئولیت5فرضیه اصلی 

 ای را پیش بینی کرد.درآمد، سن، تحصیالت و سابقه سکونت( می توان هویت محله مشارکت و متغیرهای جمعیتی )

پذیری در ای براساس میزان رضایت مندی در سطح فردی، مسئولیت: خالصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی هویت محله4 جدول

 (N= 092و سابقه سکونت( )سطح محیط، احساس امنیت، میزان مشارکت و متغیرهای جمعیتی )درآمد، سن، تحصیالت 

 پیش بینی کننده ها
ضرایب استاندارد 

 نشده

 ایمحلهمتغیر وابسته: هویت 

 ضرایب استاندارد شده
t Sig 

 505/3 150/5 - 868/0 عدد ثابت

 016/3 306/3 311/3 305/3 رضایت مندی در سطح فردی

 336/1 301/3 361/3 530/3 پذیری در سطح محیطمسئولیت

 013/15 335/3 313/3 331/5 یتاحساس امن

 311/0 335/3 506/3 311/3 میزان مشارکت

 136/3 311/5 300/3 3330/3 درآمد

 330/3 083/3 351/3 338/3 سن

 010/1 353/3 333/3 561/3 سال های تحصیل

 181/0- 335/3 -551/3 -506/3 مدت سکونت

 501/18 =F  311/3؛ =
2R  306/3تعدیل شده ؛=

2R  816/3؛=R 

  ؛   35/3معنادار در سطح  31/3معنادار در سطح 

همان طور که در جدول باال مشاهده می شود، مقدار
2R ( بدین معنی است که  306/3به دست آمده )درصد از واریانس  6/30

پذیری در سطح محیط، احساس امنیت، ر میزان رضایت مندی در سطح فردی، مسئولیتمتغی 8ای توسط متغیر هویت محله

درصد از  6/30شود. به عبارت دیگر، تحصیالت و سابقه سکونت( تبیین میمیزان مشارکت و متغیرهای جمعیتی ) درآمد، سن، 

( نیز نشان 816/3مشاهده شده ) Rدار توسط این متغیرها توجیه می شود. مقایپراکندگی مشاهده شده در متغیر هویت محله

محاسبه  Fتواند برای پیش بینی استفاده شود. عالوه بر این، نسبت مدل رگرسیون خطی حاضر به خوبی میدهنده آن است که 

توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مورد درصد معنادار است. بنابراین، می 11( در سطح اطمینان حداقل  501/18شده )

ای همبستگی معنادار وجود دارد. در نتیجه، شواهد برای پذیرش فرضیه اصلی اول کافی است. با و متغیر هویت محلهمطالعه 

پذیری متغیر تنها متغیرهای مسئولیت 8و سطوح معناداری می توان قضاوت کرد که از بین این  tاین حال، با مراجعه به آماره 

 ای همبستگی معنادار دارند.تحصیالت و سابقه سکونت با متغیر هویت محله در سطح محیط، احساس امنیت، میزان مشارکت،

پذیری در سطح محیط، احساس امنیت، میزان مشارکت و عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که متغیرهای مسئولیت

ه سکونت با متغیر هویت ای همبستگی مثبت و معنادار دارند. حال آن که، همبستگی متغیر سابقبا هویت محله تحصیالت

ای منفی و معنادار است. در نهایت، با توجه به این توضیحات و ضریب به دست آمده می توان معادله رگرسیون را بر محله

 اساس ضرایب رگرسیون استاندارد شده به صورت زیر تدوین کرد :

 + 331/5اس امنیت( + )احس 311/3+ )میزان مشارکت(  561/3)تحصیالت(  - -506/3)سابقه سکونت( 

 ای()هویت محلهY=  868/0+  530/3پذیری در سطح محیط( )مسئولیت
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پذیری درسطح محیط، احساس امنیت، میزان مشارکت : براساس میزان رضایت مندی در سطح فردی، مسئولیت1فرضیه اصلی 

 را پیش بینی کرد.و متغیرهای جمعیتی ) درآمد، سن، تحصیالت و سابقه سکونت( می توان هویت اجتماعی 

پذیری در : خالصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی هویت اجتماعی براساس میزان رضایت مندی در سطح فردی، مسئولیت5جدول 

 (N= 092سطح محیط، احساس امنیت، میزان مشارکت و متغیرهای جمعیتی )درآمد، سن، تحصیالت و سابقه سکونت( )

 پیش بینی کننده ها
د ضرایب استاندار

 نشده

 متغیر وابسته: هویت اجتماعی

 ضرایب استاندارد شده
t Sig 

 185/0 335/3 - 630/55 عدد ثابت

 316/3 156/5 550/3 311/3 رضایت مندی در سطح فردی

 330/1 336/3 560/3 513/3 پذیری در سطح محیطمسئولیت

 516/3 110/5 311/3 380/3 احساس امنیت

 510/0 331/3 131/3 381/3 میزان مشارکت

 031/3 356/3 303/3 3331/3 درآمد

 111/3 310/3 -331/3 -331/3 سن

 081/3 861/3 313/3 361/3 سال های تحصیل

 160/3 -131/3 -301/3 -313/3 مدت سکونت

531/3 =F  506/3؛ =
2R  533/3تعدیل شده ؛=

2R  051/3؛=R 

 35/3دار در سطح معنا  

همان طور که در جدول باال مشاهده می شود، مقدار
2R ( بدین معنی است که  533/3به دست آمده )درصد از واریانس  53

پذیری در سطح محیط، احساس امنیت، متغیر میزان رضایت مندی در سطح فردی، مسئولیت 8متغیر هویت اجتماعی توسط 

درصد از  53و متغیرهای جمعیتی ) درآمد، سن، تحصیالت و سابقه سکونت( تبیین می شود. به عبارت دیگر،  میزان مشارکت

( نیز 051/3مشاهده شده ) Rتوسط این متغیرها توجیه می شود. مقدار  پراکندگی مشاهده شده در متغیر هویت اجتماعی

محاسبه  Fیش بینی استفاده شود. عالوه بر این، نسبت نشان دهنده آن است که مدل رگرسیون خطی حاضر می تواند برای پ

درصد معنادار است. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بین متغیرهای مورد  11( در سطح اطمینان حداقل  531/3شده )

است. با  اصلی دوم کافی مطالعه و متغیر هویت اجتماعی همبستگی معنادار وجود دارد. در نتیجه، شواهد برای پذیرش فرضیه

پذیری متغیر تنها متغیرهای مسئولیت 8و سطوح معناداری می توان قضاوت کرد که از بین این  tاین حال، با مراجعه به آماره 

در سطح محیط و میزان مشارکت با متغیر هویت اجتماعی همبستگی معنادار دارند.هرچند، سطح معناداری مربوط به متغیر 

 (. Sig=  316/3ر حد قابل مالحظه ای است ) رضایت مندی در سطح فردی نیز د

پذیری در سطح محیط و میزان مشارکت با هویت عالمت ضرایب بتای به دست آمده نشان داد که متغیرهای مسئولیت

همبستگی مثبت و معنادار دارند. در نهایت، با توجه به این توضیحات و ضریب به دست آمده می توان معادله  اجتماعی

 بر اساس ضرایب رگرسیون استاندارد شده به صورت زیر تدوین کرد :رگرسیون را 

 )هویت اجتماعی(Y=  630/55+  513/3پذیری در سطح محیط( +  )مسئولیت 381/3)میزان مشارکت( 

 .شود می تأئید های فرضیه کلیه متغیره، چند رگرسیون به توجه با بنابراین
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  گیریبحث و نتیجه

در شهر جدید پردیس بصورت ترکیبی از روش مطالعه کتابخانه ای و  ایمحلهمل موثر بر هویت تحقیق حاضر تحت عنوان عوا

مطالعه پیمایشی در یک مقطع زمانی مشخص و به روش تحلیل همبستگی انجام شد. این تحقیق از دو بعد حس مکان و هویت 

به عنوان  تحصیل تعداد سالهایکونت، سن و پرداخته است و از میزان درآمد، تعداد سالهای س ایمحلههویت  اجتماعی به

در شهر  ایمحلههدف از انجام تحقیق رسیدن به عوامل موثر بر هویت  استفاده شده است. ایمحلهمتغیرهای مستقل هویت 

برای آزمودن فرضیه های اصلی و اختصاصی تحقیق ابتدا با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون باشد میجدید پردیس 

تگی متغیرهای پیش بین و مالک ارزیابی شد وبا توجه به ضرایب به دست آمده می توان نتیجه گرفت که بین احساس همبس

و هویت اجتماعی و حس مکان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد  ایمحلهامنیت، میزان مشارکت یا هر سه متغیر هویت 

(35/3p < در حالی که تنها بین متغیر جمعیتی درآم .) ایمحلهد با هویت (35/3همبستگی مثبت و معنادار مشاهده نشدp <.) 

 :شد حاصل ذیل نتایج رگرسیونی تحلیل همچنین براساس

 تایید فرضیه اول(. ای تاثیر دارداحساس امنیت بر هویت محله( 

 تایید فرضیه دوم(.ای تاثیر داردمیزان مشارکت بر هویت محله( 

 تایید فرضیه سوم(.ثیر داردای تامیزان درآمد بر هویت محله( 

 تایید فرضیه چهارم(.ای تاثیر داردمدت سکونت بر هویت محله( 

 پژوهشهای نتایج با مشابه مقاله این در در شهر جدید پردیس ایمحلهعوامل موثر بر هویت  بررسی از حاصل آمده دست به نتایج

 رابطهبین به خود پژوهش در نیز آنان چراکه میپردازد؛ آنان تقویت به تجربی لحاظ به و بوده همسو آمده پژوهش پیشینه در که

 دادند نشان هایافته همچنین .بودند یافته دست ایمیزان درآمد، مدت سکونت، میزان مشارکت و احساس امنیت بر هویت محله

داز طریق تقویت سه زمینه مناسبی برای رشدوارتقای وابستگی،تعهدومشارکت افراددرمحله است ومی توان ایمحلههویت  که

عنصر وابستگی،تعهدومشارکت،احساس کنترل ونظارت اجتماعی رادرمحله باالببردو  مانع ازگرایش افراد به ارتکاب رفتارهای 

 .شود بررسی مورد آماری درجامعه نابهنجاردرسطح

 بود عبارتند از: مواجه آن با حاضر تحقیق در محقق که پژوهش این محدودیت مهمترین

 ائیکه افراد نمونه از شهر پردیس انتخاب شده اند تعمیم نتایج فقط به این شهر محدود می شود.از آن ج  -5

 متغیرهایی مانند طبقه اجتماعی و میزان عمل به باورهای دینی و نیز سنت های ملی کنترل نشده است. -1

اه و شهرسازی اقدام به احداث و شهر جدید پردیس توسط شرکت عمران به نمایندگی از وزارت رهم چنین با توجه به اینکه 

در شهر مستقر و  5081از سال  نیز شهرداری سوی دیگرشود از به عنوان متولی شهر شناخته می ،ساخت شهر جدید نمود

ها بر عهده گرفت. گردید مطابق با حدود و اختیارات شهرداریبخشی از خدماتی را که توسط شرکت عمران در شهر ارائه می

تر همچنین پیشنهاداتی برای شرکت ای و ارائه خدمات مناسبل برای شهرداری در جهت نیل به هویت محلهپیشنهادهای ذی

 گردد:های جدید ارائه میعمران در جهت طراحی در سایت

 پیشنهاد به شهرداری:

 های نشستن به صورت جمعی یا فردی در سطح محله.وجود محل 

 های غیر انسانی در سطح محله.کنترل سرعت 

 .در اولویت قراردادن پیاده و دوچرخه نسبت به خودرو برای تردد در محله 

 کنندگی محله برای افراد غیر ساکن در آن.کم کردن جذابیت و دعوت 

 های جمعی در محله.های گردهمایی و فعالیتها و محلحفظ و تقویت پاتوق 
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 پیشنهاد به شرکت عمران:

 سترسی به نقاط مختلف.راهور بودن معابر محله برای پیاده جهت د 

 ها گردهمایی ساکنان.ایجاد گشادگی در طول معابر و فراهم آوردن کانون 

 ها.فاصله مناسب میان انواع عرصه 

 .در اولویت قراردادن پیاده و دوچرخه نسبت به خودرو برای تردد در محله 

 له.تامین روشنایی الزم یا استفاده از نورپردازی در نقاط مورد نیاز در سطح مح 

 گردد:همچنین برای تحقیقات آتی پیشنهاد می

 این پژوهش در شهرهای جدید دیگر نیز انجام شود. .5

 در پژوهش های بعدی متغیرهایی مانندمیزان عمل به باورهای دینی و عمل به سنت های ملی کنترل شود. .1

تماعی در مقیاس محله این پژوهش با متغیرهای: الف( هویت فردی ب( فضاهای عمومیج( خاطره و د(سرمایه اج .0

 نیز انجام شود.

 منابع:

های شهرهای جدید در ایران. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره تحلیل بر شهرنشینی و جایگاه (.5080زاده، عیسی.)ابراهیم

313. 
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 ای، سال دوم، شماره هفتم.های شهری و منطقهاصفهان. فصلنامه مطالعات و پژوهش

-آباد(. فصلنامه علمییافت (. ارزیابی کیفیت زندگی شهری، )مطالعه موردی: محله5013قالیباف، محمدباقر و همکاران.)

 .05پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال نهم، شماره 

هنجار اجتماعی در ای در کاهش و کنترل گرایش به رفتارهای نابه(. نقش هویت محله5081معیدفر، سعید و مقدم، غالمرضا.)

 .1ماره های شهر تهران(.فصلنامه مسائل اجتماعی ایران، سال اول، ششهر ) مطالعه محله
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