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چکیده
اهمیت و هدف پژوهش :شهر ﯾﮏ سﯿستﻢ اجتﻤاعﯽ پوﯾا و باز است که در آن سه سﻄﺢ از حرکت مﮑانﯿﮑﯽ ،زﯾستﯽ و
اجتﻤاعﯽ درهﻢآمیخته و با انواع فرا سیستﻢها و زﯾرسیستﻢهای متﻌدد در ارتباط است .بنابراﯾن برنامهريزی شهری
مستلزم اﯾﺠاد ﯾﮏ نﻈام ﯾﮑﭙارﭼه از سﻄوح مختلﻒ برنامهريزی است که نحوه پﯿوستگﯽ و هﻤاهنگﯽ مﯿان سیستﻢهای
فرادست و فرودست را نشان دهد بر اﯾن اساس اهﻤﯿت ارزﯾابﯽ مداوم ﻃرحها در جهت کارآمد کردن مدﯾرﯾت اداره
شهرها در انﻄباق با نﯿازهای جامﻊ از ﻃرﯾﻖ تغذﯾه اﻃالعاتﯽ مسئولﯿن و برنامهريزان در زمﯿنه امور شهری و مساﺋﻞ و
مشﮑالت موجود و هﻤﭽنﯿن نقﺶ ﻃرحهای توسﻌه شهری در هﻤاهنﮓ کردن برنامههای بخشﯽ نهادها و سازمانهای
مسئول در اداره امور شهر ،ﺿرورت توجه به ﻃرحهای توسﻌه شهری ،شناﺧت و اﺻالح نارسايیها را دو ﭼندان مﯽکند.
روش پژوهش :روش تحقیﻖ در اين پژوهﺶ بر حسب هدف کاربردی و شیوه مﻄالﻌه بر حسب روش و ماهیت
توﺻیفی-تحلیلی و میدانی میباشد .جامﻌه آماری اين پژوهﺶ مديران و کارشناسان شهری مرتبط با هويت اجتﻤاعی
شهر است.
یافتهها :در اين پژوهﺶ جهت آزمون فرﺿیهها بﻌد از جﻤﻊآوری اﻃالعات الزم اقدام به تدوين پرسشنامه با توجه به
شاﺧص های هويت بصری گرديد .جهت روايی و پايايی پرسشنامه بﻌد از اﺧذ اعتبار بخشی از ﻃريﻖ اعتبار ﺻوری و
اعتبار سازه با استفاده از تحلیﻞ عاملی و گرفتن پايايی با استفاده از ﺿريب آلفای کرونباخ در سﻄﺢ قابﻞ قبول برابر
 0/742بدست آمد .در بخﺶ تحلیﻞ استنباﻃی ،با توجه به ﺧروجی آزمون كلﻤوگروف اسﻤیرنوف از آزمونهای میانگین
دوجﻤلهای برای فرﺿیههای يﮏ و دو به دلیﻞ غیر نرمال بودن و از آزمون  Tتﮏ متغیره برای فرﺿیه سه به دلیﻞ نرمال
بودن جهت تأيید يا رد فرﺿیات تحقیﻖ استفاده شده است .الزم به ذکر است که تحلیﻞها با استفاده از نرمافزار SPSS
انﺠام شده است.
نتیجه گیری :نتايج حاﺻﻞ از پژوهﺶ نشان میدهد هويت اجتﻤاعی شهر و ابﻌاد آن تأثیر محسوسی بر اسناد
برنامههای توسﻌه شهری تهران نداشته است .لذا توجه به اهﻤیت هويت اجتﻤاعی در حوزه مديريت شهری با کاربست
مﻄالﻌه تﺠربیات کشورهای مختلﻒ میتوان گامهای مثبتی در اين زمینه برداشت؛ اما متأسفانه بررسیها اين پژوهﺶ
نشان میدهد ،علیرغﻢ اهﻤیت اين موﺿوع و تدوين آن در ﻃرح جامﻊ شاهد بیتوجهی متولیان اين حوزه در سﻄﺢ
اجرايی و عﻤلیاتی شدن آن در هستیﻢ  .البته قابﻞ تأمﻞ است که اﺧذ يﮏ رويﮑرد سیستﻤی و هﻤهجانبه نگر که در آن
تﻤام ابﻌاد باهﻢ مورد توجه قرار داده شود ،الزم و ﺿروری است.
واژگان كلیدی :هويت ،هويت اجتﻤاعی ،مديريت شهری ،ﻃرحهای توسﻌه شهری
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يكی از مساﺋﻞ کالنشهرها ،بحث هويت اجتﻤاعی در
اينگونه شهرها است .كﻢتوجهی به ابﻌاد و عوامﻞ
هويتبخﺶ در شهرها ،باعث ايﺠاد محیطهايی مصنوع و
تهی از هويت انسانی میگردد .از نتايج اين امر ،پايین
بودن احساس تﻌلﻖ مكانی ،هﻤبستگی و مشاركت
اجتﻤاعی ،كاهﺶ انگیزه ساكنان برای ادامه سكونت و
تأثیر در عدم تحقﻖ اهداف جﻤﻌیتی است .لذا شناﺧت
مؤلفههای هويتبخﺶ به شهرها ،بررسی هر شهر به
لحاظ برﺧورداری از اين عوامﻞ ،تحلیﻞ رابﻄه بین
فاكتورهای هويت اجتﻤاعی و میزان تﻌلﻖ مكانی
شهروندان ،شناﺧت نقاط ﺿﻌﻒ و قوت شهرها در اين
زمینه میتواند به حﻞ بسیاری از مشكالت ناشی از
بیهويتی شهرها كﻤك نﻤايد.
هويت شهری در ﺧط فﮑری و تصوير ذهنی دارای
ويژگیهايی است که شهر مورد نﻈر را مﻌرفی میکند
(هال و ديگران  .)1994،117اﺻوالً هويت يﮏ پديده،
امری انتزاعی و جدا از ساير موﺿوعات نیست و هويت
يﮏ محله ،با موﺿوعات بسیاری از جﻤله ساکنان محله،
باورها ،شیوه زيست ،آرمان ،فرهنﮓ ،جهانبینی و،...
مرتبط و از آن تفﮑیﮏناپذير است .محلهی شهری که
ﺧود يﮏ سیستﻢ مستقﻞ کالبدی در قالب شهر ايرانی
است ،ﻃی زمان و در فرآيند شﮑﻞگیری ،با هويت مﮑانی
حتی قویتر از هويت شهری ،در انسﺠامبخشی شهر
ايرانی ،نقشی اساسی را ايفا کرده است (باقری
.)41،1388
هويت محلهای ،در گذشته نقشی مؤثر و زمینهساز
در روند مشارکتی مردم محله و انﺠام امور به ﺻورت
جﻤﻌی داشته است .با تحلیﻞ ساﺧتار شهری میتوان به
اين نﮑته اشاره کرد که پیﺶ از آغاز عصر مدرنیته و
شروع تحولهای بنیادين ،بافت محلههای شهر تهران به
عنوان تبلور فضايی شرايط اجتﻤاعی ،جامﻌه از انسﺠام
ﺧاﺻی برﺧوردار بوده است .گسسته شدن محلهها و
پیدايی فضای جديد شهری و با مﻌﻤاری بیگانه فرهنﮓ
بومی ،درواقﻊ تبلور فضايی تغییرهای مزبور در اوﺿاع
اجتﻤاعی است .به عبارتی میتوان گفت نوگرايی
(مدرنیسﻢ) نوعی هويت اکتسابی است که جامﻌه ايران
در قرن نوزدهﻢ به آن روی آورد و پايگاه فیزيﮑی آن ،از
محلههای شهری تهران آغاز شد (بهزاد فر .)1386،48
امروزه در ﻃراحی محلهها بايد به گونهای عﻤﻞ کرد که
حس مشارکت ساکنان محله -که در گرو وجود احساس
تﻌلﻖ به فضای محله است -تقويت شود؛ احساسی که در

گذشته بسیار شديد بوده و امﮑان مالقات و حس
هﻤبستگی در محله ،هﻤواره اين احساس را تقويت کرده
(رفیﻊ زاده )27،1388
بیان مساله
جغرافیای انسانگرا در سالهای اﺧیـر كوشیده است
که از تالش برای شناﺧت محﺾ مﮑانها به سوی
شناﺧت نیروهای اجتﻤاعی شﮑﻞدهنده به مﮑانها يا
شناﺧت مﮑانهايی كه فرهنﮓ بشری را شكﻞ میدهند
حركت كند (شكوﺋی  .)1388،287با توجه به اينكه هر
مكانی ماهیت ﺧاص ﺧود را دارد ،بنابراين تﺠربیات و
ادراكات متنوعی را اراﺋه میدهند (فلینت  .)2006،3از
اين رو هويت الگوهای رفتاری منحصربهفردی است كه
قابﻞ درك عﻤیﻖ برای گروه ﺧود میباشد (كاستلز
 )1380،22و درك آن برای اعضای گروههای ديگر با
فرهنگی متفاوت به سادگی ﺻورت نﻤیپذيرد؛ ازاين رو
بايد افزود كه بررسی و شناﺧت هﻤهجانبه و دقیﻖ مساﺋﻞ
اجتﻤاعی و اثرات آنها و برنامهريزی و اعﻤال نتايج
احتﻤالی اجتﻤاعی آن در شـهرها ،يك ﺿرورت و يك
رسالت بزرگ اجتﻤاعی است (ارجﻤندنیا .)51 ،1369
ﺿﻌﻒ عنصر هويت اجتﻤاعی در يك سكونتگاه
شهری منﺠر به انقﻄاع و يا اﺻوالً عدم شﮑﻞگیری
ريشههای اتصال و ارتباط ساكنین با محیط و درنتیﺠه با
يكديگر میگردد ،بسیاری از انديشﻤندان يكی از
بزرگترين داليﻞ شكست شهرها را در زمینههای
مختلﻒ ،بیهويتی آنها میدانند (بهزادفر .)11،1387
بحران در هويت آثار سويی مثﻞ مسئولیت گريزی،
دلزدگی و بیتفاوتی را به دنبال ﺧواهد داشت؛ اين نوع
بحران هﻢ به ﺻورت فردی و هﻢ به ﺻورت اجتﻤاعی
شكﻞ میپذيرد (درﺧشـه و جﻌفرپور  )67،1388به
ﺻورت كلی بیتوجهی به هويت اجتﻤاعی شهرها مﻤكن
است عواقب ناﺧواستهای را بر پیكر حیاتی شهروندان
وارد سازد (كرددرونكاليـی و عسﮑری رابری
.)1385،382
اعتقاد به بهبود محﯿط ﯾﮑﯽ از سرﭼشﻤههای اﯾده
برنامهريزی شهری و شاﯾد مهﻢترين اﯾدﺋولوژی ثابت و
استوار آن میباشد (ساتﮑلﯿﻒ  .1 )214،1980رشد و
تحول سرﯾﻊ شهرها در قرن اﺧﯿر و بﺧصوص در ﭼند دهه
اﺧﯿر باعث رواج ﻃرحهای شهری برای موزون ساﺧتن
توسﻌههای شهری شد و کشورهای ﺻنﻌتﯽ و پﯿشرفته به
عنوان اولﯿن کشورها اقدام به ﻃرحرﯾزی برای شهرهای
ﺧود نﻤودند .در اﯾران نﯿز رشد و توسﻌه شهری هرﭼند با

بررسی تأثیر هویت اجتماعی محالت در طرحهای توسعه شهری
تأﺧیر شروع شد اما در عﻤﻞ دربرگیرنده هﻤان مشﮑالتﯽ
است که شهرهای غربﯽ با آن روبرو بودند .در واقﻊ
تحوالت شهرسازی  200سال اﺧﯿر جهان ﺻنﻌتﯽ و 100
سال گذشته اﯾران تفاوتﯽ جز تفاوت زمان و مﮑان ندارد.
مشﮑﻞ اﺻلﯽ هر دو تأﺧیر در ادراک ﺿرورت ،واقﻌﯿات و
ﺧامﯽ در تدبﯿر و انديشههای شهرسازی است (شارمند
 .)1382،11از شروع تهﯿه ﻃرحهای شهری در اﯾران
حدود ﭼهار دهه میگذرد .اما با وجود کسب تﺠارب
فراوان تهیهکنندگان و مﺠرﯾان امور شهری ،در عﻤﻞ
ﻃرحهای شهری نتوانستند در مسﯿر توسﻌه
برنامهريزیشده شهرها بهرغﻢ برﺧﯽ جنبههای مثبت
موفﻖ باشند .ﯾﮑﯽ از اقداماتﯽ که میتواند در جرﯾان
اﺻالح روندهای نادرست و مشﮑالت ﻃرحهای جامﻊ مورد
توجه قرار گﯿرد ،آسیبشناسی ﻃرحهای توسﻌه شهری
است زﯾرا با نگاهﯽ نقادانه به ﭼگونگﯽ تهﯿه ،اجرا و
محتوای ﻃرحها میتوان مساﺋﻞ و مشﮑالت را شناﺧت و
راهﮑارهاﯾﯽ را برای جلوگﯿری از شدت ﯾافتن مساﺋﻞ
تدارک دﯾد.
اهمیت و هدف پژوهش
«شهر ﯾﮏ سﯿستﻢ اجتﻤاعﯽ پوﯾا و باز است که در
آن سه سﻄﺢ از حرکت مﮑانﯿﮑﯽ ،زﯾستﯽ و اجتﻤاعﯽ
درهﻢآمیخته و با انواع فرا سیستﻢها و زﯾرسیستﻢهای
متﻌدد در ارتباط است .بنابراﯾن برنامهريزی شهری
مستلزم اﯾﺠاد ﯾﮏ نﻈام ﯾﮑﭙارﭼه از سﻄوح مختلﻒ
برنامهريزی است که نحوه پﯿوستگﯽ و هﻤاهنگﯽ مﯿان
سیستﻢهای فرادست و فرودست را نشان دهد (مهدﯾزاده
 .)1382،80توجه به اﯾن نﮑته نﯿز ﺿروری است که کﻞ
نﻈام مداﺧله در امور شهرها بر ﻃرحهای جامﻊ متﮑﯽ
است .بهعبارتديگر اجزاء نﻈام ﯾﻌنﯽ قوانﯿن و مقررات،
تشﮑﯿالت و روشها با اﯾن فرض شﮑﻞگرفتهاند که ﻃرح
جامﻊ ابزار قانونﯽ و فنﯽ مداﺧله در امور شهرهاست.
بنابراﯾن وجود نارسايیها در ﻃرحهای جامﻊ ،کﻞ نﻈام
مداﺧله در امور شهرها را مختﻞ میکند (غﻤامﯽ
 .)1373،29بر اﯾن اساس اهﻤﯿت ارزﯾابﯽ مداوم ﻃرحها
در جهت کارآمد کردن مدﯾرﯾت اداره شهرها در انﻄباق با
نﯿازهای جامﻊ از ﻃرﯾﻖ تغذﯾه اﻃالعاتﯽ مسئولﯿن و
برنامهريزان در زمﯿنه امور شهری و مساﺋﻞ و مشﮑالت
موجود و هﻤﭽنﯿن نقﺶ ﻃرحهای توسﻌه شهری در
هﻤاهنﮓ کردن برنامههای بخشﯽ نهادها و سازمانهای
مسئول در اداره امور شهر ،ﺿرورت توجه به ﻃرحهای
توسﻌه شهری ،شناﺧت و اﺻالح نارسايیها را دو ﭼندان

مﯽکند .در نهايت در اين پژوهﺶ هدف کلی بررسی
تاثیر هويت اجتﻤاعی در ﻃرحهای توسﻌه شهری می
باشد.
ادبیات پژوهش
 هویت
واژه هويت ( )Identityاز سده شانزدهﻢ وارد زبان
انگلیسی شد و شﮑﻞهای ديگر آن در زبانهای اروپايی،
از واژه متأﺧر التین ايدنتیتاس  2گرفته شده است (قﻄبی
.)78،1387
در فرهنﮓ لغات النگﻤن ،هويت ،شناﺧت دقیﻖ
ظاهری میان دو ﭼیز مﻌرفی شده است (النگﻤن
 .)2003،805در فرهنﮓ دهخدا ،هويت به مﻌنای
تشخیص است (ابوالحسنی  .)1388،23سخن از هويت
پديدهای ،بايد به گونهای باشد که نشان دهد پديده مزبور
به راستی گويای هیئت و ماهیت وجودی آن است
(الﻄاﺋی  .)33،1378از ديدگاهی ديگر ،هويت در
پاسخگويی آگاهانهی هر فرد به پرسﺶهايی در مورد
ﺧودش نهفته است :گذشته ،کیستی ،محﻞ زندگی
گذشته و حال ،تﻌلﻖ به قبیله ،نژاد يا ملت ،منشأ ابتدايی
و اﺻلیاش و نقشی که در تﻤدن جهان داشته است
(باوند  .)1377،22گروهی از انديشﻤندان ،هويت را با
تأکید بر وجه تشخص تﻌريﻒ کردهاند؛ نﻈیر آنﭽه
شیخاوندی اراﺋه کرده است :هويت مبین مﺠﻤوعه
ﺧصايصی است که امﮑان تﻌريﻒ ﺻريﺢ يﮏ شیء يا يﮏ
شخص را فراهﻢ میآورد (شیخاوندی .)9،1380
 شهر
تﻌريﻒ شهر به لحاظ حقوقی :کلﻤه شهر يا مدينه در
بسیاری از کشورهای جهـان از کلﻤـه يونـانی و رومـی
اﺧذ گرديده که مﻌانی آن کلﻤه «تﻤدن» يا «مقررات»
بوده است .بهاينترتیب شهر به جايی اﻃالق میشده
است که در آنﺠا تﻤدن و مقررات بر توحﺶ و ﺧشونت
غلبه داشته باشد (کامیار .)1379،14
 فضای شهری
فضاهای شهری ،مكانهايی هستند كه به عﻤوم
شهروندان تﻌلّﻖ دارند ،منحصر به جنبه كالبدی و فیزيكی
نیستند و در حقیقت با حضور انسان و فﻌالیت او مﻌنا
میيابند (کولوهن  .3 )8،2008واژهی فضای شهری را به
دو گونه تﻌريﻒ میکنند :فضای اجتﻤاعی و فضای
ساﺧتهشده (مصنوع) .فضای اجتﻤاعی «تداعی فضايی
نهادهای اجتﻤاعی» است که نزد جامﻌهشناسان و
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شیما قمری و سیدموسی پورموسوی
جغرافیدانان مﻄالﻌه میشود از سوی ديگر فضای
مصنوع ،فضای فیزيﮑی است (مدنی پور .)13،1387
 محله
ا ز نﻈر مامفورد ،محله با مرزهای مﻌین و نیز جايگاه
هستهای آن در شهر شناﺧته میشود (مامفورد،1954،
 .)501محله را میتوان از ابﻌاد مختلﻒ نیز تﻌريﻒ کرد؛
برای مثال ،محلهها از نﻈر اداری با ديوارها ،راهها يا
مرزهای تﻌیین شده ،از نﻈر اجتﻤاعی با ادراک ساکنان
محلی و از نﻈر زيبايی ،با داشتن ويژگیهای مشخص يا
عﻤر و سن توسﻌه تﻌريﻒ میشوند (بارتون .4 )16،2003
 هویت اجتماعی
از مهﻢترين ابﻌاد شﮑﻞدهنده هويت ،بﻌد اجتﻤاعی
آن است .هويت اجتﻤاعی تﻌبیری است که فرد از ﺧود
در ارتباط با ديگران دارد و بر اساس عضويت در ردهها و
گروههای گوناگون اجتﻤاعی شﮑﻞ میگیرد .ريﭽارد
ديﮑنز هويت اجتﻤاعی را دستاوردی عﻤلی ،يﻌنی يﮏ
فرآيند می داند و ماندگارترين مضﻤون در نﻈريه اجتﻤاعی
را تالش در پﻞ زدن بر شﮑاف تحلیلی میان فرد و جامﻌه
تلقی میکند (جنﮑینز.5 )1381،44،
 مدیریت شهری
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مديريت شهری عبارت است از اداره امور شهر به
منﻈور ارتقاء مديريت پايدار مناﻃﻖ شهری در سﻄﺢ
محلی با در نﻈر داشتن و تبﻌیت از اهداف سیاستهای
ملی ،اقتصادی و اجتﻤاعی کشور است.
مديريت شهری عبارت است از يﮏ سازمان گسترده،
متشﮑﻞ از عناﺻر و اجزا رسﻤی و غیررسﻤی مؤثر و
ذیربط در ابﻌاد مختلﻒ اجتﻤاعی ،اقتصادی و کالبدی
حیات شهری با هدف اداره ،کنترل و هدايت توسﻌه
هﻤهجانبه و پايدار شهر مربوﻃه .هدف سیستﻢ مديريت
شهری ،به مثابه جزﺋی از سیستﻢ حﮑومتی ،اداره امور
شهرها است و ايفای نقشی است که دولت برای اين
سیستﻢ قاﺋﻞ میشود ترديدی نیست که ﺻرفنﻈر از هر
تﻌريفی که برای مديريت شهری در نﻈر گرفته شود
هدف سیستﻢ مديريت شهری در جهت اهداف ملی بوده
و با آن هﻤسو است و از کلیات آن تبﻌیت میکند و به
هﻤین دلیﻞ است که برنامههای اين سیستﻢ برای
ساماندهی امور شهر ،بهﻃورکلی در ﭼارﭼوب برنامههای
کالن و قوانین جاری کشور تدوين میگردد و اقدامات
اين سیستﻢ ناقﺾ مقررات قانونی کشور نیست (نﮑويی
نازيال ،مدل توسﻌه راهبردی فناوری ارتباﻃات و
شهرداریها).

 پیشینه پژوهش
در ارتباط با هويت اجتﻤاعی و هويت شهری
مﻄالﻌات زيادی ﺻورت گرفته است كه در ذيﻞ به
تﻌدادی از آنها اشاره میشود:
 بیتا تختی و ويدا وثوقی ( )1385در مقالهای تحت
عنوان «تقويت هويت در شهرهای جديد» كـه با
مﻄالﻌﺔ موردی نوشهر پرديس انﺠام گرفته ،در نهايت
اين شهر جديد را به ﺻورت ﺧوابگاهی بزرگ مﻌرفی
كردهاند ،كه ساكنین ﺧود را به ﺻورت داﺋﻢ ساكن
شهر پرديس ندانسته و سكونتی موقتی در شهر دارند
كه اين عامﻞ ،ﺧود از دلبستگی ساكنین به شهر
جلوگیری میکند .ايشان در اين مﻄالﻌه تنها كالبد
شهر را مورد مﻄالﻌه قرار دادهاند.
 حﻤیدرﺿا وارثی و هﻤكاران ( )1389در مقالهای تحت
عنوان «بررسی و تحلیﻞ مؤلفههای هويت شهری و
رابﻄه آن با میزان تﻌلﻖ مكانی ساكنین شهرهای
جديد» ،هويت شهرهای جديد را به مثابه مهﻢترين
مسأله اينگونه از شهرها ،با نﻤونه مﻄالﻌه گلبهار مورد
بررسی قرار دادهاند .در اين پـژوهﺶ بر اساس
مﻄالﻌات پرسشنامهای ﭼنین نتیﺠه حاﺻﻞ شده است
كه مؤلفههای هويتبخﺶ در شهر گلبهار ﺿﻌیﻒ است
و هﻤﭽنین نگارندگان به نوعی از هﻤبستگی متوسط و
مستقیﻢ بین ،مدت زمان سكونت ،مؤلفههای
هويتبخﺶ شهری و احساس تﻌلﻖ مكانی مﻌتقدند.
 رسول ربانی ﺧواسگانی و هﻤكاران ( )1389در
مﻄالﻌهای با عنوان «بررسی عوامﻞ مؤثر بر هويت
اجتﻤاعی شهرهای جديد (مﻄالﻌه موردی شهر پرديس
تهران)» بر اين اعتقادند كه میزان هويت اجتﻤاعی
شهری بر حسب متغیرهای نوع منزل مسكونی،
قومیت و تحصیالت افراد متفاوت است كه متغیر
ﺧدمات و فﻌالیتهای تولیدی بیشترين تأثیر بر میزان
هويت اجتﻤاعی در شهر جديد پرديس را داراست ،در
درجه بﻌد ،فضای اجتﻤاعی ،فرهنگی و جغرافیايی و
باالﺧره متغیرهای امنیت عاﻃفی و روانی شهروندان و
وجــود راههای ارتباﻃی به ترتیب بیشترين تأثیر را بر
هويت اجتﻤاعی ساكنان داشتهاند.
روش پژوهش
روش تحقیﻖ در اين پژوهﺶ بر حسب هدف
کاربردی و شیوه مﻄالﻌه بر حسب روش و ماهیت
توﺻیفی-تحلیلی و میدانی میباشد .جامﻌه آماری اين
پژوهﺶ مديران و کارشناسان شهری مرتبط با هويت
اجتﻤاعی شهر است.

بررسی تأثیر هویت اجتماعی محالت در طرحهای توسعه شهری
یافتههای پژوهش

استنباﻃی ،با توجه به ﺧروجی آزمون كلﻤوگروف
اسﻤیرنوف از آزمونهای میانگین دوجﻤلهای برای
فرﺿیههای يﮏ و دو به دلیﻞ غیر نرمال بودن و از آزمون
 Tتﮏ متغیره برای فرﺿیه سه به دلیﻞ نرمال بودن
جهت تأيید يا رد فرﺿیات تحقیﻖ استفاده شده است.
الزم به ذکر است که تحلیﻞها با استفاده از نرمافزار
 SPSSانﺠام شده است.

در اين پژوهﺶ جهت آزمون فرﺿیهها بﻌد از
جﻤﻊآوری اﻃالعات الزم اقدام به تدوين پرسشنامه با
توجه به شاﺧصهای هويت بصری گرديد .جهت روايی و
پايايی پرسشنامه بﻌد از اﺧذ اعتبار بخشی از ﻃريﻖ اعتبار
ﺻوری و اعتبار سازه با استفاده از تحلیﻞ عاملی و گرفتن
پايايی با استفاده از ﺿريب آلفای کرونباخ در سﻄﺢ قابﻞ
قبول برابر  0/742بدست آمد .در بخﺶ تحلیﻞ

جدول ( :)1نتايج بررسی تحلیﻞ عاملی
سؤال

عامل 1

q1

0/351

q2

0/285

q3

0/206

عامل 3

عامل 2

عامل 4

عامل 5

عامل 7

عامل 6

4

1

1

1

0/571

4

1

7

1

4

2

2

2

2
2

2
2

3

3

8
2

3
3

0/765

3

3

0/755

1
3

4
4

1

4

1

4

1

5

7

5

5
5

5
5

1

6

1

6

0/406

0/314

0/308

3

6

0/364

0/533

0/512

6

6

6

7

0/545
0/774

q4

0/898

q5
q6

0/797

q7

0/769
0/67

q8

0/367
0/349
0/48

q9

0/793

q10
q11

0/425

0/428

0/453

q12
q13

عامل  8بیشترین بار عاملی عامل اولیه

0/744

q14
q15

0/776

q16

0/576

q17

0 /6

0/339

0/361

0/359

0/325
0/621

q18

0/874
0/65

q19

0/394

q20
q21

0/667

q22

0/693

0/383
0/434

q23
q24

0/92

q25

جدول ( :)2ويژگیهای جﻤﻌیت شناﺧتی گروه نﻤونه آماری
سن

متغیر

جنسیت

کﻤتر از  22سال

 25 – 22سال

 30 -25سال

باالتر از  30سال

جﻤﻊ

زن

مرد

جﻤﻊ

لیسانس

دكترا

جﻤﻊ

فوق لیسانس

گروه

تحصیالت

فراوانی

7

10

51

41

109

47

62

109

34

65

10

109

درﺻد فراوانی

6/4

9/2

46/8

37/6

100

43/1

56/9

100

31/2

59/6

9/2

100
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شیما قمری و سیدموسی پورموسوی
جدول ( :)3بررسی نرمال بودن آزمونها
متغیر

میانگین

هويت اجتﻤاعی

3/746

انحراف از

انحراف

میانگین

استاندارد

0/566

0/054

سطح اطمینان %95

Test Value = 3

حد پایین

حد باال

تی استیودنت

P-value

0/638

0/854

13/748

0/000

جدول ( :)4آزمون  Tتﮏ متغیره جايگاه هويت اجتﻤاعی.
متغیرها

آماره  K.Sسطح معنیداری ()sig

هويت اجتﻤاعی

1.262

0.083

نتیجه

نوع آزمون استفاده شده

 sig >0.05پذيرش فرض ﺻفر-توزيﻊ متغیر نرمال است.

آزمون  Tتﮏ متغیره

آزمون فرضیه
فرﺿیه ( :)1هويت اجتﻤاعی جايگاه محسوسی در
اسناد برنامههای توسﻌه شهری نداشته است
برای آزمون اين فرﺿیه از آزمون تك متغیره (به
دلیﻞ نرمال بودن) استفاده شد .فرض ﺻفر و ﺧالف
عبارتند از:

H0    
H1    

نتايج جدول  4نشان میدهد در هويت اجتﻤاعی T

مشاهده شده برابر با ( )13/748میباشد ،فرض ﺻفر رد
میشود به عبارتی در سﻄﺢ اﻃﻤینان  %95و آلفای 5
درﺻد ،در منحنی نرمال میانگین بین فاﺻله ( 0/638و
 )0/854میباشد هﻤﭽنین میانگین مشاهده شده برابر با
( ) 3/746و میانگین مورد انتﻈار برابر با ( )3میباشد در
نتیﺠه میتوان گفت جايگاه هويت اجتﻤاعی بهﻃور باالتر
از میزان متوسط مؤثر میباشد.
نتیجهگیری و پیشنهادات

سال نهم
شماره سی و یکم
پائیز 1396

34

نتايج حاﺻﻞ از پژوهﺶ نشان میدهد هويت
اجتﻤاعی شهر و ابﻌاد آن تأثیر محسوسی بر اسناد
برنامههای توسﻌه شهری تهران نداشته است .لذا توجه به
اهﻤیت هويت اجتﻤاعی در حوزه مديريت شهری با
کاربست مﻄالﻌه تﺠربیات کشورهای مختلﻒ میتوان
گامهای مثبتی در اين زمینه برداشت؛ اما متأسفانه
بررسیها اين پژوهﺶ نشان میدهد ،علیرغﻢ اهﻤیت اين
موﺿوع و تدوين آن در ﻃرح جامﻊ شاهد بیتوجهی
متولیان اين حوزه در سﻄﺢ اجرايی و عﻤلیاتی شدن آن
در هستیﻢ .البته قابﻞ تأمﻞ است که اﺧذ يﮏ رويﮑرد

سیستﻤی و هﻤهجانبه نگر که در آن تﻤام ابﻌاد باهﻢ مورد
توجه قرار داده شود ،الزم و ﺿروری است.
منابع و مأخذ
ابوالحسنی ،سید رحیﻢ .)1379( .تﻌیین و ارزيابیعناﺻر هويت ايرانی ،مؤسسه تحقیقات استراتژی
ارجﻤندنیا ،اﺻغر .)1369( .اهداف اجتﻤـاعی درشــهرهای جديــد ،مﺠﻤوعــه مقــاالت شــهرهای
جديــد ،فرهنگــی جديــد در شهرنشینی .تهران.
وزارت مسكن و شهرسازی.
التايی ،علی ( .)1389بحران هويت قومی در ايران.تهران :انتشارات شادگان.
بهزادفر ،مصﻄفی .)1387(.هويت شهری .از يﮏ بینﺶبه هويت تهران .تهران :انتشارات شهر.
شیخاوندی ،داور ( .)1380ملیگرايی و هويت ايرانی.مرکز ايران و به رسﻤیت شناﺧتن اسالم .تهران.
قﻄبی ،علی اکبر .)1387( .مفهوم هويت و مﻌﻤاریکنونی در ايران .تصوير از تخیﻞ .شﻤاره .10
باوند ،داود .)1377(.ﭼالﺶهای دورافتاده و هويتايرانی در ﻃول تاريخ .تهران :مﻄالﻌات سیاسی-
اقتصادی .شﻤاره .129
شــكويی ،حســین .)1388(.انديشههای نــو درفلسفه جغرافیا – فلسفههای محیﻄی و مﮑتبهای
جغرافیــايی .جلــد دوم .تهران :انتشــارات
گیتاشناسی.
مدنی پور ،علی )1387(.فضاهای عﻤومی و ﺧصوﺻیشهر و ترجﻤهی فرشاد نوريان .تهران :شرکت پردازش
و برنامهريزی شهری.
مهدﯾزاده ،جواد )1382( ،برنامهريزی راهبردی توسﻌهشهری ،مرکز تحقﯿقات شهرسازی و مﻌﻤاری اﯾران.

بررسی تأثیر هویت اجتماعی محالت در طرحهای توسعه شهری
 اولین کنفرانس بینالﻤللی1390،نﮑويی نازيال مدل توسﻌه راهبردی: مقاله،شهرداری الﮑترونیﮏ
فناوری ارتباﻃات و شهرداریها
) شیوههای تحقﻖ1382( .مهندسﯿن مشاور شارمند سازمان. جلد اول.ﻃرحهای توسﻌه شهر ی در ايران
.ﭼاپ دوم.شهرداریهای کشور
، سكینه و عسكری رابری،كرددرونكاليی هويــت شــهری بــر مبنــای.)1385(.مسﻌود
 مﺠﻤوعـه مقـاالت.جنبههای زيبايیشناسی محـیط
 شركت عﻤران: تهران،هويـت شهرهای جديد
.شهرهای جديـد
.)1388( . جــالل و رشــید جﻌفر پــور،درﺧشــه فصـلنامﺔ: تهران.مديريت بحرانهای هـويتی در ايران
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