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مهرداد نوابخش
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات
ابراهيم حاجياني
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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :هدف اصلي از پژوهش پيش روي ،بررسي وضعيت هويت محلهاي شهروندان تهراني ميباشد.
هويت محلهاي در گذشتههاي نه چندان دور تهران ،در حد بااليي قرار داشته و گستردگي روابط محلهاي از بسياري از
آسيبها و ناهنجاريهاي محيطي جلوگيري مينموده است .احساس عميق تعلق محلهاي سبب ميگرديد عالوه بر
ايفاي نقشهاي فراوان اجتماعي ،فضاي موجود بين ساکنين بسياري از نيازهاي عاطفي و رواني آنها را نيز شامل شود.
اما با توجه به تغييرات عمده کالبدي و اجتماعي شهر تهران ،بررسي مجدد و عميق هويت محلهاي شهروندان تهراني
الزم و ضروري به نظر ميرسد .شناخت سازوکارهاي جديد هويت محلهاي ،برنامهريزيهاي بهتر در اين زمينه را منجر
خواهد شد.
براي مباني نظري اين پژوهش از نظريههاي نظريهپردازان کالسيک ،نظريههاي هويت ،نظريههاي هويت مکاني و به طور
خاص هويت محلهاي استفاده شده است؛ لذا در اين خصوص به نظريات زيمل ،پارك ،شاماي ،استرايكر و زايل توجه
شده است.
روش پژوهش :روش انجام پژوهش ،پيمايشي با ابزار پرسشنامه ميباشد .جامعه آماري ،کليه افراد باالي  91سال
شهروندان شهر تهران است که به وسيله مراجعه به منازل شهروندان ،دادهها گردآوري شده است.
نتيجهگيري :مهمترين نتايج اين پژوهش عبارتند از :متغيرهاي زمينهاي تأثير چنداني در هويت محلهاي شهروندان
تهراني ندارند .ميزان هويت محلهاي شهروندان تهراني در وضعيت متوسطي قرار دارد.
واژگان کليدي :محله ،هويت محلهاي ،احساس تعلق ،تعهد ،شهروندان تهراني
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مقدمه
پيدايش شهرها به عنوان سکونتگاههاي زيست
انسان قدمتي تاريخي دارند .اين قدمت تاريخي بدان
معناست که بر اساس اسناد و مدارک به جاي مانده،
قدمت نخستين شهرها به دوران باستان باز ميگردد.
شهرها همواره تمدن ساز بشري بودهاند و تمدنهاي
بشري از شهرها آغازشده است .در ايران ميتوان رشد
شهرها را مربوط به دهه  9211و همزمان با تحول نظام
اقتصادي و اجتماعي جامعه دانست (فرخ حساميان
 .)39 ،9211اما شهر به دليل سيال بودن و سرعت بسيار
زياد تغييرات در آن همواره مورد توجه بوده است .در
غرب ،پس از انقالب صنعتي توجه ويژهاي به شهر گرايي
شد و بعد ز آن نيز ،اين نوع زندگي در دنيا در حال
افزايش بوده و هست .آمارها نشان ميدهند که نسبت
شهرنشيني در جهان  77درصد ،در کشورهاي رشد يافته
صنعتي  77درصد و در کشورهاي در حال رشد 79
درصد ميباشد؛ اين آمارها بيانگر روند رو به رشد شيوه
زندگي شهري در آغاز هزاره سوم ميالدي در جهان و
نشانه چهره پرتوان و سير رو به افزايش شهرنشيني در
كشورهاي در حال رشد ميباشد (كارگر .)1 ،9217
در ايران نيز شهرنشيني رشد زيادي دارد؛ بر اساس
آمار منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران در سال ،9211
 71درصد ايرانيها در شهر زندگي ميکنند.
زندگي در شهرهاي متراکم و پيچيده با خود مسايل
گوناگوني را به همراه دارد؛ ازجمله موارد مهمي که در
تغييرات شهرها و به جود آمدن شهرهاي مدرن و جديد
ميبايد مورد بررسي قرار بگيرد ،مسايل اجتماعي و
فرهنگي زندگي در شهر ميباشد؛ يکي از مسايل شهري
که ميتوان آن را از زواياي مختلف مورد مداقه و کنکاش
قرار داد ،بحث هويت شهري و به طور خرد تر ،هويت
محلهاي است.
محلهها در شهرهاي ايراني از اهميت بسزايي
برخوردار بودهاند .در شهر تهران نيز محلهها رونق داشته
و زندگي مردم تهران بيشتر با توجه به محلهها تعريف
ميشده تا شهر تهران .در آن زندگي سنتي شهري
محلهها کارکرد و عملکرد گوناگوني داشتند و در واقع
هويت بخش محلهاي ساکنان بودند و مردم بخشي از
هويت خود را محلهشان ميدانستند.
در محلهها زندگي مردم به هم گره خورده بود؛
ساکنان محله همديگر را ميشناختند و بسياري از اوقات
خود را در کنار يکديگر سپري مينمودند .اشتغال مردم
در محله بود؛ تولد ،رشد ،ازدواج و فوت مردم معموالً در

يک محله اتفاق ميافتاد .محلهها کارکردهاي اجتماعي
مثبت زيادي نيز داشتند .ارتباطات و تعامالت انساني در
حد بااليي قرار داشت؛ اعتماد بين اهالي محله زياد بود؛
مشارکت قابل توجهي در محلهها حاکم بود و همه اينها
باعث امنيت محلهها شده و مردم در کنار يکديگر
احساس خوبي داشتند.
در مجموع ،محلهها از نظر کالبدي و اجتماعي-
فرهنگي مشخصاتي داشتند که هويت محلهاي را در حد
بااليي به وجود آورده بود.
و اما تهران کنوني مدرن (تقريباً مدرن) دستخوش
تغييرات عمدهاي شده است .محلههاي شهر تهران نيز به
نظر ميرسد از نظر جمعيتي ،اجتماعي و کالبدي
دگرگون شدهاند .ديگر خبري از آن تفکيکهاي قومي،
شغلي ،فرهنگي و ...در محلهها نيست .اوقات فراغت،
تفريح ،تحصيل ،اشتغال ،اقتصاد و ...در محلهها محدود
نيست و تعريف محله متفاوت از گذشته ميباشد.
تحقيقاتي که در اين مورد انجام شده بيانگر آن است که
هويت محلهاي وضعيت مناسبي ندارد .در تحقيقي که با
عنوان «نقش هويت محلهاي در کاهش و کنترل
نابهنجاريهاي اجتماعي» انجام شده ،هويت محلهاي در
شهر تهران را داراي ضعف اساسي ميداند (معيدفر و
مقدم  .)9217در تحقيق ديگري با عنوان «شناسايي
وضعيت و ابعاد هويت اجتماعي شهروندان تهراني و ارائه
راههاي ارتقاي آن» ،هويت محلهاي  11درصد از
شهروندان تهراني را متوسط يا پايين نشان ميدهد
(مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران .)9211
در اين بين مديريت شهري در برنامه ريزي و
فعاليتهاي خود محله را مالک قرار داده و برنامههاي
محله محور را در دستور کار خود قرار داده است .از طرف
ديگر آثار شهر گرايي مدرني که شهر تهران به ارمغان
آورده است ،افسوس نسبت به کارکردهاي مثبت
محلههاي گذشته که در رأس آن مشارکت مردم در امور
محله ميباشد ،مديريت شهري را به فکر رونق دوباره
هويت محلهاي نموده است .اما سؤالي که در اين جا
مطرح ميشود اين است که با توجه به اين تغييرات
وسيع به وجود آمده در شهر تهران ،هم اکنون چه
عواملي در به وجود آمدن هويت محلهاي موثر هستند؟
اصوالً در شهر به طور عام و به طور خاص شهر تهران
هويت محلهاي شکل ميگيرد؟ هويت محلهاي شهروندان
تهراني به چه ميزان ميباشد؟ پاسخ به اين سؤاالت
ميتواند مسئله هويت محلهاي در تهران را روشن نمايد و
باعث برنامه ريزيهاي بهتر محلهاي در شهر تهران شود.
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اهميت و ضرورت تحقيق
هرگاه احساس تعلق در ساكنان يك محله مسكوني
ظهور نمايد و شهروندان خود را متعلق به آن بدانند در
ارتقاء كيفي و كمّي محله خود از هيچ كوششي دريغ
نخواهند کرد .اين امر سبب ميگردد كه ناهنجاريهاي
اجتماعي و جرم از فضاي محله به حداقل برسد .هر چه
احساس تعلق ضعيفتر و کم رنگتر باشد امكان تخلف
در سطح محله بيشتر خواهد شد .رشد سالمت اخالقي
جامعه در گرو احساس تعلق شهروندان آن جامعه و
حركت به سوي ديگر خواهي ،مشاركت و توجه به مسايل
اجتماعي است .بنابراين يكي از عواملي كه همواره بايد
در برنامهريزي شهري در حوزه محالت به آن پرداخته
شود احياء اين تفكر است كه فرد همواره نوعي تعلق
خاطر و دلبستگي نسبت به محله و شهر خويش داشته
باشد (سرمست .)9211 ،927
در ايران در خصوص هويت پژوهشها و کارهاي قابل
توجهي انجام شده است؛ در شهر تهران نيز در خصوص
هويت شهري و هويت محلهاي کارهايي انجام شده است.
تحقيقات انجام شده با موضوع هويت محلهاي بيشتر از
ديدگاه شهرسازي و معماري صورت گرفته است و نبود
تحقيقات دقيق گسترده در خصوص هويت محلهاي
احساس ميشود .اهميت ديگر پرداختن به موضوع هويت
محلهاي از طريق سنجش ميزان هويت محلهاي
شهروندان تهراني که در کل شهر تهران به اجرا گذاشته
شده است ،عدم سو گيري نسبت به بود و نبود هويت
محلهاي در شهر تهران ميباشد .در واقع اين تحقيق
بدون پيش داوري هويت محلهاي را مورد سنجش قرار
داده و سپس با توجه به دادههاي بدست آمده به تحليل
و بررسي خواهد پرداخت.
اهميت و ضرورت پرداختن به اين موضوع از آنجا
بيشتر محسوس است که مديريت شهري چند سالي
است که برنامه ريزيهاي خود را در سطح محله انجام
ميدهد ،نبود برآورد و تحليل از هويت محلهاي در شهر
تهران ميتواند باعث خسارتهاي فراوان اقتصادي و
اجتماعي شده و برنامهها را با شکست مواجه سازد .اگر با
پيش فرضهاي از گذشته مانده در صدد جلب
مشارکتهاي مردمي و هويت بخشي به محلههاي شهر
تهران باشيم بدون آن که ساز و کارهاي شهر گرايي
مدرن و زندگي نوين در محلههاي شهر تهران را بدانيم و
بشناسيم ،قطعاً به بيراهه خواهيم رفت.

اهداف تحقيق
 بررسي ميزان هويت محلهاي شهروندان تهراني درسه بعد شناختي ،احساسي و رفتاري.
 بررسي تأثير عوامل زمينه اي (سن ،جنس ،وضعيتتأهل ،قوميت ،تحصيالت) در ميزان هويت محلهاي
شهروندان تهراني.
 بررسي تأثير ميان نوع مالکيت محل سکونت وميزان هويت محلهاي شهروندان تهراني.
 بررسي ميان نوع ساختمان محل سكونت (آپارتمان،وياليي) و ميزان هويت محلهاي شهروندان تهراني.
ادبيات نظري
تعريف هويت
در فرهنگ لغات انگليسي آکسفورد آمده است که
معادل انگليسي هويت identityاز واژه التين identitas
از ريشه  idemبه معناي مشابه و يکسان ميآيد.
 Identitasدو معناي اصلي دارد .اولين معناي آن بيانگر
مفهوم تشابه مطلق است و معناي دوم آن تمايز است.
بنابراين مفهوم هويت به طور هم زمان ميان افراد يا
اشياء دو نسبت برقرار ميسازد؛ تشابه و تفاوت (جنکينز
.)1 ،9219
کالن هويت را چنين تعريف ميکند :توجه به
شخصيت فردي هر محيط و پرهيز از يکنواختي و
مشابهت در محيطهاي شهري.
از نظر «اللي» هويت فرد در ربط و نسبيت با محيط
بدست ميآيد (دانشپور .)9212
احمد گلمحمدي در کتاب «جهاني شدن ،فرهنگ و
هويت» مينويسد ،هويت ( )identityبه لحاظ لغوي از
واژۀ  indentitasمشتق شده و به دو معناي ظاهراً
متناقض به کار ميرود :همساني و يکنواختي مطلق ،و
تمايز که دربرگيرنده ثبات يا تداوم در طول زمان (گل
محمدي.)333 ،9219،
برخي معتقدند هويت تاريخي را ميتوان آگاهي و
دانش نسبت به پيشينه تاريخي و احساس تعلق خاطر و
دلبستگي به آن دانست (ميرزايي.)17 ،9217
معناي هويت در شهر
از آنجايي که «هويت» ،مجموعهاي از صفات و
مشخصاتي است که باعث «تشخص» يک فرد يا اجتماع
از افراد و جوامع ديگر ميگردد؛ شهر نيز به تبعيت از اين
معيار ،شخصيت يافته و مستقل ميگردد .به عقيده
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«گيدنز» هويت در واقع همان چيزي است که فرد به آن
آگاهي دارد .به عبارت ديگر هويت شخصي ،چيزي نيست
که در نتيجه تداوم کنشهاي اجتماعي فرد به او تفويض
شده باشد .بلکه مفهومي است که فرد بايد آن را به طور
مداوم و روزمره ايجاد کند و در فعاليتهاي بازتابي
خويش مورد حفاظت و پشتيباني قرار دهد (گيدنز
 .)18 - 17 ،8731هويت در شهر به واسطه ايجاد و
تداعي خاطرات عمومي در شهروندان ،تعلق خاطر و
وابستگي را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشينان را به
سوي «شهروند شدن» که گسترهاي فعالتر از ساکن
صرف دارد؛ هدايت ميکند .پس هرچند که هويت شهر
خود معلول فرهنگ شهروندان آن است؛ ليکن در
فرآگردي مستمر فرآيند شهروندسازي را تحت تأثير قرار
ميدهد و باعث تدوين معيارهاي مرتبط با مشارکت و
قضاوت نزد ناظران و ساکنان خواهد شد.
هويت شهري را بايد نوعي هويت جمعي به حساب
آورد که البته با عنوان هويت محلهاي و شهري زماني
معني دار خواهد بود که تبلور عيني در فيزيک و محتواي
شهر داشته باشد؛ به شرطي که هنجار هويت درست
فهميده شود.
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هويت كالبدي شهر
کيومرث مسعودي پژوهشگر و جامعه شناس شهري
معتقد است «اگر در مورد هويت شهري يا هويت معماري
صحبت ميکنيم ،منظور در واقع يک نظاميافتگي
ساختاري و کاربردي در شهر و يک انتظام در معماري
شهر است»؛ بنابراين بديهي است که اين انتظام يا
سازمان داراي ابعاد دروني خود باشد که در اينجا با
عنوان عناصر هويتي شهر بدانها پرداخته ميشود .عناصر
هويتي يک شهر از آنجا که هر شهر داراي دو بعد
کارکردي و کالبدي است ،لذا ابعاد مختلف هويت وابسته
به آن نيز داراي دو وجه مذکور خواهد بود .بنابراين در
يک تقسيم بندي کلي ابعاد هويت شهري را ميتوان در
قالب همين دو بعد مجزا ساخت :عناصر کالبدي يا
سيماي شهري بديهي است که اولين برخورد با هر شي،
پديده يا موجودي ،سيما و کالبد ظاهري آن است؛
وجههاي قابل ادراک که با حواس پنجگانه به راحتي قابل
تشخيص و بازشناسي است .بنابراين اولين تفاوت ميان
دو موجود عيني نيز از طريق ظاهر آن معين ميگردد.
بايد اذعان نمود که شناخت عناصر محيطي به عنوان
بستر فعاليتهاي انساني ميتواند به درک و تحليل بهتر
اشکال مختلف زندگي و فعاليتهاي انساني بينجامد.

بنابراين فاکتورهاي طبيعي ،اکولوژيکي و جغرافيايي
اولين عناصر هويت بخش به يک شهر و عناصر درون آن
تلقي ميشوند .هويت کالبدي ،آن عامل غالب هويتي
است که بافت و ساختار و شکل شهر به آن هويت وابسته
است.
مفهوم محله
محله مفهوم ثابت و ايستايي در مباحث شهرشناسي،
جغرافيايي و ساير علوم از جمله برنامه ريزي شهري ،علوم
اجتماعي و علوم سياسي در قرن گذشته نداشته است.
بررسي اوليه تعاريف ارائه شده درباره اين مفهوم ،نشان از
برخي تفاوتهاي آشكار در اينكه «محله به طور مطلق
چيست» دارد .شناخت تاريخ تفكر پيدايش محله به
عنوان عنصر شهر نيز ميتواند در برداشت صحيح از اين
مفهوم نقش مهمي داشته باشد .بسياري از پژوهشگران
چشم اندازي كامالً بوم شناختي را از محله ارائه دادهاند؛
لذا برداشتها و نگرشهايي كه ناظر به مفهوم محله است
بر روند ،فرايند سرشت و سرنوشت شكل گيري و شكل
دهي به محله در جامعه تأثير بسزايي دارند .در زبان
انگليسي نيز محله در مفاهيم مختلفي مورد توجه قرار
گرفته است .در اين مورد نيز محله يک واحد اجتماعي و
محل اجتماع سهمي از جمعيت به منظور سکونت و
زندگي است .اصطالح "  "communityبه مفهوم جماعت
يا گروهي که داراي وجوه مشترک ميباشند (آريان پور
 )8731 ،8737و  Neighborhoodبه معني همسايگي و
مجاورت ،همسايگان يک در و ديوار ،اهل محل مطرح
است .محدودهاي را که ساکنان آن در ارتباط رودررو با
يکديگر زندگي کرده و در ارزشها و هدفهاي ويژه،
مشترک بوده و در عالقهها و خواستهها هم آهنگي دارند،
يک مرکز اجتماعي گويند که مرکز استقرار شماري از
ساختمانها بوده و عالوه بر خانهها داراي تأسيسات مورد
نياز عموم مانند مدرسه ،مرکز خريد ،تاالر اجتماعات و
تاسيساتي براي بهره گيري همگاني باشد (سيف الديني
 .)17 ،8731بديهي است که در تعريف محله ،مهمترين
زمينه ،وجوه اشتراک اجتماعي و فرهنگي ساکنان آن
ميباشد .شايد خصوصيات هم محلهاي يا بچه محله بودن
که در ميان اقشار مختلف مطرح ميشود بيانگر اين وجوه
مشترک و تعلق خاطر افراد در محيطي باشد که در آن
زندگي ميکنند يا بزرگ شده و رشد پيدا کردهاند.
مفهوم محله از نظر تاريخي نيز استيالي وجوه مشترک
اجتماعي آن را دارا ميباشد .به عنوان مثال ،در تاريخ
ايران ،محل سکونت گروههاي ويژه اجتماعي و اصناف يا
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اقليتهاي مذهبي ،هر يک محلهي ويژهاي به وجود
آورده است .در دوران متأخر نيز ،مهاجران وارد شده به
شهرها و از جمله تهران ،محله خود را به وجوه مشترک
اجتماعي خود موسوم ساختهاند (محلهي آذربايجانيها،
محلهي عربها ،محلهي اصفهانيها).

محله جايي است که وقتي بدان ميرسيم در ما
احساس آرامش و ايمني پديد ميآيد .خاطرات دوران
مختلف زندگيمان را در کوچه و خيابان محله مان ضبط
کردهايم و در هر گوشه و جاي آن نقش و اثري خاص در
ذهنمان گذشته است و دوستيها و دوستانمان را به ياد
مان ميآورد .روزهاي غم و شادي ،روزهاي اتفاقهاي
مهم در نظرمان مجسم ميکند .هر چند ممکن است هر
يک از ما در طول عمر خود در چندين محله زندگي
کرده باشيم ولي هر محله جايي خاص در زواياي ذهن و
خاطراتمان دارد (عطاران.)9272 ،
رابرت پارک محله را کوچکترين واحد محلي
ميداند که بدون يک سازمان رسمي در شهر موجوديت
مييابد .ضياء توانا در مورد تعريف محله چنين اظهار
ميدارد :محله بخشي از شهر است که عمدتاً مسکوني
بوده و ساکنين آن با توجه با ارتباط و ساخت تاريخي
شان وجه مشترکها و اهداف اجتماعي ،قومي ،اقتصادي،
مذهبي و سياسي مشخصي را دارا ميباشند (ضياء توانا
.)911 ،9271
از منظر عملکردي« ،محله عبارت است از فضايي که
در آن بخش مهمي از فعاليتهاي شغلي و معيشتي
شهروندان به وقوع ميپيوندد» (عبدالهي « .)9211محله
منطقه وسيعي است که به دليل برخورداري از برخي
خصوصيات مشترک و خاص ،قابل شناسايي است ،به
گونهاي که فرد به طور ذهني ورود به آن را حس کند
(چپمن  .)911 ،9217به نظر مرلن ،محله با جنبههاي
فيزيکي ،ريخت شناسي ،موقعيت در شهر ،دوره ساخت،
تيپولوژي ساختمانها ،کارکردها و گروههاي اجتماعي
مسلط و غيره مشخص ميگردد (رباني».)9219،

)national research council 1975, 2

تعريف واژه محله بر حسب خصوصيات اجتماعي

برخي از تعريفهاي محله در متون مختلف
شکويي محله را جايي ميداند که از خانههاي مجاور
هم در يک مقياس جغرافيايي تشکيل ميشود و از
تجمع ،پيوستگي کم و زياد ،معاشرت نزديک ،روابط
همسايگي محکم و اتحاد ميان گروهي از مردم به وجود
ميآيد که براي تشکيل آن ،وجود شرايط زير را ضروري
است:
دارا بودن يک حوزه جغرافيايي مشخص ،پيدايش و
تکوين يک اجتماع کوچک گروهي از مردم شهر و
وابستگي اجتماعي ميان گروهي از مردم.
معموالً امکانات رفاهي موجود در آن فقط براي
ساکنين محله ميباشد و اين استفاده مشترک به ساکنان
آن امکان ميدهد که خود را در يک محدوده ،کامالً مقيد
احساس کنند و تعلق بيشتري به آن پيدا نمايند (شکويي
.)91 ،8731
محله يک گروه مجزا با مختصات فضايي است که با
ويژگيهاي خاص منطقه و ويژگيهاي اجتماعي
ساکنانش مجزا و شناخته ميشود(Glass 1948, 18) .
در آخرين تحقيقات صورت گرفته ،هر محله همان چيزي
است که ساکنانش فکر ميکنند هست .حدود دقيق
محله ،توسط افرادي اعمال ميشود که در آن زندگي
ميکنند ،در آن کار ميکنند ،از آن خسته ميشوند و به
عضوي از اجتماع خودشان بودن مباهات ميکنند(us .
لينچ محله را قسمت نسبتاً بزرگي از شهر ميداند که
واجد خصوصيات مشابه و يکدست باشد و ناظر بتواند به
آن وارد شود .خصوصياتي که سيما و پيکر محله را
مشخص ميکند ،عوامل خاص آن محله هستند که
ممکن است اجزاي بيشمار و متنوع داشته باشند .بافت
محله ،فضاي آن ،فرم و اجزاي آن ،نوع ساختمانها و نوع
استفاده از ساختمانها ،فعاليتها ،ساکنين و ...عوامل
خاص محله هستند .خالصه يک محله را ميتوان از
درون آن شناخت و گاه ممکن است وقتي ناظر از کنار
آن ميگذرد و يا به جانب آن ميرود ،از بيرون به
شناسايي آيد (لينچ .)888-8739،883

محله واحد اجتماعي درون شهر تعريف ميگردد که
ساکنين آن ممکن است بر حسب خصوصيات ويژه
جمعيتي گردهم آمده باشند .موقعيت اقتصادي از قبيل
نوع شغل ،شرايط عمومي اجتماعي مانند سطح
برخورداري و رفاه اقتصادي و نيز تفاوتهاي فرهنگي و
نژادي از جمله خصوصياتي است که ممکن است
محلهنشينان را از يکديگر متمايز گرداند .مکنزي يکي از
نويسندگان مکتب شيکاگو اصطالح محله را در دو قلمرو
فيزيکي و ارتباط اجتماعي تعريف ميکند .از نظر مکنزي
محله واحد نزديک فيزيکي و محل ارتباط اجتماعي است
(.)Blummer 1984, 1
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محله به عنوان يک واحد اجتماعي« ،مرکز
تماسهاي همجواري و همسايگي ،اساس سادهترين و
ابتداييترين ،شکل همکاري است که بايد در سازمان
زندگي شهري با آن روبرو شويم» (صالحي .)38 ،8713
روث گالس در تعريف محله مينويسد :محله قلمرو
متمايزي است که تمايز آن به سبب ويژگيهاي کالبدي
خاص آن و ويژگيهاي اجتماعي خاص ساکنانش پديد
آمده است (گالس  .)11 ،8131محله به عنوان واحد
اجتماعي از ديدگاه مکتب اکولوژيک در امريکا نشات
ميگيرد و محله را محصول فرآيندهاي طبيعي انتخاب و
رقابت ميداند (.)Perry 1985 ، 5
جمع بندي تعاريف
در مجموع ميتوان گفت بافت شهري در تمام
کشورها تقريباً از يک تعريف پيروي ميکند .بنا بر آنچه
که گفته شد چنين استنباط ميشود که يک محله داراي
يک فضاي جغرافيايي است؛ گروههاي انساني با
خصيصههاي اجتماعي يا فرهنگي مشابه در آن ساکن
ميباشند؛ و روابط اجتماعي ميان گروههاي انساني ساکن
در هر محله يک رابطه صميمي و داراي انسجام و وحدت
است.
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پيشينه تجربي پژوهش
در پژوهشي که هيدالگو و هرناندز در سال  8778با
عنوان تعلق مکاني :سؤاالت مفهومي و تجربي ،در تعريف
اسپانيا انجام دادهاند به موضوع هويت محلهاي
پرداختهاندjournal of environmental ( .
)psychology, 2001, 21 273-281
آنها در اين تحقيق هويت مکاني را در سه سطح
ساختمان محل زندگي ،محله و شهر مورد سنجش قرار
دادهاند؛ و هم هويت اجتماعي و هويت کالبدي به مکان
را در نظر گرفتهاند .نمونه گرفته شده آنها  833نفر از
اهالي تنريف اسپانيا ميباشد.
خالصه يافتههاي پژوهش آنها اين است که احساس
تعلق به مکان در سطوح و ابعاد مورد سنجش متفاوت
ميباشند .از مهمترين نتايج تحقيق اين است که احساس
تعلق به محله نسبت به سطوح ديگر (ساختمان و شهر)
ضعيفتر ميباشد؛ تعلق اجتماعي نسبت به تعلق کالبدي
اهميت بيشتري دارد؛ و متغيرهاي سن و جنس در ميزان
تعلق مکاني تأثير گذار ميباشند.
نرسيده اوجانگ ) (Norsidah Ujangدر پژوهشي
با عنوان احساس تعلق مکاني و پيوستگي هويت مکاني

شهر ،در دانشگاه پوترا مالزي در سال  8787به موضوع
هويت مکاني پرداخته است.
اين پژوهش متمرکز شده بر پيوستگي مکاني و تأثير
آن در هويت مکاني که با رجوع به خيابان اصلي مرکز
خريد کواالالمپور مالزي انجام شده است .از نظر نويسنده
هويت مکاني يعني شور و احساس به يک مکان و چيزي
که انسان را با مکان پيوند ميدهد .در شهرهاي جديد
طراحي شهري تأثير زيادي در هويت مکاني دارد.
پژوهش فوق سعي دارد موضوعات مربوط به هويت
مکاني را تشريح نمايد .پيوستگي مکان ميتواند به عنوان
يک شاخص براي ارزشيابي و برآورد ميزان احساس تعلق
مکاني به حساب آيد .اين تحقيق با روش پيمايش و در
سه مرکز خريد با نمونه  777نفري انجام يافته است.
پژوهشي در سال  8717توسط مرکز مطالعات و
برنامه ريزي شهر تهران با عنوان «شناسايي وضعيت و
ابعاد هويت اجتماعي شهروندان تهراني و راههاي ارتقاي
آن» به انجام رسيده است.
در اين تحقيق« ،هفت» بعد هويت جنسيتي ،هويت
خانوادگي ،هويت محلهاي ،هويت اجتماعي شهري ،هويت
قومي ،هويت ملي و هويت ديني براي هويت اجتماعي
تعريف و مورد بررسي قرار گرفته است.
نمونه مورد بررسي  337نفر از شهروندان باالي 81
سال ساکن مناطق  88گانه شهر تهران بودند که با
استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه ،دادههاي
مورد نياز گردآوري شده است.
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که «جنسيت» و
«رضايت از زندگي» مهمترين متغيرهاي مستقل موثر بر
هويت جنسيتي« ،رضايت از زندگي» و «رضايت از
وضعيت مالي» مهمترين متغيرهاي مستقل موثر بر
هويت خانوادگي« ،ارزيابي از نابهنجاريهاي اجتماعي در
محله» و «اعتماد به ساير شهروندان» مهمترين
متغيرهاي مستقل موثر بر هويت محلهاي« ،رضايت
اجتماعي» و «اعتماد اجتماعي» مهمترين متغيرهاي
مستقل موثر بر هويت اجتماعي شهري« ،تحصيالت» و
«احساس نابرابري اجتماعي» مهمترين متغيرهاي
مستقل موثر بر هويت قومي« ،نگرش به غرب»،
«تحصيالت» و «احساس اميدواري به آينده» مهمترين
متغيرهاي مستقل موثر بر هويت ملي ،و نيز مهمترين
متغيرهاي مستقل موثر بر هويت ديني شهروندان نگرش
به غرب و احساس اميدواري است.
آقاي جهاني در سال  8717جهت اخذ مدرک
کارشناسي ارشد گسترش عمودي يا بلند مرتبه سازي در
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منطقه  3تهران را در ارتباط با هويت محلهاي مورد
بررسي و پژوهش قرار داده است .اين تحقيق با روش
پيمايشي و ابزار پرسشنامه با حجم نمونه  719نفري
انجام شده است .از نظر محقق نتايج اين پژوهش نشان
ميدهد که بيشترين درصد پاسخگويان ،هويت محلهاي
را در حد متوسط و پس از آن نيز بيشترين درصد مربوط
به افرادي است که آن را در حد پايين دانسته و بقيه نيز
شامل افرادي که به جنبه مثبت هويت تأکيد کرده و بر
هويتمندي محله خود اشاره کردند .با اين توضيح
ميتوان عنوان کرد که از نگاه پاسخگويان ،هويت محله-
اي در منطقه مذکور دچار نقصان بوده و در بسياري
موارد در حد متوسط و حتي روبه زوال است.
معيدفر و مقدم در مقالهاي با عنوان نقش هويت
محلهاي در کاهش و کنترل گرايش به رفتارهاي نابهنجار
اجتماعي در شهر (مطالعه محلههاي شهر تهران) که بر
گرفته از نتايج تحقيقي با همين عنوان است در سال
 8713انجام دادهاند.
مقاله با اتخاذ رويکرد فضايي-اجتماعي با تلفيق
نظريههاي کنترل اجتماعي و نظريههاي جامعه شناسي
شهري به بررسي رابطه بين هويت محلهاي و کنترل
اجتماعي که در نهايت به کاش نابهنجاري اجتماعي در
شهرمي انجامد ،پرداخته است .اين تحقيق با استفاده از
روش پيمايش بر روي  738نمونه از  3محله تهران
(زرگنده ،شهرآرا ،نارمک ،شهرک راه آهن ،اميريه ،شهرک
فردوس) انجام شده است.
يافتههاي تحقيق ضمن تاييد وجود تفاوت معنادار
هويت محلهاي در محلههاي مختلف تهران ،نشان
ميدهد هويت محلهاي زمينه مناسبي براي رشد و
ارتقاي وابستگي ،تعهد و مشارکت افراد در محله است و
ميتواند از طريق تقويت سه عنصر وابستگي ،تعهد و
مشارکت ،احساس کنترل و نظارت اجتماعي را در محله
باال ببرد و مانع از گرايش افراد به ارتکاب رفتارهاي
نابهنجار در سطح محله شود .با وجود اين يافتههاي کلي
نشان ميدهد ،خود هويت محلهاي در شهر تهران با
ضعف اساسي روبرو است و به همين دليل بدون داشتن
برنامه روشن و بلند مدت نميتواند زمينه ساز ايجاد
همبستگي و کنترل اجتماعي غير رسمي شود.
مرور ادبيات تجربي نشان ميدهد که تحقيقات انجام
شده را در چند گروه عمده ميتوان تقسيم نمود :برخي
از تحقيقات به موضوع هويت اجتماعي شهر پرداختهاند؛
برخي هويت کالبدي را مد نظر قرار دادهاند؛ و گروهي
ديگر به هويت محلهاي توجه نمودهاند .پژوهشهايي که

در خصوص هويت محلهاي انجام شده است عموماً ابعاد
مختلفي را براي سنجش هويت محلهاي به کار گرفتهاند
که البته در بيشتر اين کارها به نظر ميرسد که ابعاد
هويت محلهاي با ابعاد تأثير گذار در هويت محلهاي با هم
مورد سنجش قرار گرفته و جمع شدهاند.
مباني و چارچوب نظري
زيمل از انديشمندان كالسيك جامعهشناسي
ميباشد كه به تحليل رواني انسانها و ارتباطات آنها در
شهرهاي بزرگ و مدرن ميپردازد و تأكيد بر ويژگي از
خود بيگانگي محيطهاي شهري در تمام عرصههاي
زندگي از جمله روابط و تعامالت اجتماعي بين اعضاء
خانواده و شهروندان ميكند .به نظر او زندگي به سبك
شهرنشيني اينگونه است كه به خاطر تشديد محركهاي
عصبي كه بين ساكنان به دليل تقسيم كار تخصصي و
فشارهاي رواني حاكم است ،ارتباطات تعارضآميز و
اختالفات فردي رو به گسترش است .در واقع در جامعه
شهري ،شهروندان با توجه به منافع حاكم بر زندگيشان
براي برخي از ارتباطات انساني اعتبار و اهميت خاصي
برخوردارند .اين مسئله ناشي از عقالنيت حاكم بر زندگي
شهري است كه در شهرهاي بزرگ و مدرن رو به
گسترش است .با توجه به چنين پيامدهايي كه در
کالنشهرها وجود دارد بايد در تحليل ارتباط شهروندان
به اين توجه كرد كه )9 :وجود محيط اجتماعي و بسيار
شل وغ شهر باعث شده كه برخي از تعامالت و ارتباطات با
محيط اطرافش را شهرنشينان فراموش كنند و يا از آن
غفلت نمايند )3 .وجود عقالنيت بر ساختار زندگي منجر
به اين شده كه روابط عقالني حاكم شود كه در اين نوع
روابط آدمي شبيه يك شماره است؛ يعني ارتباط
شهرنشينان با يكديگر ناشي از دقت و محاسبهگري شكل
ميگيرد (شارعپور .)9212 ،933
پديدارشناسان حس مكان را مرتبط شدن با مكان به
واسطه درك نمادها و فعاليتهاي روزمره ميدانند و
معتقدند كه اين حس ميتواند در محل زندگي فرد به
وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش يابد .از نظر
اين گروه مهمترين مفاهيم مرتبط در بيان حس مكان،
مكان دوستي ،تجربه مكان و شخصيت مكان است كه با
ويژگي غير مادي ،معنايي نزديك به روح مكان دارد
(فالحت  .)11 ،9211شاماي از جمله پديدار شناسائي
است كه ابعاد هويت محلهاي را در سه بعد تعلق به
مکان ،دلبستگي به مکان و تعهد نسبت به مکان ميداند.
وي شاخصهاي احساس تعلق را تقدير مشترک داشتن،

سال چهارم
شماره دهم
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نمادهاي مکان ،ارتباط عاطفي با مکان ،تجارب جمعي،
منحصر بودن مکان و تفاوت با مکانهاي ديگر و
دلبستگي به مکان ميداند .او شاخصهاي داشتن تعهد
را ،نقش فعال فرد در اجتماع ،حضور در مکان ،فداکاري
براي مکان ،آمادگي براي رهايي از عاليق فردي و جمع
به خاطر عاليق بزرگتر نسبت به مکان ،سرمايه گذاري
مالي و صرف زمان ميداند)shamai 1991, 65( .
استرايکر نيز بر مفهوم تعهد توجه داشت .اين مفهوم
به روابطي با ديگران اشاره دارد که به عنوان خدمت از
روي انتخاب شکل گرفته؛ به قسمي که تغيير الگوي
انتخاب ،نيازمند تغيير الگوي روابط با ديگران است .به
ميزاني که روابط شخص با ديگران ،به گونهاي از خاص
بودن بستگي داشته باشد ،شخص به آن گونه خاص بودن
متعهد شده است .بديهي است که تعهد به هويتها به
معناي ورود به روابطي است که نيازمند به حساب آوردن
و پذيرفتن صفات موقعيتي است .تعهد به يک هويت را
ميتوان به وسيله هزينههاي گرد آمده پيرامون آن
روابطي که به يک هويت وابستهاند ،اندازه گيري کرد.
پارك معتقد بود كه شهر نظامي است از افراد و
نهادهاي وابسته به هم كه بايد به مثابه يك نظام قطايي
مورد مطالعه قرار بگيرد .در پهنه شهري ما با موزائيكي از
گروههاي بسيار متفاوت روبرو هستيم كه هر يك داراي
فرهنگ ،تاريخچه و منافع خاص خود هستند و بر اساس
فرآيندهاي ويژهاي وارد رقابتهاي اقتصادي براي تملك
و از آن خود كردن فضا ميشوند .پارك بر اين نكته
تأكيد داشت كه در شهر ما با فرآيندهاي دائم تقسيم فضا
به پهنههاي تفكيك شده روبرو هستيم .وي هويت مکاني
را تعلق فرهنگي و تعلق اجتماعي عنوان نموده است.
به عقيده زايل به طور کلي با توجه به آنچه که در
خصوص نقش نياز به عنوان عامل انگيزشي انساني گفته
ميشود نيازهاي انساني را ميتوان در سه سطح رفتاري،
عاطفي و شناختي طبقه بندي نمود مراد از نيازهاي
رفتاري آن دسته از نيازهايي است که به چگونگي ارتباط
انسان با محيط و شيوه واکنش او در قبال محرکهاي
خارجي باز ميگردد .مراد از نيازهاي عاطفي ،سطح
واکنشهاي برخاسته از احساس مثبت و يا منفي در برابر
موضوعات محيطي و يا فردي است .از نظر روانشناسي
شخصيت و محيط الزم است ميان عاطفه و عقل و منطق
تعادل کافي برقرار شود در غير اين صورت رشد
فوقالعاده هر يک از آنها بدون هماهنگي با ديگري خود
عوارض منفي را در محيط سبب ميگردد .در مورد
نيازهاي شناختي اينکه انسانها نياز به شناخت به ويژه

در محيط زندگي خود دارند .عدم شناخت افراد از
مکانهاي شهري ،احساس نا امني به وجود ميآورد و در
مقابل آگاهي محيطي ،نوعي حس آرامش و اطمينان در
انسان ايجاد مينمايد؛ لذا در اين تحقيق ابعاد هويت
محلهاي در سه سطح نگرشي ،احساسي و رفتاري مورد
سنجش قرار گرفته است.
با توجه به تعاريف و نظريههاي مرور شده و ديدگاه
محقق ،هويت محلهاي را ميتوان احساس تعلق و داشتن
تعهد به محله مسکوني تعريف نمود .در بعضي از تعاريف
و نظريات ابعاد ديگري نيز نام برده شده است که به نظر
ميرسد اين ابعاد نيز ميتوانند زير مجموعه اين دو بعد
قرار بگيرند؛ لذا در اين پژوهش جهت سنجش هويت
محلهاي از اين دو بعد استفاده کردهايم.
فرضيهها
 به نظر ميرسد ميان جنس و هويت محلهاي رابطهمعنا داري وجود دارد.
 به نظر ميرسد ميان وضعيت تأهل و هويتمحلهاي رابطه معنا داري وجود دارد.
 به نظر ميرسد ميان سن و هويت محلهاي رابطهمعناداري وجود دارد.
 به نظر ميرسد ميان تحصيالت و هوبت محلهايرابطه معنا داري وجود دارد.
 به نظر ميرسد ميان قوميت و هويت محلهاي رابطهمعنا داري وجود دارد.
 به نظر ميرسد ميان نوع ساختمان محل سکونت(وياليي ،آپارتماني) و ميزان هويت محلهاي رابطه
وجود دارد.
 به نظر ميرسد ميان نوع مالکيت محل سکونت وميزان هويت محلهاي رابطه وجود دارد.

روش تحقيق
در اين پژوهش براي سنجش ميزان هويت محلهاي
شهروندان تهراني از روش پيمايش استفاده شده است.
ابزار جمع آوري اطالعات نيز پرسشنامه محقق ساخته و
جامعه آماري کليه افراد باالي  81سال ساکن شهر تهران
(شامل شهرستان تهران ،شميرانات و ري كه مناطق
بيست و دو گانه)ميباشند .كه بر اساس سرشماري سال
 8711حدود  1377777نفر است.
روش نمونه گيري در ايت تحقيق ،تصادفي
سيستماتيک ميباشد .بيست و دو گانه تهران به عنوان

بررسی و سنجش میزان هویت محلهای شهروندان تهرانی

خوشههايي در نظر گرفته شده كه در درون خود به
خوشههاي حوزهها و سپس به خوشههاي بلوكها تقسيم
ميگردد .نمونه نهايي بايد از درون بلوكها انتخاب شود.
پرسشگر پس از حضور در بلوكهاي انتخاب شده از
منطقه مورد نظر بر حسب تعداد نمونه مرد و زن و در
گروههاي سني متفاوت ،از شمال غرب بلوك كار خود را
شروع كرد .او پس از انتخاب اولين فرد نمونه در اولين
واحد مسكوني ،نفر بعدي نمونه را بعد از شمارش  2واحد
مسكوني انتخاب كرد .به اين ترتيب از هر سه واحد
مسكوني در بلوك مورد نظر ،يك نفر انتخاب گرديد .در
صورت نبود فرد نمونه مورد نظر در بلوك اول ،دو بلوك
ديگر به عنوان بلوكهاي اصلي و جايگزين براي انتخاب
افراد نمونه از پيش مشخّص شده بودند تا پرسشگر ادامه
فعاليّت تكميل پرسشنامهها را در آنها انجام دهد.
گردآوري دادههاي اين پژوهش در تيرماه 8718
انجام شده است؛ قلمرو مکاني تحقيق نيز مناطق 88گانه
شهر تهران ميباشد.
ابعاد ،شاخصها ،گويهها و تعاريف هويت محلهاي
همان طور که در مباني و چهارچوب نظري گفته
شد ،در اين تحقيق هويت محلهاي با دو بعد احساس
تعلق و داشتن تعهد نسبت به محله مورد سنجش قرار
گرفته است.
در واقع در اين تحقيق هويت محلهاي يعني داشتن
احساس تعلق نسبت به محله و همچنين داشتن تعهد در
قبال محله خود.
احساس تعلق
يعني اينکه فرد خود را با محله و شهر خود يکي
بداند .همچنين مجموعه طرز تلقيها ،نگرشها و
کنشهاي فرد در تعلق به محيط و محل زندگي خود و
احساس تعهد به آن ،ميباشد که در حفظ و صيانت از آن
از هيچ کوششي دريغ نميکند (نعيمي.)17 :9211 ،
نحوه سنجش
احساس تعلق به محله در سه سطح شناختي،
احساسي و رفتاري با شاخصهاي زير مورد سنجش قرار
گرفته است.

شاخصها

بعد

ميزان شناخت فرد از محله (تاريخي ،جغرافيايي و)...
دوست داشتن محله
تعلق به
محله

وجود ويژگي خاص در محله
دوست داشتن اهالي محله
غرور و افتخار نسبت به تاريخي بودن محله
ميزان تمايل به جابجايي محله

داشتن تعهد به محله
در اين پژوهش داشتن تعهد به معناي مشارکت در
امور محله و اقدام براي داشتن محلهاي خوب ميباشد که
در سه سطح شناختي ،احساسي و رفتاري با شاخصهاي
زير مورد سنجش قرار گرفته است.
شاخصها

بعد

ميزان شناخت از گروههاي اجتماعي (غير دولتي،
نهادهاي مردم نهاد و )...در محله
تعهد به
محله

اهميت دادن به تميزي محله
سعي در برطرف کردن مشکلي در محله
صرف هزينه مالي براي محله
صرف وقت براي محله
مشارکت در انتخابات محلهاي

يافتههاي تحقيق
ويژگيهاي جمعيت شناختي
 17درصد افراد مورد مصاحبه زن و  17درصد مرد
بودهاند .از نظر سني 83 ،درصد افراد (تا  81سال)89،
درصد ( 83تا  ،)71حدود 81درصد ( 73تا 81،)91
درصد ( 93تا  )11و  83درصد ( 13سال و باالتر) بودهاند.
از نظر وضعيت تأهل 79 ،درصد متأهل 27 ،درصد
مجرد و پنج درصد نيز مطلقه و يا بيوه بودهاند.
از نظر قوميت 71 ،درصد فارس 31 ،درصد ترک،
چهار درصد لر بودهاند .ساير موارد نيز در جدول مشخص
است.
از نظر وضعيت اشتغال 27 ،درصد شاغل 21 ،درصد
خانه دار 91 ،درصد محصل و دانشجو و  91درصد
بازنشسته بودهاند.
 37درصد مالک منزل محل سکونت خود بوده و
81درصد در منازل استيجاري زندگي ميکردهاند.
از نظر سطح تحصيالت ،پنج درصد بي سواد99 ،
درصد در حد ابتدايي 93 ،درصد در حد ابتدايي21 ،
درصد در سطح متوسطه و ديپلم ،هشت درصد فوق
ديپلم 39 ،درصد ليسانس و شش درصد فوق ليسانس و
باالتر بودهاند.

سال چهارم
شماره دهم
تابستان 1931
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 32درصد پاسخگويان پنج سال و کمترر 97 ،درصرد
بين  7تا  91سرال 97 ،درصرد برين 99ترا 91سرال97 ،
درصد بين 97تا  31سال ،نه درصد بين  39تا  31سال و
 31درصد بيشتر از  31سال در محله اقامت داشتهاند.
ارزيابي هويت محلهاي
براي بررسي هويت محلهاي از  91گويه مرتبط که
به سنجش دو بعد تعلق و تعهد محلهاي ساکنان
ميپردازد ،توجه شد .نمرات بدست آمده از اين  91گويه
باهم جمع شده که حداقل نمره  91و حداکثر  71بدست
آمد .در مرحله بعد نمرات در سه گروه پايين (،)91-27
متوسط ( )21-17و باال ( )11-71مطابق جدول شماره
 9تقسيم شدند.
جدول  :9طبقه بندي نمرات بدست آمده در مورد
ارزيابي هويت محلهاي
درصد معتبر

فراواني

درصد

پايين

931

91/7

92/7

متوسط

799

11/2

77/3

باال

17

7/1

91/9

جمع

122

77/1

911/1

بدون پاسخ

371

33/9

كل

9911

911/1

يافتههاي بدست آمده نشان داد حدود  97درصد
مردم هويت محلهاي پاييني داشته 77 ،درصد داراي

هويت محلهاي متوسطي بوده و تنها  91درصد مردم
داراي هويت محلهاي بااليي بودهاند.
همان طور که در جدول شماره  8مالحظه ميشود
ميانگين احساس تعلق در حد متوسط قرار دارد .بررسي
سطوح سه گانه مربوط به اين بعد نشان ميدهد ،سطح
احساسي بيشتر از ساير سطوح بوده اما از نظر ميزان در
حد متوسط است .کمترين سطح مربوط به سطح رفتاري
بوده که پايينتر از حد متوسط است .اين نشان ميدهد
شهروندان دلبستگي نسبي به محالت خود دارند اما در
مواجهه با واقعيات و شرايط عيني ترجيح ميدهند مثالً
براي کسب منزلت باالتر محله خود را جابجا کنند.
ميانگين تعهد محلهاي نيز کمي کمتر از حد متوسط
است .بررسي سطوح سه گانه مربوط به اين بعد نيز نشان
ميدهد ،سطح احساسي (تميز بودن محله) بسيار بيشتر
از ساير سطوح بوده و از نظر ميزان در حد باال است.
کمترين سطح مربوط به سطح شناختي بوده که بسيار
پايين است .اين نشان ميدهد شهروندان از نظر احساسي
در حد نسبتاً خوبي هستند اما در سطوح شناختي و
رفتاري دچار نقصان و کاستي هستند.
قبل از بررسي تفاوت ميانگين هويت محلهاي در
گروههاي مختلف سني ،تحصيلي ،قومي و ...و براي
استفاده از آزمون مناسب ابتدا الزم است بفهميم توزيع
دادههاي هويت محلهاي نرمال و يا غير نرمال است ،لذا از
آزمون کولموگروف-اسميرنوف ( )KSاستفاده ميکنيم؛
لذا با توجه به اينکه سطح معناداري بدست آمده بيشتر
از پنج درصد است ،لذا فرضيه صفر رد نشده و ادعاي
نرمال بودن توزيع هويت محلهاي پذيرفته ميشود.

جدول  :3ميانگين ابعاد و سطوح هويت محلهاي
بعد

ميانگين (از  9تا )1

تعلق محلهاي

2/17

هويت محلهاي
تعهد به محله

3/71

سطح

ميانگين (از  9تا )1

شناختي

3/17

احساسي

2/97

رفتاري

3/71

شناختي

9/17

احساسي

7/1

رفتاري

3/71

جدول  :2بررسي تفاوت ميانگين هويت محلهاي افراد بر حسب جنسيت
رديف

جنسيت

فراواني

ميانگين
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713
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7281712

تابستان 1931

02

t

سطح معني داري

-9819

1817

بررسی و سنجش میزان هویت محلهای شهروندان تهرانی

جدول  :7بررسي تفاوت ميانگين هويت محلهاي افراد بر حسب وضع تأهل
رديف

وضع تأهل

فراواني

ميانگين

9

متأهل

171

72/7173

3

مجرد

239

73/1313

t

سطح معني داري

9/21

1/913

جدول  :1آناليز واريانس ( )ANOVAهويت محلهاي افراد بر حسب قوميت
رديف

فراواني

قوميت

ميانگين

9

ترک

377

72/7917

3

فارس

171

73/1319

2

ساير

11

77/7177

با انجام آزمون  t-testبه بررسي تفاوت هويت
محلهاي زنان و مردان ميپردازيم .با توجه به جدول هر
چند ميانگين هويت محلهاي مردان کمي بيشتر از زنان
است اما سطح معني داري بدست آمده نشان ميدهد اين
تفاوت معني دار نبوده و لذا ميتوان گفت زنان و مردان
داراي هويت محلهاي يکساني هستند( .جدول )2
با انجام آزمون  t-testبه بررسي تفاوت هويت
محلهاي متأهالن و مجردان پرداختيم .با توجه به جدول
هر چند ميانگين هويت محلهاي متأهالن کمي بيشتر از
مجردان است اما سطح معني داري بدست آمده نشان
ميدهد اين تفاوت معني دار نبوده و لذا ميتوان گفت
هر دو گروه داراي هويت محلهاي يکساني هستند.
(جدول )7
با آزمون آناليز واريانس مشخص شد بين ميزان
هويت محلهاي افراد با قوميتهاي مختلف تفاوت

F

سطح معني داري
1/911

9/17

عمدهاي وجود نداشته و همگي داراي هويت محلهاي در
حد متوسطي هستند( .جدول )1
با انجام آزمون  t-testبه بررسي تفاوت هويت
محله اي افراد بر حسب نوع سکونت در محل پرداختيم .با
توجه به نتايج بدست آمده مشخص شد ،افراد محلي که
مالک منزل خود هستند هويت محلهاي بيشتري را
نسبت به مستأجران ساکن در محل احساس ميکنند.
سطح معني داري بدست آمده نشان ميدهد اين تفاوت
از نظر آماري معني دار است( .جدول )7
با آزمون آناليز واريانس مشخص شد هرچند هويت
محله اي افراد مسن بيشتر از بقيه است اما سطح
معناداري بدست آمده نشان داد ،بين ميزان هويت
محلهاي افراد در سنين مختلف تفاوت عمدهاي وجود
نداشته و همگي داراي هويت محلهاي در حد متوسطي
هستند( .جدول )1

جدول  :7بررسي تفاوت هويت محلهاي افراد بر حسب نوع سکونت در محل
رديف

نوع سکونت

فراواني

ميانگين

9

ملکي

713

77/1127

3

استيجاري

311

79/7711

t

سطح معني داري
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7/19

جدول  :7آناليز واريانس ( )ANOVAهويت محلهاي افراد بر حسب سن
رديف

سن

فراواني

ميانگين

9

تا  31سال

372

73/7117

3

 37تا  21سال

392

73/3177

2

 27تا  71سال

977

72/7711

7

 77تا  11سال

921

77/3111

1

 17سال و باالتر

971

71/1772

F
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جدول  :1آناليز واريانس ( )ANOVAهويت محلهاي افراد بر حسب تحصيالت
ميانگين

رديف

سن

فراواني

9

زير متوسطه

319

72/1372

3

متوسطه و ديپلمه

211

73/1111

2

باالتر از ديپلم

291

72/7737

آناليز واريانس ميانگين هويت محلهاي افراد بر حسب
تحصيالت و سطح معناداري بدست آمده نشان داد ،بين
ميزان هويت محلهاي افراد با تحصيالت مختلف تفاوت
عمدهاي وجود نداشته و همگي داراي هويت محلهاي در
حد متوسطي هستند( .جدول )1
با آزمون آناليز واريانس مشخص شد بين ميزان
هويت محلهاي و ساختمان محل سکونت افراد تفاوت
عمدهاي وجود نداشته و همگي داراي هويت محلهاي در
حد متوسطي هستند.
بحث و نتيجه گيري
هدف از اين پژوهش بررسي وضعيت هويت محلهاي
شهروندان تهراني بود که با توجه به مباحث نظري و
برخي از پژوهشهاي انجام شده ،براي سنجش ميزان
هويت محلهاي از دو بعد تعلق محلهاي و تعهد نسبت به
محله استفاده شد؛ در هر کدام از اين ابعاد نيز سطوح
رفتاري ،احساسي و شناختي مورد سنجش قرار گرفت.
روش بکار رفته در اين پژوهش پيمايشي بود که با نمونه
 8877نفري در شهر تهران و با استفاده از پرسشنامه و
مراجعه به منازل انجام شد.
يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که هويت محلهاي
شهروندان تهراني در وضعيت متوسطي قرار دارد .و تنها
 91درصد از تهرانيها هويت محلهاي بااليي دارند .حدود
 1در صد نيز از ميزان هويت محلهاي پاييني برخوردار
هستند .اين يافتهها ،بخشي از نتايج جهاني ( )9211را
نيز تاييد ميکند .عوامل زمينهاي نيز تأثير چنداني در
ميزان هويت محلهاي شهروندان ندارند؛ اين نتايج با
يافتههاي هيدالگو و هرناندز ( )3113در تناقض ميباشد.
بر طبق يافتههاي آنها که در تنريف اسپانيا انجام شده
است ،متغيرهاي سن و جنس در ميزان تعلق مکاني تأثير

F
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1/379

9/29

گذار ميباشند .در اين خصوص به نظر ميرسد تعريف
محله و سبکهاي زندگي متفاوت بين مکان انجام اين
پژوهشها باعث عدم تاييد نتايج آن تحقيق ميباشد.
يافتههاي تحقيق ،بر اساس تحقيق سعيد معيدفر و
غالمرضا مقدم ( )9217اينکه هويت محلهاي در
محلههاي مختلف تهران تفاوت معناداري دارد تاييد
ميشود ،ليکن به غير از محلههاي اندکي ،بيشتر محلهها
از هويت محلهاي متوسطي برخوردار هستند .اما نوع
مالکيت در ميزان هويت محلهاي تأثير دارد .يعني مالکان
در برابر مستأجرها از هويت محلهاي باالتري برخوردار
هستند.
بر اساس يافتههاي اين تحقيق ميتوان گفت که باال
نبودن هويت محلهاي شهروندان تهراني را نبايد در
تفاوتهاي سني ،جنسيتي و ...جستجو کرد ،بلکه به نظر
ميرسد علتهاي ديگري در ميزان هويت محلهاي
موثرند .زندگي شهري به دنبال خود سبکهاي زندگي را
به دنبال دارد که مانع شکل گيري هويت محلهاي
ميشود .بررسي عوامل تأثير گذار بر هويت محلهاي
مجال ديگري را براي بحث ميطلبد اما در مجموع
ميتوان گفت که هويت محلهاي در شهر تهرران همرواره
رو به نزول بوده و ميباشد و هر چه سبکهاي زندگي
تهرانيها بيشتر مطابق با شهر گرايي نوين ميشود،
هويت محلهاي کمتري را به ارمغان ميآورد .هر چند که
با توجه به فرهنگ ايراني و تهراني شهروندان ،و بومي
شدن خود به خودي شهر گرايي ،هويت محلهاي هيچ گاه
از بين نخواهد رفت بلکه از ميزان آن کاسته ميشود.
تقسيمات شهر تهران نيز که به صورت محلهاي شکل
گرفته است و در واقع خدمات رساني در مقياس محله به
تهرانيها داده ميشود ،لزوماً باعث شکل گيري هويت
محلهاي نخواهد شد بلکه برنامه ريزي در جهت تعامالت

جدول  :1آناليز واريانس ( )ANOVAهويت محلهاي افراد بر حسب ساختمان محل سکونت
رديف

تعداد واحد مسکوني

فراواني

ميانگين

سال چهارم

9

وياليي

977

77/2773

3

 3تا  1واحدي

711

73/1739
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بيشتر اجتماعي شهروندان در محله ميتواند باعث بيشتر
شدن هويت محلهاي گردد.
در تحليل ديگر و از زاويه ديگري ميتوان گفت ،به
نظر ميرسد در جامعه کنوني تقريباً مدرن شده تهران و
کالً در شهر گرايي (خصوصاً با وسايل ارتباط جمعي و...
نوظهور) ديگر نبايد انتظار داشت که شهروندان خود را
در سطح محله تعريف نمايند بلکه به عنوان يک شهروند
خود را با شهر خود تعريف نموده و تطبيق ميدهند .در
اين بين ميشود گروههاي اجتماعي در سطح محله نيز
تشکيل شود اما در نهايت اين شهر است که به طور
منسجم و عادالنه و يکپارچه شهروندان را در بر ميگيرد
نه محله .در اين تحليل بين محله و شهر رقابت وجود
ندارد و بين محلهها نيز رقابت وجود ندارد بلکه در نهايت
همه شهروندان خود را با شهر خود ميشناسند نه محله
خود و نبايد انتظار داشت که هويت محلهاي بااليي شکل
بگيرد.
در باال دو تحليل از تحليلهايي که ميشود ارائه کرد
آمد لذا با پژوهشهاي ديگري خصوصاً از نوع کيفي
ميتوان بيشتر به موضوع پرداخت.
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