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   fVahida@yahoo.com                )  نويسنده مسؤول (آزاد اسالمي واحد دهاقانشناسي دانشگاه   استاد گروه جامعه-1
    somayenegini@yahoo.com  اصفهان                         مدرس دانشگاه پيام نورو شناسي   ارشد جامعه كارشناس-2

 7/10/90:  تاريخ پذيرش                                                                  13/7/90: تاريخ دريافت

 

  يا  محلهيت هوياس مقيابيساخت و اعتبار 
  

  2سميه نگيني، 1فريدون وحيدادكتر 
  

  چكيده
 به وسيله تحليل عوامل و سـنجش اعتبـار و   "اي مقياس هويت محله" هدف از مقاله حاضر ساخت فرم  

در حيطـه   » هويـت محالتـي   « طرح مفهوم،  ترين اهميت اين پژوهش به زعم محقق،       برجسته .پايايي آن است  
تواند به مثابه الگويي براي حل معضالت و مشكالت هويتي در بافت محالت كه               م اجتماعي است كه مي    علو

بررسـي و شـناخت عوامـل        . و مشكالت انساني و اجتماعي جدي به دنبال داشته است مطرح شود            ها  آسيب
ها و  تواند در جهـت حـل معـضل بحـران هويـت در شـهر               مداخله گر تاثير گذار بر احساس هويتمندي مي       

 خود مأنوس نيـست      انسان ساكن در محالت كالنشهرهاي امروز با فضاي محله        .محالت امروز كار ساز باشد    
ي سنتي خود را از دسـت داده  ها محله ويژگي. شود و در تصوير ذهني وي محله بخشي از شهر محسوب مي   

تـالش اصـلي در ايـن     ،كنـد  و همواره احساس بي ريشگي و سرگرداني را بر انـسان سـاكن در آن القـا مـي       
پژوهش شناسايي دقيق و علمي عوامل هويت بخش به محالت در كالنشهرهاي بزرگ امروزي اسـت اميـد                  

روش بـه كـار رفتـه در ايـن پـژوهش            . است تا اين پژوهش ما را در رسيدن به اين هدف مهم ياري رسـاند              
 سال به باال در     20  ساكنان نفر از    260يان  ي مورد نياز با استفاده از ابزار پرسشنامه در م         ها  پيماشي بوده و داده   

روش نمونه گيـري در ايـن   . محله مرداويج و عباس آباد در شهر اصفهان به صورت مقايسه اجرا شده است        
براي بررسي قابل قبول بودن مقياس تدوين شده و سنجش متغيرهاي پنهان از             . استتصادفي منظم    پژوهش،

ي بـراي متغيـر احـساس امنيـت         مقدار آلفاي كرونباخ برا   .ستفاده شد ي عاملي و شاخص برازش آنها ا      ها  مدل
ي اصلي نشان داد كه پرسش      ها  تحليل مولفه  .است/. 76و تعامالت اجتماعي     ،/.80حس تعلق به مكان     ،  /.79
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 .احساس امنيت و تعامالت اجتماعي تشگيل شده است        اي از سه عامل حس تعلق به مكان،         نامه هويت محله  

مقياس قابل قبولي براي اندازه گيري و سنجش        اي،    ده از مدل، مقياس هويت محله      گزارش ش  بر اساس نتايج  
  .است
  اي  مالت اجتماعي، هويت محلهحس تعلق به مكان، تعااحساس امنيت، : يكليدهاي  واژه

  
  بيان مساله

ي حيات شهري داراي ها ، به عنوان سلولها ي دور محالت مسكوني در شهر    ها  از گذشته 
 با توجه به اينكه در گذشـته محـالت شـهري،          . اند ن آنها بوده  اسي در زندگي ساكن   نقش اسا 

.... اجتماعي و    اقتصادي، مذهبي،  نژادي، –ي قومي   ها  مكاني براي گرد آمدن افراد با ويژگي      
آن  ي مـشترك در يـك محـدوده،       ها  مشترك بوده است به دنبال تجمع بيشتر افراد با ويژگي         

بـود كـه سـبب تمـايز آن از ديگـر             اي مي  اص و شناخته شده   بخش از شهر داراي هويت خ     
همين عامل در آن محدوده سبب ايجاد فضاهايي بـا كـاركرد و             . گرديد ي اطراف مي  ها  بافت

وجـود  . گرداند ي اطراف متمايز ميها ي خاص شده كه بافت آن را نيز از محدوده       ها  عملكرد
معموال به ايجاد اهداف و عاليق      يك شيوه زندگي خاص در ميان افراد ساكن در يك محله            

بـا تغييـرات شـگرف در        در چند دهه اخيـر،     .انجاميد  ن يك محله مي   امشترك در ميان ساكن   
امـروزه شـاهد     .شيوه زندگي در ساختار محالت نيز تغييرات اساسي ايجـاد گرديـده اسـت             

ي يي هستيم كه غير از تفاوت در اسمشان هـيچ ويژگـي متمـايز ديگـر        ها  بوجود آمدن محله  
ي معيوب آنچنان وضعي را بوجود آورده ها  اين سير نادرست و حركت    . نسبت به هم ندارند   

يي همچون روابط   ها  ويژگي سنتي محله از بين رفته و ارزش        ي جديد شهري،  ها  كه در بافت  
ي جديد ماننـد    ها  همگي رنگ باخته و حتي در بعضي از موارد اسم         ... .آرامش و  همسايگي،

ژوهشي كـه توسـط     پنتايج حاصله از    . سم محله را به خود گرفته است      جاي ا .. .بلوك و  فاز،
انجام گرفته است نيز بيانگر آنست كه گسست موجود در ساختار فضايي            ) 1384(هودسني  

محالت امروز و از بين رفتن هويت كالبدي محدوده سبب از بين رفـتن سـاختار اجتمـاعي             
همچنـين وي   .ميان مـردم گرديـده اسـت       وكاهش ارتباطات و تعامالت       ساكنانيوسته ميان   پ

اجتماعـات محلـي     هـا و   ي اجتماعي قوي در قالب گـروه      ها  نشان داده است كه ايجاد شبكه     
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. گـردد    در محالت شـهري مـي       ساكنانموجب زمينه و بستر الزم براي برقراري ارتباط ميان          
ك خـود و    شود كه انسان بـا عـدم ادرا        اهميت بحث هويت مكان از آنجا ناشي مي        بنابراين،
تعلق خاطر در اين ميان ملجا و پناهگـاهي          شود، اش با جهان پيرامون دچار هراس مي       رابطه

هر چه بيشتر فضاي زنـدگي خـود      انسان نياز دارد،   .است تا انسان را از تعليق رهايي بخشد       
بنـابر نظـر     ). 147: 1385 پـاكزاد، ( را مخاطب قرار دهد و با آن در تعاملي سهل قرار گيرد             

آزادي فزاينـده فـرد را از بنـدهاي وابـستگي شـديد اجتمـاعي و                 ل، روند تاريخ جديد،   زيم
ي فرهنگي ساخته انسان، بيش از بيش بر انسان         ها  دهد ضمن آنكه فرآورده     شخصي نشان مي  

 در يك رشته محـدودي      يشن انسان نوعاً  پكند كه در جوامع       او استدالل مي  . يابند  چيرگي مي 
هـاي   يي از گـروه   هـا   چنـين حلقـه   . كـرد   نسبت كوچك زندگي مي   ي اجتماعي به    ها  از حلقه 

بـستند و او را بـه         راههاي گريز فـرد را مـي       خويشاوندي و اصناف گرفته تا شهر و دهكده،       
كل شخصيت فرد در اين زندگي گروهي تحليـل رفتـه           گرفتند،  شدت در قبضه خودشان مي    

يك . يشين تفاوت بنيادي دارد    پاما اصل سازماني در جهان نوين با اصل سازماني جوامع         .بود
 تمـام   هـا   ي به خوبي مشخص است، اما هيچ يك از اين حلقه          ها  فرد، عضو بسياري از حلقه    

يوسـفي بـه نقـل از كـوزر،         (بـر او نظـارت تـام نـدارد           را در بر نمي گيـرد و       شخصيت او 
ي اهـ  داراي هويـت  زيـد  رسد انساني كه در جامعه نـوين مـي      بنابراين به نظر مي   ). 38:1383

اي در  بنـابراين بـراي بازيـابي هويـت محلـه      . چندگانه است و به خوبي بايد شـناخته شـود         
كالنشهرهاي امرزو نياز به اجراي فرايندي است كه تحقق آن در درازمدت متصور اسـت و                

اي در ابعـاد مختلـف        حرفـه –هاي مختلف علمـي      مستلزم همكاري و تشريك مساعي گروه     
ي مهـم در مباحـث      ها   هويت بخشي به محالت از مقوله      شناخت شناسي انسان است امكان    

مساله اصلي در طراحي فضاهاي امـروزي        رسد  اما به نظر مي    .امروزين علوم اجتماعي است   
خال شناختي جامعه شناسانه و روانشناسانه از نيازهـاي پيچيـده فـردي و اجتمـاعي انـسان                  

 فـضاهايي   يـه هـت ارا  طراحان و برنامه ريـزان شـهري ج       .استامرزو نسبت محل سكونتش     
پاسخده نياز به شناخت دقيق از ابعاد اجتماعي زندگي انسان شهر نـشين امـروز در مراحـل                  

 در مطالعات جامعه شناسـانه بـه منظـور هويـت     ها دارند، كه خال اين پژوهش     مختلف رشد 
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ي اصلي هويت ساز    ها  اينكه شاخص . بخشي به كالنشهرهاي امروزي به خوبي مشهود است       

بـراي   .دهـد   التي موفق كدام است؟ سوال اصلي پژوهش حاضر را تشكيل مي          يك بافت مح  
 بنابراين به منظـور  ،پاسخ به اين سوال ابزاري الزم است تا بتوان سنجش اوليه را انجام نمود  

مقيـاس   ي بزرگ امـروزي، ها  اي در كالنشهر    اي جهت مطالعه بيشتر هويت محله       ايجاد زمينه 
زم به ذكر است مقياسـي در ايـن زمينـه در ميـان تحقيقـات              ال. اي تنظيم گرديد    هويت محله 

هدف مقاله حاضر ساختن ابزاري است جهت سـنجش و انـدازه گيـري              . داخلي يافت نشد  
پـس از تعـاريف      ي بعـدي،  هـا   در بخـش   .اي در محالت امروزي اسـت       متغير هويت محله  

ـ                  اي   ت محلـه  مفاهيم و اصطالحات اصلي به بيـان نظريـات انديـشمندان در ارتبـاط بـا هوي
اي با ذكر ابعاد      سپس جدول مربوط به عملياتي كردن متغير هويت محله        . پرداخته شده است  

اصلي و فرعي اين متغير تنظيم گرديده است، سپس به شرح و توضيح روش شناسي تحقيق             
  . پرداخته شده است

  
  تعاريف مفاهيم و اصطالحات

  هويت 
: اسـت  آورده اينچنـين  هويـت  واژه يـل ذ اجتمـاعي  علوم المعارف دايره در ساروخاني 

 بـه  دادن شـكل  حـال  در كه شرايطي در است خويشتن  يكتايي تحقق منظور به فرد كوشش
 واقعـي  ومـن  موجـود   شـرايط  در مـن  بـين  فرد گافمن نظر به بدينسان است خويش رفتار

  .)423 ، 1370 ، گافمن از نقل به ، ساروخاني (قراردارد
 همـين  اسـت  معتقـد  او  كنـد،  مي تعريف پارادوكسيكال ميرامفهو  هويت) 1380( افروغ

 زمينـه  در او دهيم بدست هويت  از ومانع جامع تعريفي توانيم مي ما كه شود مي باعث مساله
 بـه  كـه  كنـد  مـي  اشـاره  پـارادوكس  سه به دارد وجود هويت مفهوم در كه ييها  پارادوكس

   :است زير ترتيب 
   . پوياست عنصر يك و ايستا عنصر يك حامل همزمان طور به هويت - 1  
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 بـودن  فراينـدي  دليل به ديگر سوي واز است تاريخي وتداوم استمرار بيانگر سو يك از
   . است تعريف  باز و توليد باز معرض در دائما آن

، زبـاني  هويـت   ،  دينـي  هويـت   ،  قـومي  هويت ،همچون مضاعف يها  هويت وجود -2  
 بـا  همزمـان  فـرد  يـك  كـه  شغلي هاي گروه به بوطمر  هويت و جنسيتي هويت  ،  ملي هويت
   . مفهوم اين دل در دارد دنبال خودبه

، كنـد  مـي  پيـدا  تبـاين  عقالني رفتار با،  است وارزش احساس دار بار هويت چون - 3  
 سـنت  حفـظ  دار بـار  درواقع هويت اما،  است سودوهزينه  آورد بر مستلزم نيز عقالني رفتار
   .است

  
    محله
   :است نموده توصيف اينگونه را محله خود شهر المعارف دايره در نكو روبرت  
 از تفكيكي قابل بخش -3 چيزي يا مكاني دراطراف اي منطقه -2 موقعيت يا منطقه -1  
 بـه  شهري ساختار صورت به كه مختلف يها  كاربري از  مركب اي منطقه شهري منطقه يك

 حيـات  زنـدگي  سـلول  عنـوان  به  محله    ).  Cown, 2005: 54 .(است آمده در يكپارچه حالت
 بـراي  توانـايي  توانند مي موضوعات و افراد آن طريق از كه است نهادي محله،  است شهري

 اجـرا  به آن وراي از يا و آن درون را جمعي و فردي موثر تعامل يك وسيلهه  ب اوليه فعاليت 
   :گردد تعريف زير يمعيارها يا ها جنبه از كدام  هر با است ممكن محله. آورند در

  ها بوسيله مرزهاي و محدوده: مناسبات اداري
 ي بارز و قدمت توسعه ها بوسيله ويژگي: زيبايي شناسي

 ن در منطقه ااز ديد و نگاه ساكن: اجتماعي

  بوسيله محدوده خدماتي : عملكردي
بوسيله فضاهاي با ترافيك آرام و روان و كيفيت باالي زيـست محيطـي              : زيست محيطي 

)Barton , 2003: 16-17(   
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يك مركز خريد كوچك و يك زمـين بـازي           مدرسه ابتدايي،  محله را شامل،   1 اينگلهارد

اين تسهيالت نزديك مركز محله به گونه اي ساخته شده انـد كـه مـسافت پيـاده                  . مي داند   
ي تشكيل دهنده اين جامعه حالت  ها  بخش. كند روي بين آنها و خانه از نيم مايل تجاوز نمي         

يكپارچه دارند و همچنين جوامعي مي توانند هر آنچه را كه از نظـر ارتباطـات و كـار نيـاز                     
يـك شـبكه اجتمـاعي     تواند، يك محله مي). Neal , 2003: 282-285(دارند برآورده سازند 

ي اجتماعي و يا حتي نظامي ها  تعريف شود و ممكن است بتواند پايه و اساسي براي فعاليت          
جه محله يـك هويـت اجتمـاعي مكـاني اسـت، قلمرويـي كـه داراي                 در نتي . محسوب شود 

تقابـل   در چنـين قلمرويـي،    . اسـت ن آن   اي مشخص شناخته شده توسط ساكن     ها  محدوديت
كاربري روزانه خدمات محله توسط      دهد، رسمي و غير رسمي و شناخت همسايگي رخ مي        

 اجتماعي شان نيز بـه    ساكنين و آگاهي آنان در مورد تصوير محله به عنوان بخشي از هويت            
 محالت همچنين روي شـرايط گونـاگون اجتمـاعي،   . ستگي ميان مكان و فضا اشاره دارد واب

شواهد براين نكته تاكيد دارند كه جامعه محلي  تاريخي و بوم شناختي تاكيد دارد،     اقتصادي،
 در ي اجتماعي را كهها  و واكنش  ي سازماني موضوعات اجتماعي،   ها  ويژگي به طور انتخابي،  

   ).Louis , 1989: 316( آورد  اند بوجود مي جامعه گسترده شده
  

  اي  هويت محله
 زمـان  از كه .كنند مي تعريف ،مسكوني محله يك به تعلق احساس ،را اي محله هويت  

 روابـط  و مكـان  بـه  تعلـق  حـس  ايـن  ،جهـاني  وارتباطـات   ونقـل  حمل مدرن ابزار اختراع
 راه تـرين  مناسـب   و نزديكتـرين  كـه ) خويشاوندي و خانوادگي روابط از جدا ( همسايگي
 كـه  نقـشي  . است داده دست از كم كم را خود اهميت است آورده فراهم را جامعه تشكيل
 هويـت  با مكان يك كه اي قضيه و است كرده تغيير كند مي بازي جديد عصر  اين در محله
 گذشـته  در. است زبينيبا مستلزم شود قوي اي  جامعه تضمين باعث محكم و قوي اي محله

 جلـسات  تـشكيل   كـانون  كه شدند مي مشخص مركزي عمومي يها  مكان طريق از ) محله(

                                                      
1 - Egelhard 
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 اما ،بودند همساالن و دوستان مالقات محل ،اماكن اين بودند، شهر ميدان يا بازار مثل سنتي
 مكـان ( ،مطلـوب  شـناخت  جهت در را ييها  چالش ،جا همه در ارتباطات آوري  فن امروزه
 از كمتـر  خيلـي  ديگـر  تعلـق،  احـساس  و) اي محله  هويت. (است آورده بوجود ) يعموم
، پـاكزاد    .   )  Foth : 2004 :   8-9 . (شـود  مي مشتق ها ساختمان در رفته كار به مصالح و آجرها

 كـه  دانـد   مـي مكـاني ، سازد مي را او فردي هويت كه انسان هر وجودي شخصيت از بخشي  
 بـه  راجـع  هنگاميكه انسان است معتقد او. شناساند مي ديگران وبه سدشنا مي آن با  را خود
 مكـان  وآن كنـد  مـي  زيـست  آن در كـه  دانـد  مي  مكاني به متصل را خود كند مي فكر خود

 ايـن  پـاكزاد   داردكـه  وجود عميق اي رابطه اش وزندگي فرد ميان شمارد مي ازخود رابخشي
  . كند تعبيرمي فضا با هماني خود به با رابطه
 ميـان  تـوافقي  حاصـل  آنرا بلكه ،داند نمي پديده يك يها  ويژگي جز را هويت ،قاسمي  
 يـك  كـه  است نسبي مفهومي هويت ،مبنا اين بر كند مي  تعريف ارزيابي مورد پديده و فرد

- 69 : 1383،  قاسـمي (   شود مي تعريف درمحيط ديگرش سر و گردد مي بر انسان به سرآن
70(   
   : شمرد مي بر ترتيب اين به را محله يك نديهويتم شرايط او  
 از ناسـاكن  ذهن در كه اي خاطره-2 شان زندگي محيط به محله ناساكن مكاني تعلق -1  
 جاي بر محله از ناساكن جمعي حافظه در كه جمعي خاطرات  -3 است مانده جاي بر محله
 بـه  افـراد  خـاطر  لـق تع حـس   -4 داند مي ريشه بي نسلي را خاطره بي نسل او .است مانده
   . شان خود محله

 در مكان هويت شود مي تعريف شخصي هويت از بخشي،  مكان هويت  ديگر، درتعريفي
 وفرهنگـي  اجتماعي وجوه از بازتابي بنابراين .يابد مي رشد  فيزيكي محيط مستقيم تجربه اثر

 را معني نيانسا خواست و  كنش زيرا است طرفه دو ومكان انسان ميان ي رابطه است مكان
   )   walmsley ,1990:64  (سازد مي مرتبط فضا به
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  چارچوب نظري 

ي جديـد غربـي اشـاره       هـا   به مـساله ي بحـران عقالنيـت در شـهر           )1920(ماكس وبر    
ي معنوي و سرانجام زوال هويـت انـساني و بـشري را آغـاز               ها  و خطر كاهش پيوند   .كند  مي

 وي تفوق يافتن عمل اجتمـاعي مبتنـي         .يدانم  تحول جديد در عرصه حيات بشري تلقي مي       
 بر عقالنيت معطوف به غايت را در مقابل عمل اجتماعي معطوف به ارزش يا عمـل صـرفاً                 

يي مي داند كه براي درك شهر نـشيني جديـد يـا             ها   سنتي را از جمله نشانه     عاطفي يا صرفاً  
بنابراين . شوند ميي بزرگ امروز به كار گرفته       ها  تمدن سرمايه داري صنعتي موجود در شهر      

رويكرد جامعه شناختي وبر نـسبت بـه شـهر نـشيني بـر محـور اصـلي عقالنيـت يـافتگي                      
رسـد   بنـابر نظـر وبـر بـه نظـر مـي            )174 : 1383 فكوهي،( ديوانساالرانه قرار گرفته است     

نظريات او در باره عقالني شدن جهان انساني و گرايش انسان شهر نشين امروزي به كـنش                 
بـر همـه ابعـاد       ي معطوف به ارزش يا سـنت،      ها  عقول به جاي گرايش به كنش     غايتمندانه م 

توان اقتدار ايـن نظـام       به گونه اي كه مي    . زندگي شهري انسان امروز به خوبي مشهود است       
امروزه بافت محـالت بـه      . عقالني را بر نوع معماري و شكل فضاهاي شهري به خوبي ديد           

 خود را با ذهنيت انـسان سـاكن در آن از دسـت              دنبال بي اهميت شدن به طور كلي ارتباط       
  .داده و او را با بحران هويت جدي مواجه ساخته است

  
  فرديناندتونيس

 روســتا يــا بــه تعبيــر وي اجتمــاع –بــراي تبيــين رابطــه ميــان شــهر ) 1936(تــونيس  
. گـذارد  بر تغيير روابط اجتمـاعي در ايـن فراينـد انگـشت مـي        ) گز لشافت (و  ) شافتينگم(

در ديدگاه تونيس بر روستا يا شكل زيستي و سازمان يافتگي پـيش از          ) گمانيشافت(ع  اجتما
  :شهر انطباق دارد كه مهمترين مشخصات آن عبارتست از

  . اي سازمان اجتماعي وجود خانواده يا گروه خويشاوندي به مثابه واحدپايه -1
 . تبلور كنترل اجتماعي از خالل روابط خانوادگي يا همسايگي -2
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عـاطفي و    اجتماعي بر پايه روابط اجتماعي كه خود بصورت روابط شخـصي،          انسجام   -3

 .شوند صميمي تعريف مي

با شهر و شهر نشيني انطباق دارد و مهمترين مشخصات آن        ) گزلشافت(بر عكس جامعه    
  : عبارتند از 

  .ظهور اشكال جديد ساختاري در سازمان اقتصادي  -1
النيـت و خـالي شـدن ايـن روابـط از روابـط              روابط اجتماعي مبتني بر كارايي و عق       -2

 . عاطفي و صميمي شخصي،

 . ي متقابل اجتماعيها سطحي شدن كنش -3

 . ي صوريها وابستگي افراد به نهادها از خالل پيوند -4

 )175: 1383 فكوهي،.( ي نهاديها كنترل اجتماعي افراد از خالل كمك -5

ي نزديـك و    هـا   پيونـد  مشخص كننـده  كه   بنابر نظر تونيس اجتماع محلي يا گمينشافت،      
حس  امنيت، رفاه، صميمانه و عاليق شخصي و تعامالت اجتماعي باالست به افراد سالمت،          

دهد اجتماع محلـي يـا گمينـشافت تـونيس بـا             حس تعلق و توجه به يكديگر مي       همكاري،
كه ي قديم ايران است ها تصوير كننده محالت سنتي در شهر ي تعريف شده از آن، ها  ويژگي

امـا جامعـه گـز      . ايجاد كننده حس هويتمندي بااليي در ميان ساكنان خود مـي شـده اسـت              
فــرد گرايــي و  دنبــال كــردن منــافع شخــصي، يي همچــون رقابــت،هــا لــشافت بــا ويژگــي

ي امـروز   هـا   گرايي تبلور خصوصيت انسان در محالت بي قاعده و بي هويت شهر             تخصص
  .است
  

  لوييس ويرث 
 خصوصيات متمايز شيوه زندگي شهري را معموالً       كتب شيكاگو، ويرث از دانشمندان م    

كـم   ضعيف شدن قيـود خويـشاوندي،      به جايگزين شدن روابط ثانويه به جاي روابط اوليه،        
از بين رفتن همسايگي و باالخره به سست شدن انـسجام و             شدن اهميت اجتماعي خانواده،   

  )57 :1354 ويرث،(يگانگي زندگي سنتي اطالق مي كند 
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كند كه شـامل نكـات زيـر         ي الگويي را براي شكل گيري شخصيت شهري معرفي مي         و
  :است
  .سطحي و پايدار وجود روابط غير شخصي، -1
 .انزواي افراد به دليل كمبود روابط شخصي -2

 .وجود فاصله اجتماعي -3

 .هاي ثانويه وجود گروه -4

 .تراكم و عدم تجانس و ناهمگني -5

 .نوع خانه و غيره نژاد، قوميت، ه،جدا سازي بر اساس طبق -6

و روابط و   ) همسايگي(ي همجواري   ها  ي زندگي بنابر مجموعه   ها  تفاوت شديد شيوه   -7
 .حوزه خصوصي و عمومي

. كند افزايش شديد مبادالت اجتماعي كه سطحي شدن و ناپايداري آنها را ايجاب مي             -8
 ) 190: 1383 فكوهي،( 

  جهت ساختن الگوي شخصيت شهري بر اساس ؛بنابر نظر ويرث سه محور اصلي در 
  .تعداد و جمعيت -1
 . تراكم جمعيت -2

 .ناهمگوني افراد و زندگي گروهي مي باشد  -3

  
  ريمون لودرو

. را مطرح مي كند   ) شخصيت شهر   (لودرو از جمله انديشمندان ديگري است كه بحث          
 و  هـا   ص در شـهر   بينـد كـه بـه خـصو        در شخصيت شهر لودرو نوعي تداوم تاريخي را مـي         

بـه شـهروند   ) احساس امنيت  (قديمي بودن به اعتقاد او نوعي       . محالت قديمي نمايان است   
اي  اي عـاطفي و تجربـه      رابطـه  اين رابطـه،  . دهد كه حاصل احساس تداوم در زمان است        مي

بنـابراين شـهر   . شخصي است كه براي شهروندان مختلف مي تواند به شدت متفاوت باشـد   
تواند به عشق يـا      كند كه مي   ن رابطه مادر و فرزند با شهروند خود ايجاد مي         رابطه اي همچو  
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(  منتقل كننـد،   مي تواند خود را به شخصيت يافتن شهر،   ها  تقرب منجر شود و اين احساس     
  )215: 1383 فكوهي،

قدمت تاريخي يك شهر يـا يـك محلـه در افـراد سـاكن در آن بـا                    بر طبق انديشه وي،   
ايـن  . كند ن پيوند زده و احساس هويتمندي باالتري را در او القا مي           خاطرات جمعي آن مكا   

  .استاحساس هويتمندي همراه با حس تعلق خاطر و امنيت 
  

  جرج زيمل
جمعيـت عظـيم و متـراكم        ي بزرگ و مخصوصا در كالنشهرها،     ها  به نظر زيمل در شهر    

افكنـد و ايـن امـر     شهر و فشار آن به زندگي انسان هويت فردي و آزادي او را به خطر مـي             
جرج زيمل معتقد است كه در كالن        .گردد  انسان امروز مي   موجب انزوا و از خود بيگانگي،     

لـيكن هـدف     هاي وسيع و متعددي در حال فعاليت و كنش و واكنش هـستند،              گروه ها  شهر
با خود و با يكديگر به تعامل        افراد عين بيگانگي،  . ي فردي است  ها  آنها سود جويي و انگيزه    

گويي انبوهي از بيگانگان براي نفع شخـصي مجبـور بـه تعامـل              ( ي پردازند به طوري كه      م
اجتماعي شده اند كه اين به نوبه خود بيگانگي را دامن مي زند و با بزرگتر شدن جامعه بـر                    

ي شخـصيتي و منحـصر بفـرد        هـا   يابد كه ويژگي   فرد امكان مي  . وسعت آن افزوده مي شود      
 روز بـه    هـا    آزادي او نيز در چنبر حرص و آز نظام عقالني در شهر            اما خود را تعالي بخشد،   

. شـود  خشك و ماشيني مـي   غير احساساتي،  محدود و محدود تر مي گردد و حسابگر،        روز،
. لذا كالنشهر جايگاه پديد آمدن برخورد تناقض آلود آزادي و با خود بيگانگي انسان اسـت               

  .گويد ي پاسخ ميي شمار زندگي شهردر نتيجه شهر نشين با مغزخود به محركهاي ب
با نگاه به نظر زيمل در مي يابيم وي همه خصايص دنياي بزرگ امروز من الجمله نظـام     

 هـا   اقتصادي و سياسي را به فـضاي شـهر نـسبت داده و همـه را در كـالن شـهر                     اجتماعي،
 مختلـف  ي عقالني بر ابعاد به مساله فشار سلطه زيمل نيز همچون وبر،  . خالصه كرده است    

پردازد او اقتدار اين نظـام عقالنـي را           ي امروز در نظريات خود مي     ها  زندگي شهري در شهر   
ــسان،    ــانگي انـ ــود بيگـ ــا از خـ ــر بـ ــهر   برابـ ــويتي او در شـ ــي هـ ــشتكي و بـ   سرگـ
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ي انساني در چارچوب نظام عقالني شهري       ها  انسان از خود بيگانه ي او فاقد آزادي       . داند  مي

  .است
  

  هيوج بارتن 
هويـت  .اجتمـاعي    سياسـي،  كند؛ فيزيكي،  اي را در سه بعد مطرح مي       ويت محله بارتن ه 

ي حمايتي در نظريه وي اشـاره       ها  ي اجتماعي و محيط   ها  اجتماعي يك محله به وجود شبكه     
 در سالمت رواني انسان اهميت بسزايي دارند وي نشان مي دهـد             ها   چرا كه اين شبكه    ،دارد

ي روانـي آن    هـا   ميزان بيمـاري   اي افزايش يابد،   حلهكه هرچه تمركز گروه در سطح هويت م       
همچنـين بـه اعتقـاد وي؛ هـر چـه يـك محلـه از صـفات طبيعـي و                .يابـد  گروه كاهش مي  

جغرافيايي بهتري بر خوردار باشد احساس تعلق بيشتري در ساكنان خود به وجود خواهـد               
ن اقدمت و سابقه تاريخي يك محله نيز در ايجاد حس غرور و افتخار آفرينـي سـاكن                . آورد  

ز مهم ترين عوامل پيوند اهالي يـك         اقتصادي را نيز يكي ا     –او عوامل اجتماعي    . موثر است 
  )Barton,2003:71(محله مي داند 

بطور كلي مفهوم اجتماع محلي بارتن را مي توان در قالب چهار دسته اصلي زير تقسيم                
  :نمود 

   مفهوم اجتماعي –الف 
   مفهوم حقوقي و اقتصادي -ب
   مكاني – مفهوم جغرافيايي -ج
  )19-18 :1384 هود سني،(  مفهوم اكولوژيكي -د

  
  كوين لينچ

اي را براي محيط زيست خـوب شـهري و محلـه اي              معيارهاي هفت گانه  ) 1384(لينچ  
  : كند چنين ذكر مي

  قابليت زيست  -1
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 قابليت درك -2

 انطباق خوب فرم و عملكرد  -3

 دسترسي مناسب -4

 قابليت كنترل و مراقبت و نظارت  -5

 كارايي -6

 عدالت -7

ي آرام و ايمن و خـدمات روزانـه كـه           ها  هويت را؛ خيابان  وي خصوصيات يك محله با      
به راحتي و سهولت در دسترس قرار گيرد و همچنين ضـرورت نظـارت بـر محلـه توسـط                    

اساس تفكر لينچ از ايده تـصور ذهنـي          )311: 1384لينچ،  ( ي سياسي ذكر مي كند      ها  تشكل
آرامـش شـهروندان   لينچ اهميت تـصاوير ذهنـي را در شناسـايي و احـساس           . آغاز مي شود  

تاكيد اصلي لينچ در پرداختن به عوامل كالبـدي تـاثير گـذار بـر هويـت شـهري و                    . داند مي
او عوامل سازنده تصوير ذهني شهر را براي داشتن دركي خوانا و روشـن از               . اي است  محله

 5به عبارت ديگـر شـهروندان از طريـق ايـن            . نشانه و محله مي داند       لبه، گره، محيط؛ راه، 
شناخت و افزايش حس تعلق بـه شـهر    ل يك تصوير كلي از شهر به منظور جهت يابي،   عام

كه تاثير هر كـدام از ايـن عوامـل بـسته بـه سـاختار ذهنـي و                   . در ذهن خود ايجاد مي كنند     
  .گردد شخصيتي افراد متفاوت مي

  
  كريستو فر الكساندر 

  : شمرد ب بر ميالكساندر بعضي از معيارهاي يك محله مسكوني خوب را بدين ترتي
  مقياس انساني  -1
 حفظ ايمني و امنيت فرد  -2

 عدم آلودگي صدا واختالل آرامش دروني  -3

 ي مختلف در محله ها جدا بودن عرصه -4
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سازمان دادن عوامل شهري و سلسله مراتب شهري و ارتبـاط منطقـي بـين انـسان و           -5

  )78: 1384: هودسني ( محيط زيست 
  

  جهانشاه پاكزاد 
ي محـيط دارد يـك عينيـت را بـراي     ها  يا پديدهها سان بر مبناي ادراكي كه از واقعيت      ان

خويش تعريف مي كند در حاليكه براساس تجربيات فردي و جمعي خود از گذشته و حال                
  .داراي تصوير ذهني از پديده اي كه با آن مواجه مي شود نيز هست

باق عينيت مزبور با تصوير ذهني آن و        مراد از هويت يا اين هماني به تعريف پاكزاد، انط         
هر فضا با آنكه يك موجود خارجي مستقل است ولـي در            . امتداد اين انطباق در آينده است     

مادر فرآيند اين هماني از ايـن تـصوير         . تبديل به يك پديده ي ذهني مي شود       فرآيند ادراك   
تشخيص هويت در واقع     لذا   ،سنجيم ادراكي و ذهنيت خود بهره گرفته و عينيت را با آن مي           

ي ذهنـي فـرد از      هـا   نوعي ارزش گذاري يا تعيين كيفيت است كه ارتباط كامل بـا اندوختـه             
اطمينـان و تـسلط ذهنـي ناشـي از ايـن            . تجربيات مستقيم گرفته تا فرهنگ و سنت او دارد        

عـادت منـتج از تكـرار عمـل و          . فرآيند باعث آسودگي خاطر و احساس تعلـق مـي گـردد           
فضاهايي كه با عادات    . ستفاده از يك فضا نيز مي تواند موجب اين هماني شود          استمرار در ا  

و رفتارهاي اجتماعي و فرهنگي همخواني داشته باشد احساس تعلق و اين هماني بيـشتري               
ذهن انسان به دنبال انطباق و باز شناسـي اسـت فـضا بايـد داراي پيـام                  . را ايجاد مي نمايند   

خود را در تقابـل نـسبي بـا آن احـساس كـرده و بـراي                 مشخص و مستقل بوده تا مخاطب       
شناخت فرم و محتواي آن تالش كند وگرنـه فـضا بـصورتي بـي ارزش و تكـراري جلـوه                     

  .خواهد نمود 
خيابـان   تشخيص هويت مكان در هر سلسله مراتبي مي بايستي امكان پذير باشد ؛ خانه،    

  .)149: 1385: پاكزاد (  شهر محله،
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  مصطفي بهزاد فر 
ي سـازنده   ها  بايد مولفه  معتقد است؛ براي شناخت هويت يك شهر مي       ) 1386(هزاد فر   ب

ي شخصيت يك شهر را همانند شخصيت انـساني         ها  او مولفه . شخصيت آن شهر را شناخت    
داند كه مي تـوان از طريـق سـه محـيط             داراي دو بعد عيني يا كالبدي و ذهني يا روحي مي          

  . تفكيك نمودي و انساني از همديگرمصنوع طبيعي،
  

  مرواريد قاسمي 
طي يك مصاحبه آزاد با تعدادي از شهروندان تصوير ذهني آنها را براي             ) 1383(قاسمي  

داشتن يك محله مسكوني خوب با توقعاتي با عنوان درهم تنيدگي نفوذ پذيري و خوانـايي                
آنها  حله را بريي داشته باشيم كه بتوان نام م    ها  ي كنوني حوزه  ها  ذكر مي كند تا به جاي بافت      

وي برآورده شدن چنين توقعاتي را در سطح محله معادل برآورده شدن حس             . اطالق نمود   
  .مي داند  خودماني بودن دنجي و حس تعلق به مكان امنيت، آرامش، آسايش،

  
  رابطه فرضيات متغيرها با چارچوب نظري پذيرفته شده) 1(جدول 

  مالحظات  نظريه منتخب  فـــــرضيه
  فرضيه اصلي  بهزادفر، پاكزاد، قاسمي لينچ،  )اي محله(افت محالت بر هويت اجتماعي تاثير ب

  فرضيه فرعي  لينچ  )اي محله(تاثير خوانايي بر هويت اجتماعي 
  فرضيه فرعي  قاسمي/ پاكزاد  )محله اي(تاثير نفوذ پذيري بر هويت اجتماعي 

  فرضيه فرعي  اسميق/ پاكزاد  )اي محله(تاثير در هم تنيدگي و هويت اجتماعي 

  
  جمع بندي و نتيجه گيري 

ي هـا   آن گونه كه در باال نيز به وضوح مطرح گرديد با دقت در مباحث نظري و انديـشه                 
 پـاكزاد،  الذكر خصوصا با پذيرش چشم اندازهاي نظـري در نـزد ليـنچ،              صاحب نظران فوق  

 هويت اجتمـاعي  فرضيه اصلي پژوهش را مشتمل بر تاثير بافت محالت بر        بهزادفر، قاسمي، 
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همچنين پژوهشگر در طرح فرضيه تاثير خوانايي بافت محلـه          . مطرح مي نماييم  ) اي محله( 

از نظر لينچ سود جسته و در خصوص تـاثير درهـم            ) اي محله( بر احساس هويت اجتماعي     
از نظرات قاسمي الهام گرفتـه      ) اي محله(تنيدگي و نفوذ پذيري بر احساس هويت اجتماعي         

  .است 
  

  اي مربوط به عملياتي كردن متغير هويت محله) 2(ولجد
ابعــاد هويــت  

  اي محله
  منبع  شاخص

حس تعلـق بـه    
  مكان 

    تشويق به سكونت دراز مدت در محله -1  
   هاي گرد همايي  ها ومحل  حفظ و تقويت پاطق-2 
    دسترسي به تسهيالت وامكانات الزم در محله -3  
    پاكيزگي وبهداشت محله -4  
 نپرداختن معمتدين محله به حل وفصل مشكالت        -5  

   آن 

بهـــزاد فـــر  ) /1383(قاســـمي 
 )1382( دوران )/1386(

ــزاده  ــاكزاد  ) /1380(رفيعــ پــ
)1384(   

   )1387( معمار

ــساس   احــ
  امنيت 

    بستر رفتارهاي مجرمانه در محله -1  
   هاي عمومي   ميزان نظارت ساكنان بر عرصه-2 
   بل ساكنان از يكديگر  افزايش شناخت متقا-3  

   )1383(قاسمي 
   )1387( معمار  
   )1380( رفيع زاده  
   )1384( هودسني  

ــامالت  تعـــــ
  اجتماعي 

    افزايش شناخت متقابل ساكنان از يكديگر -1  
هـاي گردهمـايي      هـا و محـل       حفظ وتقويت پاطق   -2 

   هاي جمعي در محله  وفعاليت
ضاهاي فرهنگي   برقراري ارتباط ساكنين محله با ف      -3  

   بافت محله  تفريحي موجود در- مذهبي –
    وجود اتصاالت قوي درون محله -4  

   )1383(قاسمي 
   )1387( معمار  
   )1380( رفيع زاده  
   )1387( معمار  
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  روش تحقيق
هاي مسكوني واقع شـده       تعداد كليه واحد   تحقيق حاضر،  مطالعه در   جامعه آماري مورد    

با توجه به آنكـه در    .استمرداويج واقع در شهر اصفهان  و آباد ت عباس درهر يك از محال   
تاثير بافت محله يعني كالبد محله بر مساله هويت اجتمـاعي            پژوهش حاضر به طور خاص،    

ي صـورت گرفتـه توسـط       هـا   پس از بررسي   با تاكيد بر هويت محله اي در نظر بوده است،         
و مشورت با اساتيد مجرب در حوزه     اصفهان، در ميان محالت گوناگون در شهر      پژوهشگر،

تصميم بر آن گرفته شد كه محالتي براي اين پيمايش تطبيقي انتخاب گردد كه               شهر سازي، 
اجتماعي تـاثير گـذار بـر متغيـر          عوامل اقتصادي،  ي موجود در اين محالت،    ها  بنا به ويژگي  

موده و به طور اخـص      هويت محله اي وحس تعلق ساكنان محله را تا حدود زيادي خنثي ن            
بر تاثير كالبد محله بر ابعاد گوناگون هويت محله اي پرداختـه شـود بـراين مبنـا دو محلـه                     

ي اجتماعي و اقتـصادي تـاثير    ها  مرداويج و عباس آباد كه تا حدود زيادي به جهت شاخص          
 تفاوت موجود . گذار بر هويت محله اي به يكديگر شبيه بوده اند در نهايت انتخاب گرديد               

ي مثبت آن براي انجام پژوهش محسوب مي شـود          ها  در اين دو نمونه موردي كه از ويژگي       
وجود گذشته تاريخي و قدمت طوالني و بافت قديمي محله عباس آبـاد نـسبت بـه محلـه                   

افـراد مـورد    . اسـت جديد مرداويج با شبكه شطرنجي و كالبد امروزي و البته مهـاجر پـذير               
 سـال در هريـك از ايـن دو          20ش نيز كليه افراد بـاالي       سنجش قرار گرفته جهت اين پژوه     

   (هاي اصلي روش تصادفي منظم مي باشد كه بر اساس بلوك نمونه گيري به . محله مي باشد
major block (هاي وخرده بلوك)   sub block ( يـك از ايـن دو محلـه صـورت      موجود درهر

ها در اختيار     ك اصلي وخرده بلوك   هاي مسكوني در بلو     گرفت با توجه به اينكه تعداد واحد      
هاي نظام ارتفاعي تهيه شـده        پژوهشگر قرار نگرفت بدين منظور با كمك پالن اصلي ونقشه          

 پرسـشنامه در هـر يـك از         130بلـوك محاسـبه و تعـداد         تعـداد     از هر يك از اين محالت،       
ه است اعتبار پرسشنامه بود محالت به طور متناسب توزيع گرديد ابزار گرد آوري اطالعات،      

و روايي پرسشنامه توسط اساتيد محترم مورد تاييد قرار گرفته است بـراي تهيـه پرسـشنامه                 
 با سه بعد حس تعلـق       يا   محله يت پژوهش، هو  يتعريف تئوريك مفاهيم، متغير اصل     پس از   
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ودر مجمـوع بـا   . ديـ  گرديـاتي  عمليـف  تعريـت امن  و احـساس  يبه مكان، تعامالت اجتماع 

 25تعـداد     هـا،       براي تائيد پايايي گويـه    .  گويه پرسشنامه تحقيق گرد آوري شد      25استفاده از   
 نفر از افراد جامعه آماري در هر يك از محالت توزيع گرديد ضـريب               25پرسشنامه در بين    

هاي متغير وابسته ومتغير مستقل به شرح         وآلفاي كرونباخ تعدادي از گويه     )  s (اسپيرمن بروان 
   : زير است

  
  اي محاسبه ضريب قابليت اعتماد براي ابعاد فرعي و هويت محله): 3(جدول

  مقدار ضريب  ضريب قابليت اعتماد  تعداد آيتم  متغير مورد سنجش
  79/0  اسپيرمن بروان  8  احساس امنيت

ميزان ارتباط نزديكي با 
  )احساس امنيت(همسايگان

  كروبناخ-آلفاي   4
80/0  

  80/0  اسپيرمن بروان  9  حس تعلق به مكان
  76/0  اسپيرمن بروان  15  تعامالت اجتماعي

  
  مدل عاملي مرتبه دوم

ي هـا   كنـيم كـه در آن عامـل         مدل عاملي مرتبه دوم را به عنوان نوعي از مدل تعريف مي           
شوند خود تحت تـاثير يـك         پنهاني كه با استفاده از متغيرهاي مشاهده شده اندازه گيري مي          

 ،قاسـمي (اما در يك سـطح بـاالتر قـرار دارنـد              پنهان، متغير زيربنايي تر و به عبارتي متغير      
حس تعلق به مكان، تعامالت اجتماعي، احساس امنيت خود         در مدل پيش رو     ) 208: 1389

در ضـرايب اسـتاندارد   . تحت تاثير متغير پنهان زير بنايي تري به نـام هويـت محلـه ايـست            
هاني به چه متغير پنهان ديگـر       توان ديد كه هر متغيرپن      اي مي   محاسبه شده متغير هويت محله    

از اين مدل جهـت سـنجش و انـدزه گيـري رابطـه بـين                 .ويا متغيرهاي آشكار مرتبط است    
  .اي با متغيرهاي آشكار استفاد شده است متغيرهاي پنهان در متغير هويت محله
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  حداكثر
مقدار مورد 

 نظر

RMSEA 
HI90  

RMSEA 
حداقل 
مقدار 
  مورد نظر

LO90 

ريشه دوم 
 ميانگين
مربعات 
  باقيمانده
RMSEA 

كاي 
  رئاسكوو

  درجه آزادي
CMIN/DF 

P  
درجه 
  آزادي
DF 

كاي 
  رئاسكوو

CMIN 

  پارامتر
  آزاد

NPAR  
  شكل

109./  089./  099./  540/3  00./  122  882/431  58  
مدل 
  پژوهش

  
وهمچنـين ريـشه دوم     ) CMIN/DF=3/540(رمدل بـه درجـه آزادي       ئ نسبت كاي اسكو  

هردو تاييد كننده اين نتيجه است كه مـدل عـاملي مرتبـه             /.099ده با   ميانگين مربعات باقيمان  
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دوم تدوين شده قابل قبول است هر چند ممكن است با برخي اصالحات جزيي بتوان آنـرا                 

  .بهبودي بخشيد
  

  ي اندازه گيري و مدل ساختاريها نتايج بدست آمده از مدل): 4(جدول

  متغير
ضريب 
  همبستگي

  متغير
ضريب 
  همبستگي

 هويت اس امنيت احس
  محله اي

)F( 4  
115/0  

   حس تعلق به مكانپاكيزگي و بهداشت محله
)Y( 7   )F( 5  

586/0  

افزايش شناخت متقابل 
   احساس امنيتساكنان
)Y( 3   )F( 4  

056/0-  
 حس تعلق به نپرداختن معتمدين محله به 
  مكان

)Y(حل و فصل مشكالت آن 8 )F( 5  
288/0  

ي ها نظارت ساكنان بر عرصه
   احساس امنيتعمومي
)Y( 2   )F( 4  

000/0  
   هويت محله ايتعامالت اجتماعي 
)F( 6  

351/0  

 بستر رفتارهاي مجرمانه 
  احساس امنيت

)F( 4   )F( 4  
94/0  

 تعامالت بل ساكنان افزايش شناخت متقا
  اجتماعي

)Y( 9   )F( 6  
142/0  

 هويت حس تعلق به مكان 
  اي محله

)F( 5  
182/0  

 فرهنگي محله  برقرار ي ارتباطات با فضاهاي
  اجتماعي تعامالت
)Y( 11  

107/0  

سكونت درازمدت در محله 
حس تعلق به مكان   
)Y( 4   )F( 5  

223/0  
 تعامالت وجود اتصاالت قوي درون محله

  اجتماعي
)Y( 12   )F( 6  

819/0  

  ها حفظ و تقويت پاطق
  حسن تعلق به مكان

)Y( 5   )F( 5  
062/0  ____________________________  ________  

دسترسي به تسهيالت و امكانات 
   حس تعلق به مكانالزم

)Y( 6   )F( 5  
084/0-  _____________________________  ________  
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 هويـت    شـود، از ميـان سـه شـاخص تعريـف كننـده              چنانچه در شكل فوق مشاهده مي     
 بيشترين مقـدار ضـريب همبـستگي را بـا ايـن             351/0اي، تعامالت اجتماعي با مقدار        محله

 نيز بيشترين مقدار همبستگي   940/0انه با ضريب مثبت     بستر رفتارهاي مجرم  . متغير داراست 
به خود اختصاص داده، همچنـين      ) هاي هويت محله    از شاخص (با احساس امنيت در محله      

 بيشترين مقدار ضريب همبستگي را بـا متغيـر          586/0پاكيزگي و بهداشت در محله با مقدار        
  . ير داراستهاي تعريف كننده ي اين متغ حس تعلق به مكان از ميان شاخص

بـا مقـدار   ) شاخص تعريف كننده تعامالت اجتمـاعي (وجود اتصاالت قوي درون محله    
هاي تعامالت اجتماعي را به خـود اختـصاص            بيشترين مقدار در ميان انواع شاخص      819/0

  .داده است
  

  بحث و نتيجه گيري
زار اي بـا اسـتفاده از نـرم افـ           هدف از تحقيق حاضر تحليل عوامل مقياس هويت محلـه         

Amos ي آماري مورد استفاده در مشخص كـردن        ها  روش بر اساس نتايج بدست آمده،    .  بود
همچنين با توجه به ضرايب آلفـاي كرونبـاخ بدسـت           . ي نامناسب موفق بود   ها  و حذف آيتم  
بـر پايـه ديـدگاها و       .  از همساني دروني رضايت بخشي برخـوردار اسـت           ها  آمده شاخص 
 3 از ميان ابعاد گونـاگون،     اي،   زمينه متغير هويت محله    ي نظري مطرح شده در    ها  چهارچوب

تعامالت اجتمـاعي و احـساس امنيـت بـراي عمليـاتي             مولفه ي اصلي حس تعلق به مكان،      
  .اي شناسايي گرديد كردن مقياس هويت محله

 پس از تنظيم پرسشنامه اوليه و ضمن انجام آزمون مقدماتي و مصاحبه بـا پاسـخگويان،               
ي نـا   ها  مه نهايي با مشورت و صالحديد اساتيد حذف تعدادي از گويه          براي ساخت پرسشنا  

ي هـا   سپس با استفاده از سنجش پايايي به برسي گويه        .مناسب در پرسشنامه صورت گرفت      
.  پرسـشنامه نهـايي اسـتخراج گرديـد        هـا   مقدماتي پرداخته شد و پس از جرح وتعديل گويه        
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 هـا   همگي نشاندهنده ي آن بود كه شاخص       ها  ضرايب اسپيرمن بروان وآلفاي كرونباخ گويه     
  .از همساني دروني رضايت بخشي برخوردارند

مقيـاس هويـت     ي عاملي و شاخص برازش آنها،     ها  بر اساس نتايج گزارش شده از مدل      
  .اي مقياس قابل قبولي براي سنجش و اندازه گيري است  محله

اصـلي عقالنيـت    نسبت بـه شهرنـشيني بـر محـور          ) 1920(رويكرد جامعه شناختي وبر     
اقتدار اين نوع نظام عقالني بر نوع معماري و         .يافتگي ديوانساالرانه به كار گرفته شده است        

امروزه بافت محالت بـه طـور كلـي ارتبـاط           . شود    شكل فضاهاي شهري به خوبي ديده مي      
خود را با ذهن انسان شهرنشين از دست داده است در نتيجه عدم ارتباط و تعامل دو طرفـه                   

ن انسان ومحيط بنا بر نظريه وبر منجر به كاهش حس تعلق به مكان زندگي در شهرهاي                 ميا
  .اي در پژوهش حاضر است  امروزي است كه يكي از ابعاد اصلي مقياس هويت محله

نظريات ويرث نيز در زمينه ي جايگزين شـدن روابـط ثانويـه در شـهرهاي امـروزي و                   
سست شـدن انـسجام ويگـانگي        همسايگي،ضعيف شدن قيود خويشاوندي و از بين رفتن         

 انزواي افراد و وجود فاصله اجتماعي –سطحي  –زندگي سنتي و وجود روابط غير شخصي        
. اي يعني تعـامالت اجتمـاعي اسـت    همگي مويد اهميت بعد ديگري از مقياس هويت محله     

كند كه خـصوصا درشـهرها    نظريه شخصيت شهر لودر نيز نوعي تداوم تاريخي را مطرح مي 
قديمي بودن به اعتقاد او نوعي احساس امنيت بـه شـهروند            .و محالت قديمي نمايان است      

بنابراين نظريه لودر نيز مويد بعد احساس امنيت در         . دهد كه حاصل تداوم در زمان است        مي
 بـه   ،ي صورت گرفتـه مـشخص شـد       ها  همانطور كه در بحث   . اي است   افزايش هويت محله  

  اولين بار اين چنـين مـورد مطالعـه ي علمـي قـرار گرفتـه،                اي براي   دليل آنكه هويت محله   
ي شناسايي شده، بررسي شود كه كدام مولفه جنبـه          ها  كماكان بايد باتحقيقات بيشتربر مولفه    

  .فراگير وگسترده دارد
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