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  چکیده: 
. استامري ضروري  امروزيدر جامعه  و انسان مداري ساختار شهري دارد هویت محله اي که نقش مهمی در اجتماع پذیريتوجه به 

سرزندگی  اساسی در شناخته می شدند نقشی شهري حیات هاي سلول عنوان شهرها، که به مسکونی هاي اجتماعی در محالترویداد
 ینساکن یانتعلق به محله در مایجاد حس و  يمحله ا پایدار یتهو یهش حاضر به بررسپژوند. به همین دلیل دایفا می کر آنها ساکنان
که طی آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه اطالعات مورد نیاز جمع آوري شد.  مایشی بودهبه روش پیتحقیق حاضر  .پردازد یشهر م

پس از استخراج اطالعات و کد گذاري با استفاده از نرم افزارهاي آماري  اطالعات به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه 
کران به دست آمده است. بر این نمونه با استفاده از فرمول کو. در این پژوهش حجم است تهرانشهر  نارمکمنطقه این تحقیق  آماري

سن افراد در تعلق به  حاضربر اساس یافته هاي به دست آمده از تحقیق  نفر  به عنوان جامعه آماري به دست آمد. 300اساس، تعداد 
لق به هویت محلی در آنها بیشتر است. افراد هویت محلی آنان تأثیر گذار است. همچنین افرادي که از محله خود رضایت بیشتري دارند تع

بومی ساکن در محالت نسبت به افراد غیر بومی تعلق هویت محله اي بیشتري دارند. افرادي که تعلق محلی بیشتري دارند در فعالیت 
بد و میزان رضایت از هاي محلی شرکت می کنند. هرچه امنیت در محل سکونت افراد بیشتر باشد، تعلق محلی ساکنین نیز افزایش می یا

عملکرد شهرداري بر میزان تعلق به هویت محلی تأثیر دارد. هرچه شهرداري به محل سکونت افراد رسیدگی بیشتري نماید تعلق به هویت 
  محلی نیز در افراد افزایش می یابد.

                
  پایداري اجتماعی، تعلق پذیري، کیفیت محیط، هویت محله : يکلید يواژه ها 

  
  مقدمه -1

ها علی الخصوص شهر در بافت هاي قدیمی شهر و پایداري اجتماعی همزمان با تحوالت در طرح هاي توسعه شهري     
این قسمت از به لحاظ برخورداري از مولفه هاي مناسب هویتی و سرزندگی اجتماعی مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته  تهران

  به اعتقاد لینچ، محله منطقه وسیعی است که به دلیل برخورداري از برخی خصوصیات مشترك و خاص قابل شناسایی است.  
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). پیرو 44:1385به نقل از عزیزي،  1384است، به گونه اي که فرد به طور ذهنی ورود به آن را حس می کند(چپ من، 
 ت سبب تضعیف عمق معانی،تعلق و تنوع تجارب مکانی می شود.هوی حس تعلق و  فقدانهمین نظریات و آراء بررسی ابعاد 

این  واسطه به کند.  می ایجاد خود ساکنان در احساساتی و بوده برخوردار نیز غیرمادي بعد از مادي، بعد بر عالوه مکان
 ریزي برنامه با همگام که می شود مکانی هویت شکل گیري به منجر که ایجادشده افراد در مکان به تعلق نوعی احساسات،

 در مسکونی محالت دور هاي گذشته از ).22:1391است(رهنما و رضوي، مطرح شهري محالت سطح در عمدتاً پست مدرن

به  .)31:1389(قاسمی و نگینی، اند بوده آنها ساکنان زندگی اساسی در نقش داراي شهري حیات هاي سلول عنوان ، به ها شهر
 دیگر و ها انگیزه توقعات، ها، نقش اساس بر مردم که است رمزهایی و ها پیام شامل کالبدي، عناصر بر عالوه محیط  تعبیري
 بهره محیط، و فرد هماهنگی در مهمی عامل مکان، به می پردازند. تعلق قضاوت به آن مورد در و درك می کنند را آن عوامل

به نقل از پیربابایی و 1385(فالحت، باشد می آن در حضور تداوم نهایت در و کنندگان رضایت استفاده محیط، از بهتر برداري
 ایجاد اساسی تغییرات نیز محالت در ساختار زندگی شیوة در شگرف تغییرات با اخیر، دهه در چند . )17:1390سجادزاده،

کاهش همبستگی هاي اجتماعی و احساس بی تفاوتی اجتماعی، از ویژگی هاي اساسی شهرهاي امروزي  .گردیده است
امروزه توسعه . که این خود نوعی آسیب در تمام الیه هاي اجتماعی شهر است. )44:1389(معیدفر و مقدم، محسوب می شود

رشد فیزیکی شهرها سبب گسترده تر شدن دامنه مبادالت انسانی  شهرها تاثیر بسیار زیادي بر شیوه هاي رفتاري داشته است.
آسیبی که در میان و بلند مدت شهرها را تهدید می کند. گردیده و زمینه براي کسب هویت هاي متفاوت فراهم گردیده است. 

له هاي شهري در کاهش که اجتماع مح چرا مطالعه اساسی قرار گیردبررسی و بازخوانی ساختار و ابعاد این مساله باید مورد 
پایدار و احساس تعلق به ابعاد هویت دسترسی  هدف از این مطالعهمشکالت اجتماعی می توانند نقش مهمی را ایفا نمایند. 

  است که در این پژوهش آن را در منطقه نارمک مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم. محله اي

  مبانی نظري -2
« چیزي که یک شخص، یک شـیء، و یـا یـک فکـر داشـته و فرهنـگ انگلیسـی       « به معناي  در زبان انگلیسی» کیفیت« واژه 

  گردد. چهار معنا به ترتیب زیر ارائه می نماید: موجب خاص و جالب شدن آن ها می» کیفیت« نیز در ذیل واژه» آکسفورد
  جنبه ویژه و عالیم ممیزه .    -4صفات و خصوصیات، و  -3خوبی و کمال به مفهوم عام،  -2درجه خوبی و ارزش چیزها،   -1

) عقیده دارند محیط با کیفیت باال احساسی از رفاه و رضایتمندي را از طریق ویژگی هایی کـه ممکـن   1969النسینگ و مارانز(
است فیزیکی، اجتماعی یا سمبلیک باشد، به ساکنانش انتقال می دهد. وجوه خاصی از شاخص هـاي کیفـی نظیـر سـالمت و     

کیب با جنبه هاي راحتی و جذابیت محیط می تواند مفهومی عمیـق تـر از واژه کیفیـت محیطـی را تـداعی کنـد       امنیت در تر
)Van kamp et al, 2003:7  تعاریف مختلفی براي کیفیت محیطی مطرح شده است که در جدول زیر به آن اشاره شده .(

  است.
  مللیتعریف کیفیت محیط از دیدگاه محققان و مجامع بین ال -1جدول 

 Van Kamp and et al, 2003: 7;Ha,1989:5ماخذ: 

  تعریف  محقق

Lansing and Marans, 
1969  

یک محیط با کیفیت باال حسی از رفاه و رضایت را براي افراد از طریق شاخص هایی که ممکن است 
  فیزیکی، اجتماعی و نمادین باشد به همراه دارد.

Porteous, 1971 
اي است که در بر دارنده ادراك انتزاعی، طرز تلقی و ارزش هایی  کیفیت محیط موضوع پیچیده

  است که در بین گروه ها و افراد متفاوت است.
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Campell and et al, 1976 
کیفیت محیط سکونتی عبارت است از نمایش عددي شاخص هاي عینی و انتزاعی سکونت که از تفریق 

  علی خانه را نمایش می دهد، به دست می آید.عددي اهمیت یک خانه ایده آل از عددي که شرایط ف

RMB, 1996  

کیفیت محیط ناشی از کیفیت عناصر تشکیل دهنده یک منطقه اما چیزي بیشتر از مجموع عناصر است. 
کیفیت محیط ادراك زمان به طور تمام و کمال است. عناصر تشکیل دهنده ( طبیعت، فضاي سبز، 

ت و منابع محیط طبیعی ) هر کدام داراي شرایط خاص خود و زیرساخت ها، محیط ساخته شده، امکانا
  کیفیت نسبی هستند.

RIVM, 2002; Workshop 
livability, 2002 

کیفیت محیط می تواند به عنوان بخش اصلی مفهوم وسیع تر کیفیت زندگی همانند کیفیت هاي 
  عریف شودبیت تاصلی مانند سالمتی و امنیت در ترکیب با جنبه هایی همچون راحتی و جذا

  
کیفیت محیطی به عنوان شاخصی براي اندازه گیري درجه اي از محیط که براي زیستن انسان مناسب می باشد، مورد استفاده 
قرار گرفته است. بر طبق استانداردهاي برنامه شهر چین، مفهوم کیفیت محیطی شهر می تواند چنین تعریف شود: کیفیت 

تمام محیط یا برخی عناصر محیط در مقیاس شهر همانند اتمسفر و آب جهت زیست  محیطی شهر در درجه اي است که
  ). Dou kaili, 2003:6انسان، اقتصاد شهري و محیط اجتماعی مناسب باشد (

و ت تعاملی و فرهنگی تعریف شده اند معانی و انتظاراتی که بصور -هویتهاي مختلف انسانها به عنوان سازه هایی اجتماعی
جوانبی از فرایند شکل گیري خود و ساختارهایی هستند که کیستی یک فرد یا مجموعه اي از افراد را نشان می بعنوان 

معنا با  .)75:1998(مونتگومري، فعالیت و معنا تشکیل می یابند مکانها از سه وجه فیزیکی، ).62:2007دهند(وریان،
که تصورات او را بوجود می آورند. ویژگیهاي فرهنگی  )2002(استیدمن،فراگردهاي روان شناختی و اجتماعی فرد مرتبط است

  نیز با تصورات احساسی افراد و نیازهاي کارکردي او آغشته شده و هویت مکانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
ی ) نظرات اندیشمندان علوم جغرافیا، جامعه شناسی و مردم شناسی را در مورد مکان و محل به سه دسته تقسیم م1995رز(

از نظر این اندیشمندان داشتن مکانی که  دسته اول کسانی هستند که احساس مکان را امري طبیعی قلمداد می کنند. کند:
گاهی به این نیاز غریزه ارضی نیز گفته  انسان احساس تعلق به آن داشته باشد یکی از نیازهاي ذاتی انسانها محسوب می شود.

 ساس انسانها در مورد محل و مکان را به ساختارهاي زیرین قدرت ارتباط می دهند.دسته دوم کسانی هستند که اح می شود.
آنها معتقدند احساس تعلق مکانی و  از نظر این اندیشمندان وجه تمایز انسان با سایر موجودات قدرت تعقل و باز اندیشی است.

یین را می توان به عنوان تبیین فرهنگی این نوع تب محلی به معناي نقش فعال انسان براي ساختن حیات خود می باشد.
بنابراین از این منظر احساس تعلق مکانی را می توان تفسیر فرهنگی انسانها در مورد جهان  احساس تعلق مکانی نامید.

این اندیشمندان به ارتباط بین  دسته سوم احساس تعلق مکانی را بخشی از سیاست هویت می دانند. پیرامونی اش دانست.
آنها به ساختارهاي قدرت که معناي  مکان توجه می کنند و به تحلیل ساختارهاي ارتباط بین این دو می پردازند. قدرت و

  خاصی از مکان را به اذهان متبادر می سازد را مورد تحلیل قرار می دهند.
احساس محلی معرفی ) عملیاتی شد. آنها مدلی نظري براي 1986احساس تعلق محلی در ابتدا توسط مک میالن و چاویز(

عضویت اشاره به  همبستگی و رفع نیازها و ارتباطات عاطفی مشترك می باشد. تاثیر، کردند که شامل چهار جزء عضویت،
امنیت عاطفی به معناي اینکه معیارهاي عضویت گروهی امنیتی  احساس تعلق به یک گروه دارد که شامل چهار جزء می باشد:

تعلق و هویت یابی شامل احساسات، انتظارات و باورهایی است که فرد در مورد آرامش  هم سازد.را براي محافظت از گروه فرا
خود در گروه و محل زندگی خود دارد.سرمایه گذاري فردي به معناي سهم افراد در ساختن یک محل می باشد و نحوه 

این عبارت همخوانی دارد که انجمن هاي  تاثیرگذاري متقابل آنها به همدیگر را نشان می دهد. همبستگی و رفع نیاز با
گروهی، پاداشی را براي اعضاء خود در نظر گیرند. پیوندهاي عاطفی مشترك بر مبناي هویت یابی مشترك اعضاء از طریق 

  گذشته مشترك می باشد.
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تعلق مکانی بعنوان توسعه پیوندهاي اساسی یا روابط بین افراد و اشخاص با مکانهاي خاصی می  
). پاکزاد بخشی از شخصیت وجودي هر انسان را که هویت فردي او را می سازد مکانی می داند 2001یدالگو و هرناندز،باشد(ه

خود را متصل  که خود را با آن می شناسد و به دیگران می شناساند. او معتقد است انسان هنگامی که درباره خود فکر می کند،
. تعلق مکانی )1388(قاسمی و نگینی،آن مکان را بخشی از خود می شماردبه مکانی می کند که در آن زیست می کند و 

ساکنان محله به محیط زندگی،خاطره اي از محله که در ذهن ساکنان به جاي مانده است و خاطرات جمعی ساکنین محل از 
  .)1391،وحیدا و نگینی،1388(قاسمی و نگینی،عناصر مهم هویتمندي محلی هستند

  

  ویت از دیدگاه محققان و مجامع بین المللیتعریف ه -2جدول  
 Pacion,2001:9ماخذ: 

 نظریه موضوع نظریه پرداز

)2007وریان( هویت را به سه نوع هویت اجتماعی(نقشی)،هویت وضعیتی و هویت فردي تقسیم می  هویت 
 کند.

)1998مونتگومري(  مکانها از سه وجه فیزیکی،فعالیت و معنا تشکیل می یابند مکان 

)2001هیدالگو و هرناندز( تعلق مکانی بعنوان توسعه پیوندهاي اساسی یا روابط بین افراد و اشخاص با مکانهاي  هویت محله اي 
 خاصی می باشد.

)1995رز( احساس تعلق  
 مکانی

سه دسته نظریه احساس تعلق مکانی را مطرح می کند:دسته اول احساس تعلق 
دوم آن را امري فرهنگی و دسته سوم آنرا مکانی را امري طبیعی می دانند.دسته 

 مرتبط با ساخت قدرت می دانند.

)1986مک میالن و چاویز( احساس تعلق  
 محلی

آنها مدلی نظري براي احساس محلی معرفی کردند که شامل چهار جزء 
 عضویت،تاثیر،همبستگی و رفع نیازها و ارتباطات عاطفی مشترك می باشد

 
  )1391هویت محله اي(منبع: وحیدا و نگینی، ابعاد  -3جدول شماره 

 

 منبع شاخص ابعاد هویت محله اي

 محله در مدت دراز سکونت به تشویق- 1 حس تعلق به مکان

 همایی گرد هاي ومحل ها پاطق تقویت و حفظ- 2

 محله در الزم وامکانات تسهیالت به دسترسی -3

 محله و بهداشت پاکیزگی - 4

 وفصل حل به محله معمتدین نپرداختن -5

  مشکالت آن

  )1386فر ( بهزاد )1383( قاسمی

 )1382( دوران

 )1384)پاکزاد(1380( رفیع زاده

 )1387معمار(
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 محله در مجرمانه رفتارهاي بستر  - 1 احساس امنیت

 عمومی هاي عرصه بر ساکنان نظارت میزان- 2

 یکدیگر از ساکنان متقابل شناخت افزایش -3

  

 )1383( قاسمی

 )1387( معمار

 )1380( زاده رفیع

  )1384( هودسنی

 تعامالت اجتماعی

 

 یکدیگر از ساکنان متقابل شناخت افزایش -1

گردهمایی  هاي محل و ها پاطق وتقویت حفظ- 2
 محله در جمعی هاي وفعالیت

 فضاهاي با محله ساکنین ارتباط برقراري -3

 محله دربافت موجود تفریحی - مذهبی –فرهنگی 

  محله درون قوي اتصاالت وجود- 4

 )1383( قاسمی

 )1387( معمار

 )1380( زاده رفیع

 )1383( معمار

  

 

 

 
مراحل شکل گیري احساس تعلق به محله- 1شکل شماره   
)1390و سجادزاده،  یربابایی(منبع: پ   

  
فردي و اجتماعی در  نفري در بریتانیا انجام داد در دو مرحله به عوامل10905) در پیمایشی که با نمونه 1988سمپسون (

تعلق مکانی و محلی چرداخت که یافته هاي او نشان می دهد عواملی از قبیل تعداد معاشرتها،تراکم و مدت معاشرت می تواند 
) نشان دادند که عواملی از قبیل سطح بافت محالت، سطح متغیر 1388قاسمی و نگینی( در تعلق مکانی افراد مهم باشد.

پارك،ویرث، سالتز و گانز استدالل می کنند  در هم تنیدگی بر هویت اجتماعی محله اي تاثیرگذارند. نفوذپذیري و سطح متغیر
که ساکنن مناطق محروم به دلیل انتخاب محدود به درون مرزهاي محدود و مشخص عقب نشینی می کنند و از این طریق 

وضعیت همچنین می تواند منافع مشترکی ایجاد و هویت اجتماعی در درون آنها شکل می گیرد و سازمان می یابد.این 
 ).1383(چلبی و امیرکافی،معاشرتهاي شخصی را تقویت کند

) احساس تعلق به محل و حمایت اجتماعی را در کنار وجود عوامل فیزیکی از قبیل پارکها و عوامل فردي از 2011اسمیت(
ر احساس رضایتمندي از محل زندگی ساکنین محالت قبیل مالکیت منزل و مدت زمان سکونت در محل از عوامل موثر د

شهري می داند. از نظر وي احساس محلیت،احساس تعلق خاطر به اطرافیان و احساس انسانها نسبت به مکان زندگی میزان 
) نشان می دهند که احساس تعلق به محله سبب کسب هویت 2008ملور و همکاران( رضایت را تحت تاثیر قرار می دهد.

تعلق مکانی تعلق اجتماعی حس مکان ریشه اي
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،آیلو 2004(یانگ و همکاران،ی شود و در نتیجه میزان رضایت آنها از محله بیشتر می شودمحلی م
. این پیوند )2010(گریلو و همکاران،. احساس تعلق به محل پیوند انسانها را نسبت به محل بیشتر می کند)2010همکاران،

. تعامالت )2009،منارینی و فدي،2010کاران،(گریلو و همبعنوان پیوند بین فرد و محیط فیزیکی و اجتماعی محسوب می شود
حاصل از احساس تعلق خاطر به محل تصور کیفیت همسایگی را افزایش می دهد و این نیز باعث افزایش میزان رضایت می 

گسترده تر شدن شهرها باعث به هم خوردن تناسب فضایی و اجتماعی شهرها شده و تعلق  ).2009(جیمز و همکاران،شود
پیامد این امر کاهش همبستگی اجتماعی در نتیجه بی تفاوتی اجتماعی افراد می بدي ساکنان را کاهش داده است کال - فضایی

  ).1389(معیدفر و مقدم،باشد
  
  . فرضیه ها3

  افرادي که از محله ي خود رضایت دارند تعلق به هویت محلی در آنها بیشتر است. .7
  وجود دارد. بین احساس امنیت و تعلق محلی رابطه ي معنی داري .8
 میزان رضایت از عملکرد شهرداري بر میزان تعلق به هویت محلی تأثیر دارد. .9

 

 مدل تحلیلی   -4
 شاخص هاي تعلق روحی و روانی -2نمودار شماره 

  
  )1390(منبع: پیربابایی و سجادزاده، 

  
  
  

  . روش شناسی  5
  نوع و روش تحقیق -1,5
مایشی شکل گرفته که طی آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه اطالعات پی روش تحقیق از نوع تحلیلی، اکتشافی و صورت    

مورد نیاز جمع آوري شد و پس از استخراج اطالعات و کد گذاري با استفاده از نرم افزار آماري اطالعات به دست آمده مورد تجزیه و 
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در این پژوهش و  است تهرانشهر  محالت ازنارمک منطقه این تحقیق  اريتحلیل قرار گرفت. جامعه آم
نفر  به عنوان نمونه آماري به دست  300حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. بر اساس این فرمول، تعداد 

پرسشنامه می باشد. ابزار گردآوري مناسب ترین ابزار در روش پیمایشی  ونه گیري تصادفی خوشه اي می باشد.آمد. روش نم
 اطالعات نیز در این پژوهش پرسشنامه می باشد.

  . تجزیه و تحلیل داده ها6
  یافته هاي توصیفی   -1,6
 54سال قـرار دارنـد،    20درصد ) افراد در رده ي سنی کمتر از  48نفر( 144طبق نتایج به دست آمده از متغیر سن ،      
سـال   40تا  30درصد) افراد در رده ي سنی بین  8/17نفر (53سال قرار دارند، 30الی  20درصد) در رده ي سنی 18نفر (

بیشترین فراوانی متعلق به رده ي سـنی   سال قرار دارند. 40باالتر از درصد )پاسخ دهندگان در رده ي سنی  16نفر(48و 
درصـد) از پاسـخ گویـان را    3/36نفـر(  109سال می باشد.نتایج مربوط به متغیر جنسیتی نشان می دهد کـه   20کمتر از 
ایج به دست آمده نت درصد) را زنان تشکیل می دهند. بیشترین فراوانی را زنان تشکیل می دهند. 7/63نفر( 191مردان و 

درصد پاسخ گویان کرد و  3درصد از پاسخ گویان ترك می باشند و  7/92از متغیر قومیت پاسخ گویان نشان می دهد که 
  درصد پاسخ گویان فارس می باشند. 3/4

سـال   10درصـد )کمتـر از    18نفـر( 54بر اساس نتایج به دست آمده از متغیر مدت اقامت در محل سکونت پاسخ گویان ،
درصـد )اعـالم کـرده انـد کـه       67نفـر(  192سال، 30تا  10درصد)بین  15نفر (45است که در این منطقه سکونت دارند ،

سال است که در این منطقه سکونت دارند.نتایج مربوط به متغیر وضع مالکیت منزل مسکونی پاسخ دهندگان 30بیشتر از 
 3/36نفر( 109ل ملکی (شخصی) خود زندگی می کنند و درصد)پاسخ دهندگان در منز 7/63نفر(191نشان می دهد که، 

ــتند.  ــاره اي ســاکن هس ــدگان     درصــد)در منــزل اج ــد پاســخ دهن ــر محــل تول ــده از متغی ــه دســت آم ــایج ب ــق نت طب
  درصد) در روستاها متولد شده اند.33نفر(99درصد)در شهرها متولد شده اند و 67نفر(201،

  یافته هاي استنباطی -2,6
،ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده اسـت.که نتـایج    T-testدر تحقیق حاظر از آزمون هاي تحلیل واریانس،      

ذکر گردیده است. نتایج این جدول حاکی از ارتبـاط مثبـت و معنـی دار تـک تـک       1این  تحلیل ها در جدول شماره ي 
محل سکونت،محل تولـد، شـرکت در فعالیـت هـاي     رضایت از  متغیرهاي اصلی تحقیق(سن،جنس،قومیت،مدت سکونت،

  محلی،احساس امنیت و رضایت از عملکرد شهرداري) با متغیر وابسته(هویت محله اي) می باشد.
  

  نتایج یافته هاي استنباطی و آزمون فرضیه هاي تحقیق-3جدول شماره 

سطح معنی   مقدار آزمون  نوع آزمون  متغیر وابسته  متغیر مستقل  فرضیه  
  داري

تأیید یا رد 
  فرضیه

بین سن و تعلق به هویت محله اي   1
  رابطه ي معنی داري وجود دارد.

تعلق به هویت   سن
  محله اي

ضریب همبستگی 
 پیرسون

R= 73/14 تأیید   0,000 
  فرضیه

بین جنسیت و تعلق به  هویت محله   2
  اي رابطه ي معنی داري وجود دارد.

تعلق به هویت   جنسیت
  محله اي

T-test  T= 08/12 تأیید   0,000 
  فرضیه

بین قومیت و تعلق به هویت محله اي   3
  رابطه ي معنی داري وجود دارد.

تعلق به هویت   قومیت
  محله اي

=F  تحلیل واریانس 052/0   رد فرضیه  9/0 
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بین محل تولد و تعلق به هویت محله   4
  اي رابطه ي معنی داري وجود دارد.

تعلق به هویت   محل تولد
  محله اي

=F  واریانستحلیل  64/17 تأیید   000/0 
  فرضیه

بین مدت سکونت و تعلق به هویت محله   5
  دارد.اي رابطه ي معنی داري  وجود 

تعلق به هویت   مدت سکونت
  محله اي

=R  پیرسون 02/19 تأیید   0,000 
  فرضیه

  
  

  
  
  

  
  
  نتیجه گیري -7
) از متغیرهاي سن و هویـت  0,000نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق نشان می دهد که سطح معنی داري به دست آمده ( 

محله اي نشان می دهد که تعلق به هویت محله اي با توجه به سن افراد متفاوت است، افرادي در سـنین بـاال تعلـق بـه     
همچنین متغیرهاي جنسیت و هویت محله اي نشان می دهد که تعلق به هویت محلـه اي   هویت محله اي باالتري دارند.

افراد با توجه به جنسیت آنان متفاوت است. مردان نسبت به زنان تعلق به هویت محله اي بیشتري دارند.همچنین سـطح  
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معنی داري قومیت و هویت محله اي نشان می دهد ، تعلق به هویـت محلـه اي  بـا توجـه بـه      
ومیت به لحاظ آماري معنی دار نمی باشد. بین متغیرهاي محل تولد و هویت محله اي رابطه ي معنی دار مشـاهده مـی   ق

شود.یعنی افرادي که در شهرها متولد شده اند تعلق به هویت محله اي در آنها بیشتر است. بین مـدت سـکونت و هویـت    
شاهده می شود کـه هرچـه مـدت سـکونت افـراد در محـل       ) رابطه ي معنی دار م000/0محله اي در سطح معنی داري (

سکونت بیشتر باشد، تعلق به هویت محله اي در آنها بیشتر است و همچنین بین میزان رضایت از محل سکونت و هویـت  
محله اي رابطه ي معنی داري وجود دارد.هرچه افراد از محل سکونت خود رضایت بیشتري داشته باشند تعلق بـه هویـت   

نیز در آنان بیشتر است.بین شرکت در فعالیت هاي محلـه اي و هویـت محلـه اي رابطـه ي معنـی داري وجـود       محله اي 
شـرکت   شرکت در شوراهاي محلی، دارد.هرچه افراد در فعالیت هاي محلی خود مثل شرکت در گروه هاي ورزشی محله،

علق به هویت محلی آنان نیز افـزایش مـی   در برگزاري جشن و سرور و عزاداري هاي مذهبی محله شرکت داشته باشند؛ ت
یابد. بین احساس امنیت و هویت محله اي رابطه ي معنی داري وجود دارد. در مجموع یافته ها موید این نکته اسـت کـه   

  هرچه میزان امنیت محله باال باشد احساس تعلق به هویت محله اي نیز در بین افراد بیشتر می شود. 
  ده از این پژوهش، به منظور نیل به اهداف موارد زیر پیشنهاد می گردد:بر مبناي نتایج به دست آم

  تأسیس نهادهاي محلی و مراکزي مانند مسجد محله، بهداري محله و ... در جهت ارتقاي هویت فرهنگی ساکنان محله -1
  نسان ارائه شیوه هاي ارتقاي ظرفیت هاي هویت فرهنگی و تعلق اجتماعی براي بهبود کیفیت زندگی ا -2
  بررسی نحوه ي تعامالت نهادهاي دولتی و مردم در شکل گیري هویت محله اي و تعلق محله اي -3
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  منابع و مآخذ:
  منابع فارسی

، دانشگاه تربیت مدرس، نشرفضا و نابرابري اجتماعی:ارائه مدلی براي جدایی گزینی فضایی و پیامدهاي آن )1377عماد(؛  افروغ
  .تهران 
  .، تهراننشر بقعه، هویت ایرانی)،1380( عماد؛  افروغ

  .، تهران شهرنشر موسسه،هویت شهر؛نگاهی به هویت شهر تهران)،1386مصطفی(؛ بهزادفر
ترجمه شهرزاد فریادي و منوچهر طبیبان، انتشارات آفرینش محالت و مکان ها در محیط انسان ساخت، )، 1384چپ من، دیوید(

  ان.دانشگاه تهر
، چاپ دوم، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت شهرسازي و راهنماي طراحی فضاهاي شهري در ایران، )1385(جهانشاه ،پاکزاد

  تهران.معماري، شوراي انتشارات، 
  .انتهر. پاییز. 48رهشما. همدپانز لسا. ديباآمجله .همفهومیپیچید ايبرربسیا يغوغا:  هویتشهرها)، 1384یز(وپر ان؛پیر

  .، نشر: امیرکبیر، تهران"شکل شهر منسجم"، )1386(توالیی ؛ نوین
  .تهرانپیام نور، نشر،جامعه شناسی شهري)، 1382توسلی، غالمعباس (

، فصلنامه درآمدي بر روش شناسی تلفیقی در پژوهش هاي میان رشته اي علوم اجتماعی)، 1389حسنی، محمد حسین(
  .153-137ص -، ص1389، پاییز 4دوره دوم، شماره مطالعات میان رشته اي در علوم انسانی، 

 دانشگاه هویت نامه ویژه روانشناسی، و علوم تربیتی مجله ،ها نظریه و رویکردها هویت، )،1388منوچه( محسنی، و بهزاد دوران،

  .111 تا 88 ص ،1شماره ،4ج مشهد، فردوسی
  موسسه نشر ویرایش، تهران.، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی)، 1390دالور، علی(

  .تهران، ، نشر کیهاندایرةالمعارف علوم اجتماعی)، 1370( باقر، ساروخانی
،سازمان فرهنگی هنري شهرداري  بررسی میزان تعلق اجتماعی در گروههاي سنی ساکن در محالت تهران)1380رفیع زاده،ندا(

  تهران، دفتر مطالعات و پژوهش هاي راهبردي.
، مطالعه ادراك ذهنی ساکنین محله از فرایند مشارکتی توسعه) 1386و هودسنی، هانیه ( سیدغالمرضا ،اسالمیرفیعیان،مجتبی، 
  .55-68: 15تهران ، مجله علوم انسانی، شماره -موردي محله جلفا

  .35-46: 27، فصلنامه هنرهاي زیبا ، شماره محله مسکونی پایدار: مطالعه موردي نارمک) 1385عزیزي، محمد مهدي(
پروژه تحقیقاتی پژوهشکده مطالعات شهري و روستایی سازمان شهرداري ها و  ،برنامه ریزي فرهنگی وشهر) 1384غراب،ناصرالدین(

 دهیاري ها.

  .تهران نی، نشر ،شهري شناسی انسان )، 1384 ( ناصر فکوهی،
  .26زیبا، شماره ، نشریه هنرهاي مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن ،)1385فالحت، محمد صادق(

، با تأکید بر هویت محله اي در شهر اصفهان، بررسی تأثیر بافت محالت برهویت اجتماعی ،)1389قاسمی ،وحید و نگینی، سمیه ( 
  .113- 136مجله مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، سال دوم، شماره هفتم، زمستان  :

،فصلنامه پژوهشکده فرهنگ  عی سازمان هاي محله اي براي نظم اجتماعیداللت هاي فرهنگی و اجتما ،)1385قجري، حسینعلی(
  .72-89: 2و هنر ، شماره 

  .، ترجمه: منوچهر مزینی ، نشر: دانشگاه تهران سیماي شهر، )1374(لینچ؛ کوین 
  انتشارات دانشگاه تهران.، ترجمه علیرضا عینی فر، آفرینش نظریه معماري نقش علوم رفتاري در طراحی محیط)، 1390لنگ، جان(
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 ، انتشارات آرمانشهر، تهران.قرارگاه رفتاري واحدي براي تحلیل محیط)، 1391گلرخ، شمین(

  ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.شیوه هاي عملی مطالعات اجتماعی روش تحقیق عملی)، 1380طالب، مهدي(
 به مربوط پژوهشی طرح ،اصفهان گانه شهر سیزده مناطق محالت فرهنگی و اجتماعی نیازهاي بررسی)، 1387ثریا( معمار،

  .اصفهان شهرداري تفریحی رفاهی، سازمان
نقش هویت محله اي در کاهش و کنترل گرایش به رفتار هاي نابهنجار اجتماعی در )، 1389معیدفر، سعید و مقدم، غالمرضا(

 .143-115، ص ص 2ایران، سال اول، شماره ، فصلنامه مسائل اجتماعی شهر (مطالعه موردي محله هاي شهر تهران)

مبانی شهري توسعه از نوع محله اي، مجموعه مقاالت همایش محالت تهران،چالش ها و ، )1386موسوي،یعقوب (
  ،تهران: مرکزمطالعات فرهنگی شهر تهران.راهبردها

  جمهوري اسالمی ایران(سروش)، تهران.، ترجمه علی اسدي، انتشارات صدا و سیماي روش شناخت شناخت)، 1391مورن، ادگار(
 دریافت براي نامه پایان ،پایدار اي توسعه محله چارچوب در شهري محالت فضایی ساختاري، بهبود)، 1384هادینه( هودسنی،

  .مدرس تربیت هنر، دانشگاه دانشکده سازي شهر رشته ارشد کارشناسی
  انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی،تهران.پژوهشکده علوم  ،شکاف بین نسلی)، 1383یوسفی،نریمان (

، فصلنامه مطالعات شهري، سال دوم، شماره ساخت و اعتبار یابی مقیاس هویت محله اي)، 1391وحیدا، فریدون و نگینی، سمیه(
  .35-58، صص 91دوم، بهار 

، فصلنامه باغ نظر، محله سنتیتعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در )، 1390پیربابایی، محمدتقی و سجادزاده، حسن(
 17-28شماره شانزدهم، سال هشتم، صص 
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