
 

تمام زوایای زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت شعاع قرار    ،ایجاد تحوالت عمیق در عصر حاضر

منجر به ایجاد شهرهای جدید در حاشیه    رشد جمعیت و نیاز به افزایش محیط شهری   داده است. 

خاصی در فضا و ساختار هستند. این مسئله  های  ویژگیشهرهای بزرگ شده است. این شهرها دارای  

و هویت محله را در افراد تحت تأثیر    اشتهد دارماعی اف حیات اجتتأثیر مستقیمی بر مسائل مربوط به  

قرار داده است. شهر جدید بهارستان در اصفهان یکی از این شهرهای جدی است. در این میان،  

تواند راهگشای  در شهر جدید بهارستان می  اجتماعی و احساس هویت محله -تصادی بررسی پایگاه اق

 یعنی ترکیبی، از روش اطالعات گردآوری برایای جدید باشد.  تر در ساخت شهرهمطالعات دقیق

-ا استفاده از ابزار پرسشنامه جمعها باست. داده شده  استفاده  میدانی و ای کتابخانه  شرو از  ترکیبی 

شهر جدید    3و    2  ،1ساله ساکن در فازهای  15وری شد. جامعه آماری شامل جمعیت بیشتر از  آ

نفر تعیین    385باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  نفر می   61647)اصفهان(،    بهارستان 

  چند  ایخوشه گیریای و تصادفی ساده بوده است. نمونهگیری، دو روش خوشهگردید. روش نمونه

این است که  یافته  .است بوده مرحله از  زنان و مردان در سنین  های پژوهش حاکی  هویت محله 

بین پایگاه  از سوی دیگر  دار وجود ندارد.هل یکسان است و تفاوت معنیمتأمجرد و میان مختلف و 

 .  رابطه وجود دارد در شهر جدید بهارستان  اجتماعی و هویت محله-اقتصادی 
 اهداف پژوهش: 
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 بین احساس هویت محله در زنان و مردان و معماری شهرهای جدید چه ارتباطی وجود دارد؟ .1

در شهر جدید بهارستان چه ارتباطی وجود اجتماعی و احساس هویت محله    – بین پایگاه اقتصادی  .2
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 مقدمه  

توانند  می  . این فضاها رودشمار می  شهرنشینی به   وترین تقسیمات کالبدی شهر  ترین و کهنمحالت مسکونی از مهم 

رای  ذهنی دا  هویت شهری درخط فکری و تصویر.  حیط را در بین ساکنان گسترش دهنداحساس هویت و تعلق به م

 مکانی پیچیدة فرایند یک  محله هویت گیریشکل یا ساختکند.  معرفی میهر مورد نظر را  هایی است که شویژگی

های حیات  عنوان سلولهای دور، محالت مسکونی شهرها، به از گذشته. رودمی شماربه شهرشناسی حوزة در  اجتماعی

ساکن در یک محلّه  اند. وجود یک شیوه زندگی خاص در میان افراد اساسی در زندگی ساکنان آن داشته شهری، نقش

 هایخصلت علت به فضا و مکان.  گردیدک در میان ساکنان محلّه میمعموالً منجر به ایجاد اهداف و عالیق مشتر

 هویتی نیازهای که هستند عواملی تریناز مهم گروه به تعلق و داشتن ثبات و تمایز بودن، قابل تحدید مرزپذیری،

دهد که مناطق  ای موجود شهرهای بزرگ نشان میروند توسعهکنند.  می  تامین آرامش و  امنیت القای طریق از انسان را

و هویت دیرینه خود  مسکونی شهر و محالت به دلیل توسعه نابسامان و مغشوشی، در معرضی از دست دادن شخصیت  

های  ف در حمایتاز هم گسیختگی روابط اجتماعی در شهر، شهرنشینی، کاهش همکاری و تعاون، ضع.  اندگرفته  قرار

های عمران شهری، رکود و ضعف در امنیت اجتماعی و رسیدگی به امور انتظامی و  ای در برنامهاجتماعی جامعه محله

های توسعه اقتصادی و اجتماعی، در بسیاری از  ریزیحفاظت و امنیت و خالصه عدم مشارکت شهروندان در برنامه

های شهری  های مادی و معنوی و تشدید مشکالت و ناهنجاریموجب اتالف سرمایهویژه کالن شهرها  هشهرهای ایران، ب

شهر جدید    .رودشمار می محله به هویت شهری، توسعه مسایل مهم  از  شهرنشینی، یکی گسترش با گردیده است.  

هان مواجه  نیز با چالش هویت محله به دلیل کارکرد جذب سرریز جمعیت شهر اصف   با معماری و فضای جدید  بهارستان 

شهروندان شهر   بین در محله هویت احساس واجتماعی    - پژوهش حاضر، بررسی پایگاه اقتصادی   کلی است. هدف

 .  است جدید بهارستان

اما آثاری به    ، در خصوص پیشینه پژوهش باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است

( به بررسی نظری  1389)  اند. مقاله »مفهوم محله« به قلم عبدالهی و همکاران ای پرداختهبررسی مقوله هویت محله

دهد  های این مطالعه نشان می اند. یافتههای شهری ایران پرداختهمفهوم محله و باز تعریف آن با تأکید بر شرایط محله

های نظری خاص خود به تعریف و کاربست  های مختلف علمی بنا به زمینهوزهز حکه محله مفهومی است که هر یک ا

های هویت شهری و رابطه  تحلیل مؤلفه  بررسی و»در پژوهشی تحت عنوان    (1389)وارثی و همکاراناند.  هآن پرداخت

هری متأثر از هویت های هویت شلفهؤمطالعه موردی: شهر گلبهار( مآن با میزان تعلق مکانی ساکنین شهرهای جدید )

اند. نتایج این مطالعه نشان داد که فضای اجتماعی دلنشین و خودمانی  فردی و گذشت زمان را مورد بررسی قرار داده

تعلق به محلی( را در ساکنان یک  ) توانند حسی نزدیکی و همسایگی ات انسانی را به وجود آورده و میدر محله، ارتباط 

 ثرمؤ و عوامل تهرانی شهروندان ایمحله هویت میزان سنجش » عنوان با تحقیقی ( در1391) بهلول  یجاد کنند.  شهر ا

 ایمحله جمیت بر اجتماعی و ایمتغیرهای زمینه برخی تأثیر بررسی به زیمل و دورکیم هاینظریه از الهام با  آن بر

 حد در تهرانی شهروندان ایهویت محله میزان که داد نشان او نتایج پژوهش  .پرداخت تهران شهر ساکنان از اینمونه 

 ( »تأثیر1392خطیبی ). نداشت تهرانی شهروندان ایهویت محله بر ثیر چندانیتأ ای،زمینه و متغیرهای  بود متوسط

 و شهرها گذشتة هویت تشخیص و بر شناسایی تمرکز با شهر« را محیط هویت احیاى در رفتارى الگوهاى متقابل

ژوهش  نتایج پیافت.   دست هاآن پیشین هویت احیاى به بتوان مداخة طراحانه با تا  داده انجام هویتى  هاى مؤلفه بررسى
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نند نقشی حیاتی در  تواهمراه عوامل اجتماعی و تاریخی میدهد که شناخت فضایی به  ( نشان می2017هرتزوگ و رز )

 محله احساس هویت وضعیت سنجش دنبال به حاضر پژوهش.  گیری هویت و حفظ آن ایفا کنندفرایندهای شکل

لحاظ    پژوهش به لحاظ اجرا، پیمایشی، از لحاظ معیار، کاربردی و از   باشد. روش می شهر جدید بهارستان  شهروندان

 و ایکتابخانه هایروش از ترکیبی یعنی ترکیبی، از روش اطالعات گردآوری برای معیار زمانی مقطعی بوده است.

آوری شد. جامعه آماری شامل جمعیت  عها با استفاده از ابزار پرسشنامه جماست. داده شده استفاده میدانی هایروش

از   فازهای    15بیشتر  بهارستان)اصفهان(،    3و    2،1ساله ساکن در  با  نفر می   61647شهر جدید  باشد. حجم نمونه 

ای و تصادفی ساده بوده است.  روش خوشهگیری، دو  ید. روش نمونهنفر تعیین گرد  385استفاده از فرمول کوکران  

جغرافیایی   محدوده ابتدا اساس، همین بر  .است بوده چندمرحله ایخوشه گیرینمونه مورد استفاده،  گیرینمونه روش

 یا هابه بلوک نقشه  روی بر سه فاز مسکونی از  کدام هر  سپس و شده  مشخص آن فازهای  وبهارستان    ید شهر جد

 شدند. پرسشنامه  انتخاب ایگیری خوشهروش نمونه از استفاده هر محله با در  پاسخگویان، گردید. تقسیم  هاییمحله

.عناصر  2.عناصر اجتماعی  1 هایشاخص براساس ،بهارستان  ید شهر جد ساکنان  ایمحله هویت میزان سنجش  هدف با

 آلفای ضریب  SPSSافزار  نرم در هاآن کردن وارد و نامهپرسش تکمیل از . عناصر کالبدی است. پس3زیست محیطی  

گردید.   محاسبه   72/0متغیر   این  برای ضریب مذکور آن براساس و  شد محاسبه ای،محله هویت برای متغیر کرونباخ

 گذاشته متخصص افراد اختیار در  پرسشنامه .است استفاده شده صوری اعتبار روش از  پرسشنامه اعتبارسنجی برای

 برای آمار افزارینرم از »بسته تحلیل اطالعات و تجزیه جهت پژوهش این درشود.   ارزیابی پرسشنامه اعتبار تا شده

   .است شده استفاده  (SPSS.23)اجتماعی«  علوم

 :میزان پایایی متغیرها بر اساس آلفای کرونباخ  1جدول شماره 

 آلفای کرونباخ  سازه

 72/0 محله هویت

 82/0 اجتماعی  –پایگاه اقتصادی 

 

 .شهر جدید بهارستان1

کیلومتری جنوب شهر اصفهان    15اولین شهر بنا شده توسط نظام جمهوری اسالمی ایران است که در    ،شهر بهارستان 

کبوترآباد و از  . این شهر از شمال به روستای کیچی  قلعه شور و   قرار گرفته است  ،شیراز  –در مسیر جاده اصفهان  

های بخش جرقویه  هر از سمت شرق به بیابانت. این شهای کم ارتفاع الشتر یا میان کوه محدود اس جنوب به رشته کوه

 موقعیت محالت این شهر ترسیم شده است.  1در نقشه شماره  شود.ختم می ،شیراز – غرب به جاده  اصفهان و از
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 . موقعیت محالت شهر جدید بهارستان1نقشه شماره 

این مختصات جمعیتی به تفکیک بیان    2جدول شمارههای خاص خود است. در  این شهر از نظر ساختار جمعیتی دارای شاخصه

 شده است. 

 . جمعیت شهر جدید بهارستان2جدول شماره                                             

 شهر  جمعیت  مرد زن  خانوار 

 بهارستان 61647 30822 30825 18703

                                     

 
 شهر جدید بهارستان طرح جامع. 2نقشه شماره 

بهارستان می   25دود  ح ایجاد  از  بهسال  مقتضیات سکونتگذرد.  به  توجه  با  افراد  ارستان  خود شامل جذب  پذیری 

آن تحصیالت  درصد جمعیت    70های اخیر بیش از  شهروندی بوده و بر اساس سرشماری  تحصیل کرده و آگاه به حقوق 

 شود.  ر نام برده می عنوان شهر دانایی محواند و از این رو بهدیپلم  به باال داشته
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 )نگارنده( . منبع: . موقعیت محالت شهر جدید بهارستان1شماره  عکس                                           

 

 .ساختار فضایی شهرهای جدید 2

شهرها متشکل از عناصر و اجزاء و فضاها و عملکردها به عنوان بزرگترین مجموعه آثار انسانی بر کره زمین هستند.  

امروزه با افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و بروز مشکالت و معضالت ناشی از کمبود فضا در این شهرها، کارشناسان و  

ف به  افتادهمتخصصین  مشکالت  کاهش  و  شهرها  جمعیت  سرریز  اسکان  برای  جدید  شهرهای  ایجاد  و  کر  اند)اذانی 

تحوالت ساختاری زیادی در نظام شهری و شهرنشینی ایجاد شده است. شهرهای    در قرون اخیر(.  51:  1392همکاران،  

تصادی، اجتماعی و محیطی  جدید پس در جهان پی از پایان جنگ جهانی دوم الگویی برای کمک به حل مشکالت اق 

بلکه برای اهدافی چون ایجاد    ،شهرهای بزرگ گردید. این نظریه نه فقط در کشورهایی که به سرعت شهرنشین شدند

های کشاورزی، توسعه نواحی  اداری، عدم تخریب زمین - قطب رشد، جذب سرریزهای جمعیتی و انتقال مراکز سیاسی

 (.2: 1382زاده، شد)اسماعیلکار گرفته مانده بهعقب

منسجم به    ریزیاین تحول سبب شده است تا جمعیت شهرنشین افزایش چشمگیری داشته باشد. ساماندهی و برنامه

های جدید  گیری شهرکنشینی و شکلمنظور بهبود کیفیت زندگی شهروندان و فضای شهری از یک سو و مهار حاشیه

گیری و طراحی شهرهای جدید با برنامه را حتمی ساخته است. با این  شکلخودرو در اطراف شهرهای بزرگ، ضرورت 

مدیریبایست در سیاستوجود می توسعه شهری، ضعف  اجراییهای کالن  اداری،  و  تی در ساختار  این شهرها  شدن 

در ارتقاء  تواند  ها میهای ناشی از خالء هویت در شهرهای جدید، تجدید نظر نمود. رفع این نقیصهبالخره محدودیت

ترین مسائلی که باعث عملکرد ضعیف  عمده  ،طور کلیآفرین باشد. بهجایگاه شهرهای جدید در نظام شهری کشور نقش

های شهری که نتیجه امر  ای و توجه صرف به طرحریزی منطقهاند، عبارتند از فقدان برنامهشهرهای جدید کشور شده

ترین  تری دارد. مهمشود که در مورد شهرهای جدی نمود قویناپذیری می جبراندر غالب موارد باعث ایجاد صدمات  

کند)ابراهیم زاده،  مشکل شهرهای جدید فقدان هویت است. در مورد شهرهای جدید ایران نیز  این مسئله صدق می

اند. با  جه نداشتهها تو(. شهرسازان شهرهای جدید در ایجاد این شهرها به مسئله ساکنان آن و هویت آن152:  1383

اند.  ساز از خود بیگانگی و بحران هویت در این شهرها شدهایجاد محیط مصنوع و تقلید از قواعد زیباشناسی دیگران زمیه

خصوصاً در ایران برنامه اسکان جمعیت در شهرهای    ،این امر در اسکان، شهرهای جدید را با مشکالتی مواجه کرده

ل آمده، انجام نشده است و مردم تمایلی برای اسکان در این شهرها ندارند. امروزه این  های به عمبینیجدید طبق پیش

شهرها به محیطی خوابگاهی و فارغ از هرگونه تعامل اجتماعی و عملکردی تبدیل شده است. شهرهای جدید نه تنها  
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و عملکرد تعریف شده از جذب  اند سرریز جمعیتی شهرهای بزرگ را به خود جذب کنند بلکه در ایجاد هویت  نتوانسته

(. در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، ایجاد شهرهای  51:  1392اند)اذانی و همکاران،  مهاجرین باز مانده

های اساسی و مناسب برای کاهش و رفع معضالت  جدید در کنار شهرهای بزرگ و پر جمهیت به عنوان یکی از راه حل

اند)وارثی،  توجه قرار گرفته و در اطراف تعدادی از شهرهای بزرگ طراحی و اجرا گردیدهشهری این کالنشهرها مورد  

1392 :135 .) 

 .هویت محله 3 

 اجزای از  بعضی  در دیگران مشارکت با  دوم،  خود،  با شدن یکی اول، داند؛ می بخش دو را هویت مفهوم شناسانجامعه

 به وجود  فرد در  را  ناهنجارها و  هنجارها از  های که مجموع دانند می کنترل سیستم یک  را  هویت فرآیند واقع  در ذاتی.

 را ( هویت1965الکساندر ) کریستوفر نیز  شهرسازی  و معماری  حوزه  در(.  10:  1385کاووسی،   و آورد )توماج نیا می

 بنا یا  شهر، انسان،  هر روح  و حیات  اصلی  مبنای  که  هایی کیفیت داند، می  بناها  در  نامبی های کالبدی کیفیت تجسم 

تفاوت  .(457:  1386)الکساندر،  گذاشت  هاآن بر نامی  تواننمی اما هستند،  بکر  طبیعت  و کوچک هایهویت همان 

  آورد می وجود به   را  محیط  دلبستگی  حس  می شود و  محیط  خوانایی  و مکان  یک بازشناخت باعث  که  است بزرگی 

بررسی تمایز محالت    محل محیطی است که دارای مختصات جغرافیایی است و برای  ،(. از نظر گیدنز81:  1387)قطبی،  

طول زمان و مکان )محل(  مکانی بررسی کرد. کردار عوامل انسانی در    - صورت زمانیه ها را ببایست آناز یکدیگر می

دو عامل    .(1:  1387  ،؛ فکوهی1374:  1  ،آید. کوین لینچ )لینچبوجود مییط تولید و بازتولید آن  یابد و شراامتداد می

داند، خوانایی و معنا. خوانایی یک مکان و معنای  تولید هویت در مکان تأثیرگذار میدو روند بازتولید باز دیگر را نیز در 

 شوند.می مدن مسیر بازتولید هویت مکانیتداعی شده مکان در ذهن به عالوه خاطرات باعث بوجود آ

هویت مکان  دیدگاه نظری :   4جدول   

ی هویت مکان در زمینه محقق   

 

 کوین لینچ

.حس تشخیص محیط و در نظر گرفتن محیط به عنوان یک وسیله  1در نظر گرفتن دو کارکرد مهم برای هویت:

برقراری روابط و  .حس مکان یا عملکرد عاطفی هویت محیط و  2ارتباطی وسیع و حس تعلق ساکنین به محیط 

( 1389حبیبه روزبه، ،پور   مأخذ: صفایی)مناسبات با محیط  

 

 پروشانسکی 

باشد.  هویت مکان به معنی وابستگی) تعلق( عاطفی قوی فرد به یک مکان یا سکونتگاه ویژه می  

خوانایی و معنا. خوانایی یک  دو عامل دیگر را نیز در دو روند بازتولید بازتولید هویت در مکان تأثیرگذار می داند، 

شوند. مدن مسیر بازتولید هویت مکانی میمکان و معنای تداعی شده مکان در ذهن به عالوه خاطرات باعث بوجود آ  

بایست آن ها را  محالت از یکدیگر میمحل محیطی است که دارای مختصات جغرافیایی است و برای بررسی تمایز   گیدنز

یط تولید و  یابد و شراطول زمان و مکان )محل( امتداد میکرد. کردار عوامل انسانی در  مکانی بررسی -بصورت زمانی

آید. بازتولید آن بوجود می  

 

احساس هویت محله رابطه وجود  های فردی )سن، جنس، تاهل، محل تولد( و  بین ویژگی  ، دهدها نشان می بررسی

 هایویژگی از ایمحله هر  اجتماعی و احساس هویت محله رابطه وجود دارد.  -بین پایگاه اقتصادی  دارد، از سوی دیگر  

 متمایز هامحله و شهرها سایر از را آن که یابدمی باز را خود هویت فرهنگی، - اجتماعی محیط  و طبیعی محیط

 هایی ویژگی .است فضا  یا  مکان حس  و تشخیص برای فرد به منحصر امتیاز یک  و فرصت یک  هایی مؤلفه چنین  .کندمی
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 شکل هاآن با را خود زندگی هایشیوه و کرده تجربه را آن طوالنی سالیان طی و نسل اندر نسل شهروندان بسا چه که

(.  :1380:91)شیخاوندی،  کندمی تعریفتشخص«   »وجه را هویت شیخاوندی (. 1390 :1جهانی، و اند)شماعیداده

 یک  را محله  برگس که و  راپارک  رابرتمانند   بیستم قرن اوایل متفکران نظرات در محله مفهوم بودن وجهی چند

نمودندبرنامه قابل اکولوزیکی و اجتماعی واحد تعریف  محله   (Randolph, 1984, P 5)ریزی  با   کلر  مکانی  را 

 مشترک حس با مردم و مکان اجتماع از را محله  هس و موریس و  (Keller, 1968: P89)مرزهای عادی و فیزیکی  

به  (Morris and Hess, 1975,p6    نمودند  معرفی باشد قابل تردد مردم برای سهولت به که  محدودهای  یک  در

کنند  می تعریف نیز مسکونی یک محله به تعلق احساس را، ایمحله هویت (.1388نقل از پورمحمدی و مصیب زاده،  

(Foth, 2004: 8-9  در این پژوهش، هویت اجتماعی بر اساس جدول شماره .)عناصر  1، متشکل از سه مؤلفه  3.

 . عناصر کالبدی است. 3.عناصر زیست محیطی 2اجتماعی 

                               
 هویت محله و احساس امنیت عناصر  3جدول                         

 ای محله هویت عناصر 

 عناصر اجتماعی 

 محله هویت

 محله  به وابستگی و تعلق احساس

  آرامش وضعیت از ارزیابی

 شهروندی حقوق  و وظایف با آشنایی

 مربوط به محله ایهگیرییممشارکت در تصم یزانم

 محله مشکالت و مسائل پیگیری

 محله  به مربوط هایبرنامه اجرای در مشارکت

 محله جمعی هایبرنامه و مراسم در شرکت

 عناصر زیست محیطی

 

  نظافت وضعیت از ارزیابی

 محله  زیبایی وضعیت از ارزیابی

 ارزیابی از امکانات تفریحی محله

 مدت اقامت در محله

 یو ورزش یشرکت در مسابقات مختلف فرهنگ  محله هویتعناصر کالبدی 

 محله ... و خرید بهداشتی، آموزشی، مختلف مراکز با آشنایی

 محله  شاخص هایچهره یا عناصر با آشنایی

 محله  در جوانان فراغت اوقات گذران وضعیت از ارزیابی

 

 

 اجتماعى طبقات در  را هاآن و  کندمى ندىبهرتب مطلوب، هاى کیفی برخوردارى از  اقتصادى: میزان -اجتماعى  پایگاه

های فردی: در این پژوهش   ویژگی (.275  :1384 خوشفر، از نقل به 178 )کوئن، دهمى جاى وضعیتشان با متناسب

 هل بوده است.ل جنسیت، سن، محل تولد و وضعیت تأشام
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جدید)مورد مطالعه شهر جدید  اجتماعی و احساس هویت محله در شهرهای  -یپایگاه اقتصاد.4

 بهارستان( 

ساله با حدود    39-30باالترین درصد به گروه سنی    دهد.درصد را زنان تشکیل می  53مرد و    درصد از پاسخگویان،  47

سال    5-1از پاسخگویان،    %61حدود  تعلق دارد.    5/20ساله با حدود    20  -29و پس از این گروه به گروه سنی    30%

  % 5/11درصد از پاسخگویان دارای هویت محله متوسط و     2/40تان سکونت دارند. همچنین  در شهر جدید بهارس

 شود. مشاهده می  4اند. نتایج در جدول دارای هویت محله زیاد  بوده

 

 . توزیع پاسخگویان بر اساس میزان هویت محله 5جدول                                    

 

 

 

 

 

 

 های فردی)سن، جنس، محل سکونت، محل تولد، تاهل( و احساس هویت محله رابطه وجود دارد.: بین ویژگی1فرضیه  

  همبستگی   تحلیل  و  تجزیه  محله،  هل( و هویتهای فردی)سن، جنس، محل تولد، تأیویژگ   بین  رابطه  منظور بررسیبه

هل و هویت  دهد بین سن، جنس، تأمی نمایش داده شده است که نشان 2نتایج در جدول شماره  .شد انجام 1پیرسون

متأهلین یکسان  به عبارت دیگر هویت محله زنان و مردان در سنین مختلف و میان مجردین و  محله رابطه وجود ندارد.  

 دار وجود ندارد. است و تفاوت  معنی

 .میانگین رتبه جنسیت 6جدول 

  

 

 

 بر اساس نتایج، بین محل سکونت، محل تولد و هویت محله رابطه وجود دارد.

 گیری هویت محله نقش دارد. تولد شهری یا روستایی در شکل محل 

 اجتماعی و احساس هویت محله رابطه وجود دارد.  - : بین پایگاه اقتصادی2فرضیه 

 

 

 
 پیرسون . همبستگی7جدول شماره 

 
1 Pearson 

 درصد  فراوانی هویت محله

 3/48 185 کم 

 2/40 154 متوسط 

 5/11 44 زیاد 

 100 383 کل

 زن  مرد متغیر

 07/2 02/2 هویت محله



 402 
 اجتماعی و احساس هویت محله در شهرهای جدید -پایگاه اقتصادی 

 مژده کیانی 

 محله هویت                            

 متغیرهای مستقل
  همبستگی Sig همبستگی

 

 

 فردی متغیرهای

 __ 3 /0 ندارد سن

 __ 219/0 ندارد جنس

 __ 165/0 دارد محل تولد

 - 1/0 ندارد وضعیت تاهل 

 متغیر های  

 - اجتماعی  -اقتصادی 

اقتصادی     – پایگاه 

 اجتماعی  

 6/0 05/0 دارد

 

   دهد.داری(، همبستگی و رابطه بین متغیرها را نشان می سطح معنی) sig میزان

  - پایگاه اقتصادی  بین  توان به این نتیجه رسید که رابطةمی  sigنشان داد که با توجه به مقدار  4جدول  نتایج حاصل در  

  . به روش پس رو بدست آمده استدر این پژوهش    چندگانه رگرسیون  دار است.  و احساس هویت محله معنیاجتماعی  

  مانند.تر باقی میشوند و متغیرهای اصلیر بودنشان در مدل پیش بین حذف میدر این روش متغیرها به ترتیب بی اث

شده  بینی شده است که در جدول زیر خالصه  مدل رگرسیونی پیش  ،است  محلهبا توجه به این که متغیر وابسته هویت  

است که    45/0(برابر با    adj  𝑅2عیین تعدیل شده )ضریب ت.  است  671/0ضریب همبستگی چندگانه    Rمقدار   است.

واب  45دهد حدود  نشان می بین پاسخگویان،  از کل تغییرات میزان هویت محله در  پایگاه  درصد  به متغیرهای  سته 

داری  و سطح معنی   Fباشد. با توجه به مقدار به دست آمده  ارزیابی شخصی از طبقه اجتماعی می  اجتماعی و  -اقتصادی 

 دهد مجموعه متغیرهای مستقل قادر هستند تغییرات هویت محله را تبیین کنند. ینشان م   ،است   05/0تر از  که کوچک 

 . نتایج رگرسیون چندگانه/ چند متغیره براحساس هویت محله 8جدول
 .B Beta T Sig نام متغیر 

 0000/0 -605/1  -167/3 مقدار ثابت 

 002/0 417/3 312/0 168/0 اجتماعی  -اقتصادی 

از طبقه   ارزیابی شخصی 

 اجتماعی

504/0 599/0 106/4 00/0 

      000/0=sig F      6.5  =F     45/0- =adj  𝑅2    64/0 =𝑅2         8/0=R 

 

 گیری نتیجه

اقتصادی و اجتماعی و هویت محله در شهر جدید بهارستان    در بررسی که در پژوهش حاضر در راستای بررسی پایگاه  

سال در شهر جدید بهارستان سکونت دارند. باالترین    5- 1از پاسخگویان،    %61حدود    مشخص شد که  ،انجام گردید

نتایج این پژوهش بین سن،    درصد تعلق دارد. بر اساس   3/48میزان هویت محله پاسخگویان به هویت محله پایین با

تأ به  هل وجنس،  ندارد.  رابطه وجود  و مردان دهویت محله  زنان  و میان  ر سعبارت دیگر هویت محله  نین مختلف 

اجتماعی   -بر اساس نتایج این پژوهش، بین پایگاه اقتصادی   دار ندارد.مجردین و متأهلین یکسان است و تفاوت معنی 

 ( و احسانی1392(،  بهیان و فیروزآبادی )1388ن)او هویت محله رابطه وجود دارد که با نتایج پژوهش نبوی و همکار

کند  محله مقابله می   ی مسکونی جدید که به شدت با بقیةهااست. ساخت و ساز مجتمعهمسو  (  1392)همکاران  و  فرد
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مراتب اجتماعی و نمادین داخلی  منجر به بازترکیب سلسله    –کل معماری شبکه در ترکیب اجتماعیو نه فقط در ش 

تماعی و تاریخی  همراه عوامل اجدهد که شناخت فضایی به  ( نشان می2017ژوهش هرتزوگ و رز )نتایج پ.  شودمی

تولید و بازتولید  شهرهای جدید عرصه  .  گیری هویت و حفظ آن ایفا کنندنند نقشی حیاتی در فرایندهای شکل توامی

توان نتیجه  از این بررسی میافتد و در حال شدن است.  یان سیالی است که مستمر اتفاق میای در جرهویت محله

شهرهای جدید با ساختار و فضای جدید از نظر معماری و پایگاه اقتصادی و اجتماعی افرادی که در این شهرها    ،گرفت

با این تفسیر باید گفت به موازات تحول در عصر حاضر   اند با ماهیت احساس هویت محلی همبستگی وجود دارد. ساکن

جدید هویت همچنان به عنوان یک چالش جدی  و تحول در مناسبات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در شهرهای  

 مطرح است.
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   منابع:

 ها: کتاب
 

 شهر.  نشر تهران: تهران، شهر هویت به نگاهی شهر، (. هویت1386) . مصطفی بهزادفر،

 انتشارات دانشگاه تهران. تهران: بحرینی،  حسین سید  ترجمه ،شهر خوب شکل تئوری .(1384)  .کوین لینچ،

 مقاالت:

،  4ایران«. تحقیقات جغرافیایی. شماره  در (. »تحلیلی بر شهرنشینی و جایگاه شهرهای جدید  1383زاده، عیسی. )ابراهیم

172-152 . 

 تهران شهر هایمحلّه در اجتماعی مشارکت در آن نقش و ایمحلّه تعلّق حس »سنجش  (.1392. )نگار ابراهیمی،

 مطالعات کل اداره  فرهنگی و اجتماعی  امور معاونت تهران؛ شهرداری(«  13 منطقه (زینبیه محله :موردی مطالعه

 . 2- 44. صصفرهنگی و اجتماعی

(. »بررسی نقش فضاهای شهری در ایجاد هویت شهرهای جدید«. اطالعات جغرافیایی،  1392اذانی، مهری و همکاران. )

 .51-56، ص85شماره

نامه ارشد. اصفهان: دانشگاه  توسعه محور جنوبی اصفهان. پایان  (. تأثیر شهرهای جدید بر1382اسماعیل زاده، حسین. )

 اصفهان.
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