
 
1394زمستان،4شمارة،47دورةانسانی،جغرافیایهایپژوهش

589-607.ص

 
 

 شهری های محله در اجتماعی هویت ارزیابی

 (تهران شهر اوین محلة :موردیمطالعة )

 
 مدرس تربیت دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار -مشکینی ابوالفضل

 -*زیاری اله کرامت
 ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس -*حیاتی عقیل

 
 /25/11: نهایی ییدأت  /28/04: مقاله پذیرش

 

چکیده
استانسانهایدغدغهترینمهمازهویت،امروزه شهریهایهمحل،آندنبالبهوشهر.

ازرمتأثهموارهواندیافتهتشخصانسانتوسطزندگی،مکانودائمیزیستگاهعنوانبه

دانتحولدرحالانسانیفرهنگ گیریشکلاساسوپایههویت،اجتماعیبعد،ایمحلهنگاهاز.

وسالهزارازبیشقدمتیبا،اوینۀمحلساکناناجتماعیهویت.استمکانیتعلقاحساس

استشدهتحولدچارشرایطیازرمتأثشهری،محیطیکۀپهندراصیلتمدنی کاهش.

بهتمایلکاهشمحلی،هایگروهبهتعلقحسکاهشازرمتأث،اوینمحلۀدراجتماعیهویت

ورزشیواجتماعی-فرهنگیمراکزدرافرادمشارکتمیزانکاهشومحلیۀجامعدرزندگی

استمحله ،اوینشهریۀمحلدرکهآمددستبهنتیجهایناوین،ۀمحلهویتبررسیدر.

چنانکه؛داردوجودافراداجتماعیهویتوشغلتحصیالت،سنی،هایگروهبینمعناداریرابطۀ

وشودمیافزودهنیزرادافاجتماعیهویتمیزانبر،سنافزایشوالتحصیتسطحافزایشبا

.برعکس


.هویتمحله،مشارکت،فرهنگ،مکانی،تعلق:هاواژهکلید

  

                                                                                                                                                                                              
 Email:  zayyari@ut.ac.ir:مسئول ویسندة* ن

 دانشگاه تهران  گردشگری پایدار توسعۀ و ریزی امهنبرو عضو قطب علمی استاد گروه جغرافیا دانشکدۀ جغرافیا 

1392 

zayyari@ut.ac.ir 

1392

 



1394زمستان،4شمارة،47دورة،یانسانیایجغرافیهاپژوهش590

1مقدمه
 ،دیگران و هال) کندمی معرفی را نظر مورد شهر که است هایی ویژگی دارای ذهنی تصویر و فکری خط در یشهر هویت
 یاهموضوع با محله، یک هویت و نیست هاموضوع سایر از جدا و انتزاعی امری ،پدیده یک هویت اصوالً .(117 :1994

. است ناپذیر تفکیک  آن از و مرتبط ، ...و بینیجهان فرهنگ، ،آرمان ،زیست ةشیو ،باورها محله، نساکنا جمله از بسیاری
 هویت با ،گیری شکل یندافر در و زمان طی است، ایرانی شهر قالب در کالبدی مستقل سیستم یک خود که شهری ۀمحل

 (.1388 باقری،) است کرده ایفا را اساسی نقشی ،ایرانی شهر بخشی انسجام در ،شهری هویت از تر قوی حتی مکانی
 با .داشت جمعی صورت به امور انجام و محله مردم مشارکتی روند در ساز زمینه و مؤثر نقشی گذشته در ،ای محله هویت
 ،بنیادین هایتحول شروع و مدرنیته عصر آغاز از پیش که کرد اشاره نکته این به توان می تهران شهری ساختار تحلیل
 خاصی همگنی و انسجام از ،جامعه اقتصادی -اجتماعی شرایط فضایی تبلور عنوان به تهران شهر هایهمحل بافت

 فضایی تبلور ،درواقع بومی، فرهنگ از بیگانه معماری با شهری جدید فضای پیدایی و ها محله شدنگسسته .بود برخوردار
 اکتسابی هویت ینوع (مدرنیسم) نوگرایی گفت توان می عبارتیبه. است اجتماعی -اقتصادی اوضاع در مزبور هایتغییر
 ،بهزادفر) شد آغاز تهران شهری های محله از ،آن فیزیکی پایگاه و آورد روی آن به منوزده قرن در ایران ۀجامع که است

 روابط بر مستقیم یتأثیر ،اوین ۀمحل جمله از تهران شهری های محله فیزیکی ابعاد در متعدد هایتغییر(. 48: 1386
. کرد جووجست مکان به تعلق حس کاهش در را آن آثار توان می کهای گونه به ؛گذاشت ها محله ساکنان رفتار و اجتماعی

 به تعلق احساس وجود گرو در که -محله ساکنان مشارکت حس که کرد عمل ای گونه به باید ها محله طراحی در امروزه
 ،محله در همبستگی حس و مالقات امکان و بوده شدید بسیار گذشته در که احساسی شود؛ تقویت -است محله فضای

 فرهنگی -اجتماعی عوامل تأثیر تحلیل ،پژوهش این از هدف(. 1388 ،زاده رفیع) است کرده تقویت را احساس این همواره
 حس تقویت برای یپیشنهادهای بتوان آن چگونگی از اطالع و شناخت از پس تا است اوین محلۀ به بخشیهویت بر

 بر تکیه با زندگی مطلوب محیط خلق و ریزی برنامه برای زمینه ایجاد ،مکان به تعلق حس و همحل ساکنان در مشارکت
 .کرد ارائه هویت بحران سوء آثار کاهش و هاقوت تقویت ،ای محله هویت بازشناسی


هویتومحلهازتعاریفی

 متأخر ةواژ از ،اروپایی های زبان در آن دیگر های شکل و شد انگلیسی زبان وارد شانزدهم ةسد از( هویت) identity ةواژ
 دو میان ظاهری دقیق شناخت هویت، النگمن، لغات فرهنگ در (.78 :1387 قطبی،) است شده گرفته 2ایدنتیتاس التین

: 1388 ابوالحسنی،) است تشخیص معنایبه هویت دهخدا، فرهنگ در .(805 :2003 النگمن،) است شده معرفی چیز
 آن وجودی ماهیت و هیئت گویای راستیبه مزبور پدیدة دهد نشان که باشد ایگونهبه باید ،ای پدیده هویت از سخن (.23

 نهفته خودش درمورد هاییپرسش به فرد هر ۀآگاهان پاسخگویی در هویت ،دیگر یگاهدید از. (33: 1378 الطائی،) است
 در که نقشی و اش اصلی و ابتدایی منشأ ملت، یا نژاد قبیله، به تعلق حال، و گذشته زندگی محل کیستی، گذشته، :است
 ؛اند کرده تعریف «تشخص وجه» بر تأکید با را هویت ،اندیشمندان از یگروه (.22: 1377 باوند،) است داشته جهان تمدن
 یک یا ءشی یک صریح تعریف امکان که است خصایصی مجموعۀ مبین هویت: »است کرده ارائه شیخاوندی آنچه نظیر

 (.9: 1380 شیخاوندی،) «آورد می فراهم را شخص
 تعاریف... و شهرسازی معماری، ،شناسی جامعه جغرافیا، چون علومی در خود فعالیت و کار زمینۀ رةدربا متخصصان

 محله مراکش، در مثال، رایب ؛دارد را خود خاص تعریف کشور هر در ،مفهوم نیا حتی ؛اند دهکر ارائه محله از متفاوتی
 با محله ،مفوردام نظر از (.156: 1382 ربانی،) است نمادین مفهوم دارای ،مقابلدر و دارد تجاری و اداری مفهوم کمتر

 مختلف ابعاد از توان می را محله (.501 :1954 مامفورد،) شود می شناخته شهر در آن ای هسته جایگاه نیز و معین مرزهای
 ساکنان ادراک با اجتماعی نظر از ،شده تعیین مرزهای یا هاراه ،هایوارد با اداری نظر از ها محله مثال، برای کرد؛ تعریف نیز

 همۀ. (16 :2003 بارتون،) شوند می تعریف توسعه سن و عمر یا مشخص های ویژگی داشتن با زیبایی، نظر از و محلی
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 است داده توضیح زیر شکل چهار به را محله وی. کرد خالصه کلر سوزان از جمله این در توان می را محله تعاریف
(1968 :39- 40): 

 ؛تر بزرگ یمحیط در خاص اکولوژیکی موقعیت دارای محیطی عنوان به محله. 1
 تجاری؛ نماد عنوان به محله. 2
 ویژه؛ کارکردی نقش با محیطی عنوان به محله .3
 . خاص جو با محیطی عنوان به محله .4

 .هستند 1فضایی -اجتماعی ذهنی های واره طرح ،تعاریف این تمام


شهریهایمحلهاجتماعیهویتةدهندشکلهایمؤلفه
 دشو می دیگر جوامع و افراد از اجتماع یا فرد یک «تشخص» موجب که است مشخصاتی و صفات از ای مجموعه ،هویت

 خاطرات تداعی و ایجاد طریق از ،شهر در هویت. دشو می مستقل و یابدمی شخصیت معیار، این از تبعیتبه نیز شهر و
 که شهروندشدن سوی به را شهرنشینان و دسازمی فراهم آنان برای را وابستگی و خاطر تعلق شهروندان، در عمومی
 آن شهروندان فرهنگ معلول خود ،شهر هویت هرچند پس. کند می هدایت دارد، صرف شدنساکن از تر فعال ای گستره
 .شودمی ساکنان و ناناظر نزد قضاوت و مشارکت معیارهای تدوین سبب و گذاردمی ثیرأت شهروندسازی فرایند بر است،

 را خود طریق این از تا است هویتی نیازمند و مبین ،جامعه یک باورهای و فرهنگی و کالبدی هایتجلی و ها فرآورده
 زندگی محل و شهر ،درنتیجه و فرهنگ و تمدن ،بنابراین ؛دبرخیز دیگران با گووگفت و تقابل و تعامل به و دکن یمعرف
 در(. 104: 1375 پاکزاد،) هاست فرهنگ و ها تمدن دیگر با شممیز وجوه و تجلی نیازمند و نیست مستثنا قاعده این از نیز

 شود؛نمی تعریف اهاجتماع این در افراد هویت ،سرزمین این تاریخی شرایط علتبه و نظران صاحب یعضب زعم به ،ایران
 فرد اصوالً ترتیب،بدین. دشو می تعریف... و مذهبی ،(نسبی و سببی) خانوادگی و خویشاوندی پیوندهای ۀزاوی از بلکه

 و گیری تصمیم شرایط در که است علت همین به. ندارد وجود( اجتماع یک به متعلق و حقوقصاحب شهروند معنای به)
 بر نه و دنشو می استوار ای قبیله و قومی ،خویشاوندی هویت بر که است منافعی و ها اولویت مبنایبر ها قضاوت عمل،

 ۀعرص یاعتباربی نگرش، این پیامد . ...و محلی اجتماع شهر، نام به جغرافیایی ةمحدود یک در عضویت و تعلق احساس
 یک کههنگامی ،دیگر عبارتبه .است رشد معیار یک هویت گفت توان می همچنین (.169 :1383 پیران،) است عمومی

 در .یابد می جدیدی ساماندهی و کند می تغییر رشد جریان در هویتش هایویژگی از بخشی ،کند می رشد جامعه یا شهر
 های زمینه تا شودمی مطرح محیط کیفیت ارتقای برای عاملی و توسعه برای معیار یک عنوان به شهر هویت ،ساختار این

 مبانی و اصول بودنپنهان دلیلبه حاضر، عصر در (.24: 1389 نصرآبادی، کارکنان) سازد فراهم را افراد امنیت و مشارکت
 استحالۀ و شهرسازی و معماری تأثیر به توجه ،حوزه این در ثمباح خلط دلیلبه همچنین و شهرسازی و معماری نظری

 دربارة توانمی ،طورکلی به .است یافته ای ویژه اهمیت شهرسازی، و معماری از خاص ای شیوه رواج اثر بر جامعه فرهنگ
 :ساخت مطرح را زیر هایگزاره ،هویت واجد محیط
 .است جامعه بر حاکم های ارزش بیانگر ،مصنوع محیط هویت -
 .دارد تمایل ها آن به بودنمتصف به جامعه که است هایی ارزش بیانگر ،مصنوع محیط هویت -
 .شود شناخته آن با دارد تمایل جامعه که است هویتی بیانگر ،مصنوع محیط های ویژگی -
 . ...و کند می زیست آن در است، آورده پدید را محیط آن که است ای جامعه هویت بیانگر ،مصنوع محیط های ویژگی -
 برای خواهند می( شهر مدیران و ریزان برنامه طراحان،) ای عده که است هویتی بیانگر ،مصنوع محیط های ویژگی -
 آثار که دانست وقتی توان می را حالت بهترین ،گذشت آنچه به توجه با(. 330: 1386 ،زاده نقی) آورند وجودبه جامعه

 و جامعه فرهنگ از منبعث آن اصول که دنباش داشته را هویتی و دنباش گرفته شکل اصولی ۀبرپای شهر، جمله از و انسانی
 این به کامل آگاهی با جامعه ،حال درعین .باشد جامعه بینی جهان از مأخوذ فرهنگی مبانی و اصول انگربی ،حاصل هویت

 .کند مباهات آن به و باشد خرسند هویتی چنین داشتن از ارتباطات،
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 با ارتباط در خود از فرد که است تعبیری ،اجتماعی هویت .است آن اجتماعی بعد هویت، دهندة شکل ابعاد ترین مهم از
 را اجتماعی هویت دیکنز ریچارد .گیرد می شکل اجتماعی گوناگون های گروه و ها رده در عضویت براساس و دارد دیگران

 شکاف بر زدنپل» در تالش را اجتماعی نظریۀ در مضمون ماندگارترین و داند می فرایند یک یعنی عملی، دستاوردی
 پیوندها، ،هاتعامل از یفرایند ،ای محله و شهری هویت (.44: 1381 جنکینز،) کندمی تلقی جامعه و فرد میان «تحلیلی

 های پدیده شناخت. دیاب می تکوین مجال ،خاص زمانی و مکانی وضعیت در که است جمعی انسجام و محیطی های تعلق
 شناختی شک بی -اندپدیده آن مظروف و ظرف ةکنند مشخص که -مکان و زمان عامل دو فهم و درک بدون نیز انسانی
 و نظری های دیدگاه ،مدرن شهرهای کالن ظهور با ،شهرها در هویت اجتماعی شناخت. بود نخواهد دقیق و کامل

 فرهنگی و اجتماعی هویت در تغییر بیانگر ،آنان تجربی و نظری هایپژوهش فرایند. است کرده پیدا مختلفی کاربردی
 در تاریخی های سنت و ها ارزش جاییهجاب دلیلبه که است جدیدی نسل ظهور و صنعتی بزرگ شهرهای ساکنان
 هایمطالعه در متعددی، پژوهشگران. است گرفته قرار تهدید درمعرض آنان ۀیکپارچ هویت صنعتی، شهری های محیط
 به تعلق توان می عوامل این ترین مهم از. اند داشته اشاره مکان اجتماعی هویت بر مؤثر عوامل از یعضب به دخو تجربی

 احساس و مکان در اقامت طول مکان، در تولد افراد، محیطی سرگذشت اجتماعی، هایارتباط خاص، اجتماعی های گروه
 .کرد اشاره داری ریشه

 مانند درونی بخش و دین و رسوم و آداب فرهنگ، مانند بیرونی بخش دو به ،زاهویت عوامل که است معتقد کار نقره
 هویت های مؤلفه اجتماعی، هویت از تعریفی در نفیسی (.56: 1387 ،کار نقره) دنشو می تقسیم زبان و نژاد طبیعت،
 به مثبت نگرش ،محلی هم عنوان به یکدیگر پذیرش جامعه، در عضویت به تمایل و اعتقاد و احساس شامل اجتماعی
( 1379) حاجیانی(. 199 :1379 ،ینفیس) داند می زمینه این در اساسی  ولاص را جامعه آن در عضویت به افتخار و دیگران
 تمامی در دوستانه روابط برقراری موجود، وضع از رضایت ابراز کار، تقسیم در مشارکت را هویت اجتماعی بعد های شاخص

 عضویت، و تعلق احساس را ملی بعد در اجتماعی هویت های مؤلفه ،ابوالحسنی .شمارد می جمعی منافع پذیرش و ابعاد
 به اتکا با (.165 :1388 ابوالحسنی،) داند می افراد پذیرش در سختگیرانه شرایط و افراد پذیرش زندگی، به تمایل
 :از اند عبارت ترتیببه محله اجتماعی هویت سنجش منظوربه پژوهش این در ارزیابی مورد های مؤلفه ،مذکور های نظریه
 ،ای محله هم عنوان به افراد پذیرش اجتماعی، های گروه در زندگی به تمایل میزان ،اجتماعی های گروه به تعلق حس

 محله ورزشی و فرهنگی -اجتماعی مراکز و ها گروه در افراد مشارکت میزان و ای محله هم عنوان به افراد پذیرش شرایط
 .(1 نمودار) ورزشی و مذهبی اماکن ،مربیان و اولیا انجمن ،بسیج مانند

 
 














ایمحلههویتگیریشکلبرمؤثرعوامل.1نمودار

 


هویت اجتماعی 
 محالت شهری

پذیرش افراد به عنوان 
 عضوجدید محله

احساس تعلق به  گروه های 
 اجتماعی

میزان تمایل افراد به زندگی 
 در محله

میزان مشارکت در مراسم و 
فرهنگی و -فعالیتهای اجتماعی
 ورزشی

شرایط معرفی افراد به عنوان  
 یک هم محله ای واقعی
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مطالعهموردۀمنطق

 یک منطقۀ دو ناحیۀ در ها محله ترین قدیمی از ،شمیرانات منطقۀ در ولنجک و درکه های محله همسایگی در اوین
 4 در و دقیقه 40 و درجه 35 جغرافیایی عرض در و دقیقه 25 و درجه 51 جغرافیایی طول در که است تهران شهرداری
درکه و  ةاز شمال به جاد اوین محلۀ. است متر 1654 دریا سطح از آن متوسط ارتفاع و شده واقع تجریش غرب کیلومتری

و از غرب به  المللی ینب یشگاهاز شرق به نما (،یلتونه تله) یناوچمران و هتل  یداز جنوب به بزرگراه شه دانشگاه،
 :است 1مطابق با جدول  یراخ یانسال یط یناو ۀمحل یجمعیت هایتحول .است شده درکه محدود یناو ۀرودخان

 
اوینمحلۀجمعیت.1جدول

رشدخانواربعدخانوارمردزنکلتیجمعسال
1335 696 316 380 287 425/2 - 
1345 1779 - - 434 09/4 84/9 
1350 2104 - - 491 3/4 4/3 
1362 4370 - - - - 3/6 
1372 7607 3718 3889 1569 8/4 7/5 
1375 7716 3781 3935 1608 8/4 - 
1385 6622 3228 3394 1577 2/4 - 

 شهرتهرانیکمنطقۀی:شهردارمنبع
 

 
 اوینمحلۀجمعیت.2نمودار

 

 
درکهوولنجکهایمحلهبااوینمحلۀمرز.1نقشۀ

تهرانشهرداریسایت:منبع
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پژوهشوشر

 این در. است شده عملیاتی پرسشنامه از استفاده با و گرفته انجام پیمایشی روش به است، توصیفی -تحلیلی ،پژوهش این
 ،شخصی های ویژگی) مستقل متغیرهای ارتباط میزان و همبستگی ،نظر مورد جامعۀ های ویژگی توصیف با پژوهش
 گروهی، تعلق احساس ،اوین ۀمحل اجتماعی هویت) وابسته متغیر و( اوین ۀمحل ساکنان سکونتی و فرهنگی ،اجتماعی
 وسیلۀ به نیاز مورد های داده و اتعاطال آوری جمع از پس. شودمی سنجیده( ای محلهدرون همبستگی و مشارکت

 نمونه جامعۀ .دشومی ارزیابی نظر مورد های مؤلفه ،آماری های روش از استفاده با میدانی هایپژوهش و پرسشنامه
 .است شده گرفته درنظر درصد 10 خطای ضریب و درصد 95 اطمینان ضریب با نفر 95 ادواردز، روش برحسب

 

هایافته

 میانگین سپس. ندشد بندی دسته مؤلفه هر های گویه ،SPSS 11.5 افزار نرم محیط به پرسشنامه اطالعات واردکردن با
 مطالعه مورد ۀجامع کل به آن تعمیم و نمونه ۀجامع در اجتماعی هویت میزان ،تست -تی از استفاده با و شد محاسبه ها آن

 گویه سه از متشکل و اجتماعی تعلق احساس ،نخست مؤلفۀ .است مؤلفه پنج از متشکل ،اجتماعی هویت. شد بررسی

 ۀجامع و قومی ۀجامع) جوامع در زندگی به تمایل دوم ۀمؤلف .محلی ۀجامع به افتخار و محلی گروه قومی، گروه :است
 شرایط چهارم ۀمؤلف. است( جدید ساکنان و اقوام و محله افراد پذیرش) محلی ۀجامع در افراد پذیرش سوم مؤلفۀ و (محلی

 نامتولد و محله آبادانی در همکاری ،ساکنان به کمک محله، فرهنگ به احترام ،بودناکثریت) ها گروه در افراد پذیرش
 مراکز فرهنگی، کانون بسیج، حسینیه، و مسجد) محلی مراکز و ها گروه در افراد مشارکت ،مؤلفه آخرین و (اوین ۀمحل

 از اجتماعی، هویت میزان بر فرهنگی -اجتماعی های ویژگی تأثیر بررسی برای .است (مربیان و اولیا انجمن و ورزشی
 یکدیگر با ای فاصله مقیاس نظر از ،مستقل جامعۀ دو ،آزمون این در .است شده استفاده فیشر واریانس تحلیل آزمون

 این های میانگین مقایسۀ برای ،باشد بیشتر یا سطح دو دارای مستقل متغیر که مواقعی در ،عبارتیبه. شوند می مقایسه
 .شود می استفاده طرفه یک واریانس تحلیل از ،سطوح


اجتماعیهویتهایمؤلفهسنجش

 محلی و قومی جامعۀ نوع دو در عضویت و تعلق احساس مورددر ،پرسش اولین: اجتماعی های گروه به تعلق احساس( الف

 .است
 

(اجتماعیهویت)گروهیتعلقاحساس.2جدول
مجموعکماریبسکمیحدودتاادیزادیزاریبستعلقاحساس

 100 6/11 9/17 9/18 7/33 9/17 یمحل ۀجامع به تعلق

 100 4/7 9/18 9/17 5/30 3/25 اقوام به یگوابست

 

 
اجتماعیتعلقاحساس.3نمودار
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 کم بسیار تا زیاد بسیار از ،رده پنج در ،گویه هرسه تعلق احساس میزان ،شود می مشاهده جدول در که گونه همان
 ۀجامع در اجتماعی تعلق حس کنندة مشخص هایپرسش به افراد پاسخگویی وضعیت ،آمار این. است شده بندی دسته

 .است نمونه
 وضعیت ،آمار این. است متفاوت جامعۀ دو در زندگی به تمایل میزان به مربوط ،دوم ۀمؤلف :زندگی به تمایل( ب

 .دهدمی نشان را جامعه محلی و قومی جامعۀ دو در زندگی تمایل میزان کنندة شخصم هایسؤال به افراد پاسخگویی
 

 جوامع در زندگی به تمایل. 3 جدول

مجموعکمیلیخکمیتاحدودادیزادیزیلیخدرگروهیبهزندگلیتما

 100 8/16 5/30 3/25 7/14 6/12 یمحل جامعه

 100 6/11 2/23 6/32 4/28 2/4 انیو آشنا اقوام

 

 
جوامعدرزندگیبهتمایل.4نمودار

 

 در افراد گرید رشیپذ در انیپاسخگو مخالفت و موافقت زانیم 4 جدول: یاهمحل هم عنوان به افراد رشیپذ زانیم (ج
 .است یمحل یها گروه

 محلیافرادپذیرش.4جدول

مجموعمخالفماریبسمخالفمیحدودتاموافقمموافقماریبسافرادرشیپذ

 100 4/7 9/17 9/18 7/34 1/21 دوستان و اقوام

 100 4/7 8/16 7/14 5/49 6/11 محله افراد ۀهم

 100 6/11 3/26 3/26 20 8/15 دیساکنان جد

 

 
 محلیافرادپذیرش.5نمودار

 
 با مقایسه در را پاسخگویان کامل مخالفت تا کامل موافقت میزان زیر جدول: محلی جامعۀ در عضویت شرط (د

 .دهد می نشان محلی هم عنوان به افراد پذیرش در شدهبررسی شرایط
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 محلیۀجامعدرعضویتشرط.5جدول

مخالفماریبسمخالفمیحدودتاموافقمموافقماریبسیمحلدرجوامعتیعضوشرط

 5/9 6/11 1/21 6/32 3/25 جامعه باشد تیاکثر تیقوماز  دیبا
 1/1 2/4 7/14 5/49 5/30 به فرهنگ جامعه احترام بگذارد که یکس
 1/21 8/36 3/25 5/10 3/6 است کرده یزندگو  آمده ایدن نیاودر  که یهرکس

 0 1/1 5/9 5/49 40 کندمحله تالش  یآباداندر  که یهرکس
 0 2/3 7/14 7/54 4/27 کند کمک ضرورتدر مواقع  که یهرکس




 محلیۀجامعدرعضویتشرط.6نمودار

 
 مراکز و ها گروه در افراد مشارکت زانیم برآورد ،یاجتماع تیهو سنجش ۀنیزم در مؤلفه نیآخر :مشارکت زانیم (ـه

 و اماکن در انیپاسخگو حضور نییپا درصد ،مؤلفه نیا یبررس در نکته نیتر مهم .است محله یورزش و یاجتماع-یفرهنگ
 .است نیاو ۀمحل یفرهنگ -یاجتماع مراکز

 
محلهفرهنگیمراکزوهاگروهدرمشارکتمیزان.6جدول

 حضورنداشتنکماریبسکمیحدودتاادیزادیزیلیخهاحضورومشارکتدرگروهزانیم

 3/86 - - 4/7 2/4 1/2 یکانون اسالم

 4/68 1/1 2/3 7/13 4/7 3/6 جیبس

 8/56 - 6/11 1/21 3/6 2/4 انیو مرب ایاول

 6/11 2/3 8/16 32/6 4/28 4/7 یورزش اماکن

 6/12 4/8 8/16 1/21 3/26 7/14 هینیو حس مسجد

 

 
 

فرهنگیمراکزوهاگروهدرمشارکتمیزان.7نمودار
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 درحقیقت ،بررسی مورد مؤلفۀ پنج. کرد بیان اجتماعی هویت عنوان با و جایک صورت به توان می را مذکور های مؤلفه
 جدول در 5 عدد معادل) زیاد بسیار گزینۀ پنج از ،هویت بررسی برای .ندافراد اجتماعی هویت دهندة تشکیل های شاخص

 ؛است شده استفاده( 1 عدد معادل) کم بسیار و( 2 عدد دلامع) کم ،(3 عدد معادل) متوسط ،(4 عدد معادل) زیاد ،(زیر
 سه از باالتر و است قبول قابل و متوسط وضعیت در اجتماعی هویت دهندة نشان سه عدد توضیح، این به توجه با ،بنابراین
 افراد اجتماعی هویت میزان در ضعف دهندة نشان یک و دو داعدا که درصورتی .دهد می نشان را آرمانی و آل ایده شرایط

 .هستند اوین ۀمحل در
 

اجتماعیهویت.7جدول

 یتجمعدرصد ینسبدرصد درصد تعداد یاجتماعیتهو

 1/2 1/2 1/2 2 کم بسیار
 3/66 2/64 2/64 61 کم

 100 7/33 7/33 32 متوسط
 - 100 100 95 مجموع

 

 
اجتماعیهویت.8نمودار

 
 7/33 تنها کهای گونه به ؛دارد قرار بدی وضعیت در اوین محلۀ اجتماعی هویت که برد پی توان می 7 جدول مشاهدة با
 بسیار را خود هویت درصد 1/2 و کم را خود هویت درصد 2/64 و دانندمی متوسط را خود اجتماعی هویت ،جمعیت درصد

 دهندة نشان خود که شود نمی دیده وجه هیچ به زیاد بسیار و زیاد مقادیر در اجتماعی هویت میزان اما دانند،می کم
 .است اوین ۀمحل هویت از بعد این تقویت در هایی ضعف


جامعهدرفرضیهآزمون

هر  ةدربار .کرد استفاده تست -تی از باید اوین ۀمحل کل به آن تعمیم برای و است شده برآورد نمونه ۀجامع بارةدر فوق آمار
و فرض  H0 فرض .شود یمآزمون  مذکور( به روش µ=3 ینۀگز یکرتل یفط)در  µدرصد= 60 یانگینم ،یتهوبعد از 

 :شود یم یانب یرز صورت بهدرصد  60 یانگینم یبرامخالف آن 
 

(نمونهجامعۀدریاجتماعیتهویانگین)متست-تی.8جدول

 یارمعانحراف یانگینم تعداد عنوان

 36859/0 3064/2 95 یاجتماع یتهو

H :  µ %
H :  µ %




 1

0 6

6
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آزمونمعناداری.9جدول

 یانگینماختالف داریامعن n-1)تعداد) T عنوان
 یناناطمدرصد95

 باالترتریینپا

 -6185/0 -7687/0 -6936/0 000/0 94 -340/18 یاجتماع یتهو
 

 نتیجه توان می ،باشد تر کوچک درصد 5 و درصد 1 از مقادیر که درصورتی ،معناداری ستون در جدول، این با مطابق
 اطمینان سطح در هویت هردو در ،عبارتیبه. شود می رد درصد 95 و درصد 99 اطمینان سطح در صفر ۀفرضی که گرفت

 ینپای و باال حد ستون دو به توجه با و شود می رد( لیکرت طیف در 3) درصد 60 با میانگین برابری آزمون ،درصد 95
 درصد 60 از تر پایین درصد، 99 اطمینان سطح با جامعه، در اجتماعی هویت میانگین گرفت نتیجه توان می اطمینان سطح

 .است


اجتماعیهویتباسکونتمدتوتحصیالت،مالکیتقومیت،شغل،سن،جنسیت،ۀرابط

 گیری شکل در( شغل نوع و سکونت مدت تحصیالت، جنس، سن،) شناختیجمعیت عوامل نقش بررسی به ،بخش این در

 چندین مقایسۀ برای آزمون ةآمار. است فیشر یا طرفه یک واریانس تحلیل ،آزمون نوع. شودمی پرداخته اجتماعی هویت
 مقایسه هم با ها نمونه درون در ،مقداری های نابرابری با نمونه چندین تفاوت ،آن در که است منطبق F توزیع با ،میانگین

 (.234 :1383 ،مهدوی و خانیطاهر) گیرد می صورت جامعه های واریانس براساس مقایسه و شود می
 .دارد وجود معنادار ایرابطه ،اجتماعی هویت و سنی های گروه نایم که است این فرضیه اولین

 آزمون از اصلی جامعۀ در سنجش برای که دهد می نشان را نمونه جامعۀ سنی های گروه در هویت میانگین ،10 جدول

 .کنیم می استفاده فیشر
 

 سنیهایگروهدراجتماعیهویتمیانگین.10جدول

 یسنیهاگروه
افرادتعداد

 پاسخگو
 یارمعانحراف یانگینم

 یناناطمدرصد95
 حداکثر حداقل

باالحدینیپاحد

 83/2 83/1 3852/2 1198/2 29929/0 2525/2 22 سال 15-15
 17/3 94/1 5803/2 2/3947 29004/0 4875/2 40 سال 26-35
 2/89 1/28 2/2185 1/9370 34096/0 0778/2 25 سال 36-50
 3/11 1/44 2/7242 1/8036 55057/0 2639/2 8 باال به سال 51

 3/17 1/28 2/3815 2/2313 36859/0 3064/2 95 مجموع

 
.11جدول (سنیگروهواجتماعیهویت)یشرفآزمون

 داریامعنFارزش مربعاتیانگینم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع 

 000/0 121/8 899/0 3 697/2 ها گروه ینب
 - - 111/0 91 074/10 ها گروه درون

 
 طبقات بین در است اجتماعی هویت میانگین برابری که دهد می نشان را واریانس آزمون تحلیل نتایج ،11 جدول

 .سنجد می

 H :  µ µ µ µ  0 1 2 3 4 

H دارد تفاوت بقیه با ها میانگین از یکی حداقل 1 
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 به و کندمی بررسی را اجتماعی هویت احساس میزان بر سن عامل تأثیر امکان ،واریانس تحلیل برمبنای جدول این
. است شده تقسیم گروهی درون و گروهیبین دستۀ دو به ها میانگین در تغییر منشأ. پردازد می ها میانگین اختالف ۀمقایس

 ،11 جدول در 000/0 عدد. است عوامل سایر از ناشی بخشی و( سن اختالف) ها گروه تفاوت از ناشی ها تفاوت از بخشی
 میزان بر سن عامل که داشت بیان توان می ،بنابراین شود؛می رد صفر ۀفرضی و رساند می را معناداری مقدار بودنباال

 .است مؤثر جامعه افراد هویت
 

 درجامعهیاجتماعیتهوتفاوت.12جدول

 (J)سن (I)سن
معنادارتفاوت

I-J)) 
Std. 

Error 
Sig. 

 درصد95یناناطمفاصلۀ

 حدباال ینیحدپا

25 -15 
35 -26 -0/2350(*) 0/08831 0/045 -0/4661 -0/0038 

50 -36 0/1747 0/09726 0/282 -0/0798 0/4293 

 0/3481 0/3709- 1/000 0/13737 0114/- به باال 50

35 -26 
25 -15 /2350(*) 0/08831 0/045 0/0038 0/4661 

50 -36 0/4097(*) 0/08483 0/000 0/1877 0/6317 

 0/5609 0/1136- 0/312 0/12886 0/2236 به باال 50

50 -36 
25 -15 -0/1747 0/09726 0/282 -0/4293 0/0798 

35 -26 -0/4097(*) 0/08483 0/000 -0/6317 -0/1877 

 0/1676 0/5398- 0/517 0/13515 0/1861- به باال 50

51 
25 -15 0/0114 0/13737 10/000 -0/3481 0/3709 

35 -26 -0/2236 0/12886 0/312 -0/5609 0/1136 

 0/5398 0/1676- 0/517 0/13515 0/1861 باال به 50

 .معناداراست05/0تاسطحیانگینماختالف/0*

 
 35 تا 26 گروه هویت و سال 35 تا 26 سنی گروه با سال 25 تا 15 سنی گروه اجتماعی هویت ،جدول این مطابق

 .است متفاوت سال 50 تا 36 سنی گروه با سال
H                 اجتماعی هویت و جنس .2 :  µ µ0 1 2 

H دارد تفاوت بقیه با ها میانگین از یکی حداقل 1 


 (جنسیتواجتماعیهویت)یشرفآزمون.13جدول

 داریامعنFارزش مربعاتیانگینم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع 

 0/305 10/063 0/144 1 0/144 ها گروه ینب

 - - 0/136 93 120/626 ها گروه درون

 
 و ستنی معنادار آن رابطۀ که است افراد اجتماعی هویت و جنسیت با ارتباط در فیشر آزمون به مربوط 13 جدول

 .شودمی تأیید صفر فرضیۀ
 التیتحص و یاجتماع تیهو .3
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 یالتتحصبراساسسطحیاجتماعیتهویانگینم.14جدول

 
افرادتعداد

 پاسخگو
 یانگینم

انحراف
 یارمع

درصد95
 یناناطم

 اطمیناندرصد95
 حداکثر حداقل

 باالحد ینیپاحد

 83/2 28/1 3324/2 7120/1 0/13714 0/43367 2/0222 10 یپلمد یرز
 2/94 1/44 2/3913 2/1272 0/06455 0/35358 20/2593 30 یپلمد

 3/17 1/72 2/4769 2/2782 0/04925 0/32672 2/3775 44 یسانسلو  یپلمد فوق
 3/11 1/89 2/6820 2/1362 0/12247 0/40618 2/4091 11 و باالتر یسانسل فوق

 3/17 1/28 2/3815 2/2313 0/03782 0/36859 2/3064 95 جمع

 

 آن ترینکم و باالتر و لیسانس فوق تحصیالت با افراد در هویت میانگین باالترین دهد می نشان 14 جدول چنانکه
 آزمون نتایج 15 جدول .است نمونه ۀجامع به مربوط نتایج این. شود می مشاهده دیپلم زیر تحصیالت سطح با افراد در نیز

 .سنجد می طبقات این در را اجتماعی هویت میانگین برابری (ANOVA) واریانس تحلیل
 

ف15جدول  (تحصیالتواجتماعیهویت)یشر.آزمون

 داریامعنFارزش مربعاتیانگینم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع 

 0/028 3/183 0/404 3 1/213 ها گروه ینب
 - - 0/127 91 11/558 ها گروه درون

 

H :  µ µ µ µ  0 1 2 3 4 
H دارد تفاوت بقیه با ها میانگین از یکی حداقل  1 

 
 تحصیالت عامل گفت توان می ،بنابراین ؛شودمی رد صفر ۀفرضی و رساند می را معناداری مقدار باالبودن 028/0 عدد

 متفاوت هم با درصد 95 اطمینان سطح تا گروه آن که دهدمی نشان*  عالمت. است مؤثر جامعه افراد هویت میزان در
 .است باالتر جامعه و نمونه در کیهر میانگین و است

 
جامعهدرتحصیالتسطحبراساساجتماعیهویتتفاوت.16جدول

 (I-J) معنادارتفاوت (J)یالتتحص (I)یالتتحص
Std. 

Error 
Sig.

 درصد95یناناطمفاصلۀ

 حداکثر حداقل

 یپلمد یرز

 1035/0 -5776/0 270/0 13013/0 0/2370- یپلمد

 0/0286- 0/6821- 0/028 0/12485 (*)0/3553- یسانسلو  یپلمد فوق

 0/0207 0/7944- 0/069 0/15572 0/3869- یدکترو  یسانسل فوق

 یپلمد

 0/5776 0/1035- 0/270 0/13013 0/2370 یپلمد یرز

 0/1026 0/3391- 0/502 0/08438 0/1183- یسانسلو  یپلمد فوق

 0/1789 0/4786- 0/633 0/12562 0/1498- یدکترو  یسانسل فوق

و  یپلمد فوق
 یسانسل

 0/6821 0/0286 0/028 0/12485 (*)0/3553 یپلمد یرز
 0/3391 0/1026- 0/502 0/08438 0/1183 یپلمد

 0/2829 0/3460- 0/994 0/12014 0/0316- یدکترو  یسانسل فوق

و  یسانسل فوق
 یدکتر

 0/7944 0/0207- 0/069 0/15572 0/3869 یپلمد یرز

 0/4786 0/1789- 0/633 0/12562 0/1498 یپلمد

 0/3460 0/2829- 0/994 0/12014 0/0316 یسانسلو  یپلمد فوق

معناداراست05تاسطحیانگینم*اختالف ./. 



 601 ...شهری های محله در اجتماعی هویت ارزیابی

 متفاوت است. یسانسلو  یپلمدبا گروه فوق  یپلمد یرز یلیتحصگروه  یاجتماع یتهو ،16جدول  براساس
H                                                     قومی گروه و اجتماعی هویت. 4 :µ µ µ µ µ   0 1 2 3 4 5 

H=دارد تفاوت هیبق با ها نیانگیم از یکی حداقل 1 
 

قومیهایگروهبراساسهویتمیانگین.17جدول

 یتقوم
افرادتعداد

 پاسخگو
 یارمعانحراف یانگینم

 یناناطمدرصد95
 حداکثر حداقل

باالحدینیپاحد

 3/17 1/44 2/4334 2/2759 0/33738 2/3546 73 فارس
 2/72 1/28 2/3731 1/7133 0/42923 2/0432 9 لر

 2/89 1/78 2/6439 1/8284 0/48772 2/2361 8 ترک
 2/83 1/94 2/8753 1/5414 0/41913 2/2083 4 کرد
 2/11 2/11 0 0 0 2/1111 1 یرسا

 3/17 1/28 2/3815 2/2313 368590/ 2/3064 95 مجموع

 

 را خود اجتماعی هویت ،شانقومی گروه براساس افراد گفت بتوان اینکه برای .است نمونه جامعۀ به مربوط نتایج این
 تحلیل آزمون نتایج 18 جدول. کرد بررسی را ها میانگین برابری واریانس تحلیل آزمون با باید ،اند کرده ارزیابی چگونه

 .سنجد می طبقات این در را اجتماعی هویت میانگین برابری( ANOVA) واریانس
 

(قومیتواجتماعیهویت)فیشرآزمون.18جدول

 داریامعنFارزش مربعاتیانگینم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع 

 0/151 10/725 0/227 4 0/909 ها گروه ینب
 - - 0/132 90 11/861 ها گروه درون

 

 

. پردازد می ها میانگین اختالف ۀمقایس به 18 جدول ،اجتماعی هویت متغیر بر قومیت تأثیر بررسی برای ،حقیقتدر
 عدد. است گروهی درون دیگری و( جنس دو بین اختالف) گروهیبین یکی که است عامل دو به مربوط ها گروه در تغییر
 عامل توان نمی که معنابدین ؛شود نمی رد صفر ۀفرضی ،آن مقدار باالبودن علتبه که دهد می نشان را معناداری 151/0

 .دانست مؤثر اوین محلۀ مردم اجتماعی هویت میزان در را قومیت

 اشتغال و اجتماعی هویت .5


 شغلیهایگروهبراساسهویتمیانگین.19جدول

 شغل
افرادتعداد

 پاسخگو
 یانگینم

انحراف

 یارمع

 یناناطمدرصد95
 حداکثر حداقل

حدباالینیپاحد

 3/11 1/44 2/4540 2/1904 0/38367 2/3222 35 آزاد
 2/72 1/72 2/4125 2/1369 0/27711 2/2747 18 کارمند

 1/94 1/94 0 0 0 1/9444 1 یکارب
 2/94 1/28 2/4780 1/8553 0/49008 2/1667 12 دار خانه

 2/67 1/83 2/5199 2/1652 0/27912 2/3426 12 محصل
 3/17 1/89 2/7464 2/0452 0/41937 2/3958 8 یا حرفهمشاغل 
 2/94 1/78 2/7009 2/1139 0/38188 2/4074 9 یرسا

 3/17 1/28 2/3815 2/2313 0/36859 2/3064 95 مجموع
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 عبارتیبه. شود می دیده شغلی های گروه هویتی های میانگین بین در اندکی تفاوت ،شود می مشاهده که گونههمان
 شده تعیین میانگین به نسبت ها گروه هویت گفت باید کلی صورت به اما ،اندهم به نزدیک ها میانگین گفت توان می

 تعیین برای. است نمونه جامعۀ به مربوط نتایج این. دارند قرار ضعیفی وضعیت در( است درصد 60 همان که 3 متوسط)
 ها میانگین برابری ،واریانس تحلیل آزمون با باید ،شانشغلی گروه براساس خود اجتماعی هویت از افراد ارزیابی چگونگی

 طبقات این در را اجتماعی هویت میانگین برابری (ANOVA) واریانس تحلیل آزمون نتایج 20 جدول. کنیم بررسی را
 .سنجد می

 
 (اشتغال و اجتماعی هویت) یشر. آزمون ف20 جدول

 اداریمعنFارزش مربعاتیانگینم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع 

 0/668 0/677 0/094 6 0/564 ها گروه ینب
   0/139 88 12/207 ها درون گروه

 
 در تغییر. پردازد می ها میانگین اختالف ۀمقایس به جدول این ،اجتماعی هویت متغیر بر شغل نوع تأثیر بررسی برای

 نشان را معناداری 668/0 عدد. است گروهی درون دیگری و( متفاوت مشاغل) گروهیبین یکی که دارد عامل دو ها گروه
 در مؤثر عاملی را شغلی تفاوت توان نمی که معنابدین ؛شود می تأیید صفر ۀفرضی آن مقدار باالبودن علتبه که دهد می

 .دانست اوین محلۀ مردم اجتماعی هویت میزان

H      مالکیت و اجتماعی هویت .6 :  µ µ µ µ µ   0 1 2 3 4 5

Hدارد تفاوت بقیه با ها میانگین از یکی حداقل  1

 

 

مالکیتنوعزمینۀدراجتماعیهویتمیانگین.21جدول

افرادتعداد 

 پاسخگو
 معیارانحراف میانگین

 میانگینبرایاطمیناندرصد95
 حداکثر حداقل

 باالحد پایینحد 

 3/11 1/28 2/3385 2/1517 0/33225 2/2451 51 ای اجاره
 3/17 1/44 2/5660 2/3106 0/37745 2/4383 36 ملکی
 2/00 1/72 1/9986 1/7977 0/09569 1/8981 6 وقفی
 2/89 2/56 4/8399 0/6045 0/23570 2/7222 2 سایر
 3/17 1/28 2/3815 2/2313 0/36859 2/3064 95 جمع

 
 هویت خود، مالکیت نوع براساس افراد گفت بتوان نکهآ برای .است نمونه جامعۀ به مربوط 21 جدول اطالعات

 نتایج 22 جدول. کرد بررسی را ها میانگین برابری ،واریانس تحلیل آزمون با باید ،اند کرده ارزیابی چگونه را خود اجتماعی
 .سنجد می طبقات این در را اجتماعی هویت میانگین برابری واریانس تحلیل آزمون


ف22جدول (مالکیتواجتماعیهویت)یشر.آزمون

 داریامعنFارزش مربعاتیانگینم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع 

 0/001 6/187 0/721 3 2/164 گروهیبین
 - - 0/117 91 10/607 گروهی درون

 



 603 ...شهری های محله در اجتماعی هویت ارزیابی

 تغییر. پردازد می ها میانگین اختالف ۀمقایس به ،اجتماعی هویت متغیر بر مالکیت نوع تأثیر بررسی برای فیشر، آزمون
 نشان را معناداری 001/0 عدد. است گروهی درون دیگری و( مالکیت انواع) گروهیبین یکی که دارد عامل دو ها گروه در

 مردم اجتماعی هویت میزان در مؤثر عاملی را مالکیت توان می که معنابدین ؛شود می رد صفر فرضیۀ ،بنابراین و دهد می
 .دانست اوین محلۀ

 
مالکیتنوعبراساساجتماعیهویتمیانگینتفاوت.23جدول

 (J)مالکیت (I)مالکیت
 معنادارتفاوت

(I-J) 
Sig. 

 اطمیناندرصد95



 ای اجاره
 0/0013 0/3877- 0/052 0/19317- ملکی
 0/7326 0/0387- 0/093 0/34695 وقفی
 0/1670 1/1212- 0/219 0/47712- سایر

 ملکی
 0/3877 0/0013- 0/052 19317/ ای اجاره

 0/9341 0/1461 0/003 (*)0/54012 وقفی
 0/3652 0/9331- 0/663 0/28395- سایر

 وقفی
 0/0387 0/7326- 0/093 0/34695- ای اجاره

 0/1461- 0/9341- 0/003 (*)0/54012- ملکی
 0/0945- 1/5536- 0/020 (*)0/82407- سایر

 سایر
 1/1212 0/1670- 0/219 0/47712 ای اجاره

 0/9331 0/3652- 0/663 0/28395 ملکی
 1/5536 0/0945 0/020 (*)0/82407 وقفی

 
 ها آن یتاست که مالک یاز کسان یشب ،مستأجرانو  یشخص لکیتام یافراد دارا یاجتماع یتهو ،23جدول  براساس

 .ندرا دار یاجتماع یتهو یشترینب ها یتمالک یرسا همچنین. است یوقف

      و مدت سکونت یاجتماع یتهو .7

H :  µ µ µ µ µ   0 1 2 3 4 5

 
دارد تفاوت بقیه با ها میانگین از یکی حداقل

H 1

 
 

 سکونتمدتبارابطهدراجتماعیهویتمیانگین.24جدول

 
 معیارانحراف میانگین پاسخگوافرادتعداد

برایاطمیناندرصد95

 حداکثر حداقل میانگین

 باالحد پایینحد 

 3/17 1/78 2/4615 2/1385 0/34502 2/3000 20 سال 5 زیر
 2/94 1/72 2/5085 2/2760 0/32777 2/3923 33 سال 5-15
 2/89 1/28 2/3381 2/0054 0/37520 2/1717 22 سال 30 -15
 3/11 1/44 2/5194 2/1195 427250/ 2/3194 20 باال به سال 30

 3/17 1/28 2/3815 2/2313 0/36859 2/3064 95 مجموع

 
. دارد قرار ضعیفی وضعیت در( 3 متوسط) شده تعیین میانگین به نسبت ها گروه هویت ،شود می مشاهده که گونههمان

 خود اجتماعی هویت محله، در سکونت مدت براساس افراد گفت بتوان اینکه برای. است مونهن جامعۀ به مربوط نتایج این

 تحلیل آزمون نتایج 25 جدول. کرد بررسی را ها میانگین برابری ،واریانس تحلیل آزمون با باید ،اند کرده ارزیابی چگونه را
 .سنجد می طبقات این در را اجتماعی هویت میانگین برابری واریانس
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.25جدول  (سکونتمدتواجتماعیهویت)یشرفآزمون

 داریامعنFارزش مربعاتیانگینم یآزاددرجۀ مربعاتمجموع 

 0/191 1/618 0/216 3 0/647 گروهیبین
 - - 0/133 91 12/124 گروهی درون

 - - - 94 12/771 مجموع
 

 توان نمی که معنابدین ؛شود نمی رد صفر ۀفرضی آن مقدار باالبودن علتبه که دهد می نشان را معناداری 191/0 عدد
 .دانست اوین محلۀ مردم اجتماعی هویت میزان در مؤثر عاملی را محله مردم سکونت مدت

 

گیرینتیجه
 محلۀ در اجتماعی هویت وضعیت بررسی در. دارد قرار نامناسبی بسیار وضعیت در ،اوین محلۀ اجتماعی هویت وضعیت

 گفته کهطورهمان .شد مشخص اوین محلۀ در اجتماعی هویت نامناسب بسیار وضعیت و شد استفاده تست -تی از ،اوین
 میزان گفت توان می معناداری میزان بودنینیپا به توجه با و است 3064/2 نمونه ۀجامع در اجتماعی هویت میانگین ،شد

 3064/2 با برابر نیز اوین محلۀ در اجتماعی هویت میزان بنابراین، ؛است تعمیم قابل اوین ۀجامع کل به اجتماعی هویت
 امری ،محله در اجتماعی هویت احیای و تقویت ،بنابراین ؛است تر پایین نیز( درصد 60) نرمال وضعیت از که است

 متغیر دو این بین ۀرابط که شد مشخص افراد سن و اجتماعی هویت رابطۀ بررسی در همچنین .شود می تلقی ضروری
 و سال 35 تا 26 سنی گروه ،سنی های گروه سایر از بیشتر باال به سال 51 گروه در اجتماعی هویت چنانکه ؛است معنادار

 .دارد را وضعیت ترین ضعیف سال 25 تا 15 گروه و  میانه حد در سال، 50 تا 36
 

 یسنیهاگروهدریاجتماعیتهویانگینممقایسۀ.26جدول

 Subset for alpha =.05 تعدادسن

  1 2 
25 -15 25 2/0778 - 
35 -26 22 2/2525 2/2525 
50 -36 8 2/2639 2/2639 
 2/4875 - 40 باال به 51

 

 افراد اجتماعی هویت و جنس بین معناداری ارتباط گفت توان می اجتماعی هویت و جنس متغیر دو رابطۀ بررسی در
 کامالً تحصیالت سطح و اجتماعی هویت میان رابطۀ اما ،برخوردارند یکسان هویت از تقریباً جنس هردو و ندارد وجود

 سایر با مقایسه در را هویت میانگین ترین پایین ،دیپلم زیر افراد گفت توان می 27 جدول به توجه با و است معنادار
 در متوسطی هویت وضعیت ،تحصیلی گونۀ چهار های گروه میان در دیپلم تحصیلی گروه و دندار تحصیلی های گروه

 هویت میانگین از تقریباً ،باالتر حتی و دکتری سطح تا دیپلمفوق تحصیلی مدرک با افراد. دارد ها گروه دیگر با مقایسه
 حد از تحصیلی های گروه ۀهم در اجتماعی هویت میانگین که داشت درنظر را نکته این باید اما برخوردارند، باالتری

 .است جامعه افراد همۀ اجتماعی هویت میزان در ضعف ةدهند نشان که است تر پایین( 3 عدد) جامعه متوسط و نرمال
 

 یلیتحصیهاگروهدریاجتماعیتهومیانگینمقایسۀ.27جدول

 Subset for alpha =.05 تعداد یالتتحص

  1 2 
  2/0222 10 یپلمد یرز

 2/2593 2/2593 30 یپلمد
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 2/3775 - 44 یسانسلو  یپلمد فوق
 2/4091 - 11 و باالتر یسانسل فوق

 و قومی گروه هر با افراد که گفت باید و ستنی معنادار ،اجتماعی هویت با شغلی های گروه و قومی های گروه رابطۀ
 شغلی و قومی های گروه در ،اجتماعی هویت میانگین لحاظ از ،عبارتیبه .دارند برابر اجتماعی هویت ،شغلی نوع هر

 اجتماعی هویت متغیر دو بین گفت توان می .است ضعیف ها گروه تمامی در اجتماعی هویت میزان و شود نمی دیده تفاوتی
 میانگین از سکونت مدت هر با محله افراد ۀهم ترتیب،بدین .داردن وجود یمعنادار ۀرابط ،اوین ۀمحل در سکونت مدت و

 در اجتماعی هویت میانگین که داشت بیان توان می جامعه کل در هویت میزان بودنینیپا به توجه با و برخوردارند برابر

 میانگین بندی رتبه 28 جدول .است گرفته قرار نامناسبی و ضعیف وضعیت در اوین ۀجامع جدید و قدیمی ساکنان بین
 .دهد می نشان را اجتماعی هویت و تمالکی نوع ارمعناد کامالً ۀرابط همچنین مالکیت، نوع براساس هویت

 
 مالکیتنوعبراساساجتماعیهویتمیانگینۀمقایس.28جدول

 Subset for alpha =0/05 پاسخگوافرادتعداد مالکیت

  1 2 
 - 1/8981 6 وقفی

 2/2451 2/2451 51 ای اجاره
 2/4383 - 36 ملکی
 2/7222 - 2 سایر

 
 عانوا سایر با مقایسه در تری پایین اجتماعی هویت میانگین ،وقفی مالکیت با افراد گفت توان می 27 جدول به توجه با

 هایمسکن ساکنان و انمالک با مقایسه در هویت میانگین وضعیت نظر از ،اوین ۀمحل در مستأجر افراد. دارند مالکیت

 هویت میانگین از ،... و هبه مانند هامسکن سایر انمالک و قانونی انمالک اما ،دارند رقرا متوسطی و میانه وضعیت در وقفی
 ،اوین ۀمحل در گفت باید مذکور متغیرهای میان رابطۀ برعالوه. برخوردارند ها گروه سایر به نسبت باالتری اجتماعی

 با ارتباط در و یابدمی تغییر( تحصیالت و مالکیت سن، مانند) شناسی جامعه عوامل از بعضی با ارتباط در اجتماعی هویت
 ،پژوهش این ۀنتیج ترین مهم اما ،کند نمی پیدا تغییری هیچ ،(شغل و قومیت سکونت، مدت مانند) دیگر عوامل از بعضی

 .شود می احساس تشدبه آن احیای و تقویت به نیاز که است اوین ۀمحل در اجتماعی هویت ضعیف وضعیت
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