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 چکیده 
های مهم هویّتی در شهر تهران هستیم. در این حاضر به دنبال بررسی برخی از مولفهدر مطالعه 

گانه شهر 22مناطق  سال و باالتر15ری، افراد آما مطالعه از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه
حجم نمونه از فرمول  یینتع یبرا مطالعه ینا . درفرد پاسخگو واحد تحلیل است و بودندتهران 
فرمول  یقاز طر)محاسبه فر ن 1000تعداد شده است که  استفادهدرصد  3 یریگنمونه یخطا با کوکران
 یریگاز نمونه یبیترکگیری در این مطالعه، نمونه شدند. روشبه عنوان نمونه انتخاب  (کوکران

که  در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم .بوده است یستماتیکس یو تصادفبا حجم متناسب  یبندطبقه
ای رخ داده است و درک و اعتماد در شهر به شدت با در برخی ارزشها مانند هویت، تغییرات گسترده

هویتی های متنوعی از مسائل و مشکالت گره خورده است و همین مسئله، تاثیر زیادی بر بیشکل
دادن نشانای برای مردم تهران گذاشته است، به طوری که تاریخ و فرهنگ در تهران به ندرت عرصه

هویت، یا به شدن این مسئله در مردم، از این کالنشهر، یک موجود بیو بازنمایی خود دارد و درونی
  شده، ساخته است.قطعههای از هم گسیخته و قطعهتعبیر بهتر دارای هویت
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 مقدمه -1
ها و ها، گرایشع مستلزم شناسایی، درک و سنجش آسیبترسیم آینده بهتر، به طور قط         

کنند. در حوزه مسائل فرهنگی، فهم رفتارهایی است که مردم در جامعه به طور مستمر با آن زندگی می
ریزان این رفتارهای فرهنگی یکی از موضوعاتی است که ذهن و اندیشه اکثر اندیشمندان و برنامه

توان مفروض گرفت که بدون داشتن توصیف و این مسئله را می حوزه را به خود مشغول کرده است
 فضاهایتوان به اهداف فرهنگی در یک جامعه نائل شد. واقع و قابل اطمینان از وضعیت فرهنگ نمی

 .سازندمی جامعه مختلف هایگروه برای را هویت اصلی و اجزای عناصر از مهمی بخش شهری

-می مشخص را فضا از مردم استفادة چگونگی الگوها د و ایندهشکل می را رفتاری الگوهای فرهنگ

 .است نهفته شهر عمومی هایعرصه وفور و هافعالیت بودنجمعی در شهر اساسی عملکرد». کنند
 و بازیگران که سازدمی بدل ایصحنه به را عمومی عرصۀ متفاوت اجتماعی افراد زندگی نمایش

 هم زمان، طول در جمعی (. فضاهایHabibi, 1999کنند )یم عوض را خود ترتیب نقش به تماشاگران

جمعی  فضاهای کنار در .اندیافته تغییر شانغیرفیزیکی و هویتی ابعاد در هم و فیزیکی ابعاد و ساختار در
 دانشگاه، کتابخانه، چون جدیدی عمومی فضاهای ...و بازار حمام، خانه،قهوه میدان، همچون گذشته

 فراهم مختلف جامعه اقشار حضور برای مناسبی بستر و اندشده ایجاد ...و ینماس شاپ،کافی گالری،

دهد که افراد که در یک (. تمام این تغییرات نشان میFakuhi and Ouhadi, 2012: 58اند )آورده
کنند، تفاوتها و تمایزهای وسیعی باهم داشته باشند و این موضوع در خصوص مکان )شهر( زندگی می

-ا به مراتب بیشتر است و آنچه اهمیت دارد، این است که در این زندگی و در فرآیند شکلکالنشهره

ها، برخی ارزشها به ناچار  و به صورت شدن هویتتکههای جدید یا به تعبیر بهتر، تکهگیری هویت
نی به تواند در درازمدت تبعات سنگیدهند و این مسئله میناپذیری فرموش یا تغییر ماهیت میاجتناب

 حافظه تاریخی و فرهنگی مردم یک ملت وارد کند.
می  نشان شخصی و اجتماعی شدید وابستگی از بندهای را فرد فزایندة آزادی جدید، تاریخ روند زیمل،
 او یابند. می چیرگی انسان بر بیش از انسان، بیش ساخته فرهنگی های فرآورده آنکه ضمن دهد؛

 نسبت به اجتماعی هایحلقه محدودی از رشته در نوعا انسان نپیشی جوامع در که می کند استدالل

 دهکده، و شهر تا گرفته و اصناف خویشاوندی گروههای از هاییحلقه چنین کرد.می زندگی کوچک

 شخصیت کل که طوریبه گرفتند،می خودشان قبضه در شدتبه را او و بستندرا می فرد گریز راههای

 جوامع سازمانی اصل با جهان نوین در سازمانی اصل اما بود، رفته یلتحل زندگی گروهی این در فرد

 از یک هیچ اما است، خوبی مشخص به هایحلقه از بسیاری عضو فرد، یک دارد. بنیادی تفاوت پیشین

 (.Yousefi, 2004: 58تام ندارد ) نظارت او و بر گیردنمی بر در او را تمام شخصیت هاحلقه این
های هویت شهروندان تهرانی هستیم، اینکه آگاهی تاریخی دنبال بررسی مولفه در این مطالعه به

 مردم، همبستگی بین آنها، اعتماد به یکدیگر و دلبستگی به شهر محل زندگی )تهران( چگونه است.
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 ادبیات تحقیق -2

روابط  ها وجماعت افراد آن واسطۀ به که داندمی هایی شیوه را اجتماعی هویت (1381جنکیز )
 پیوندهای و روابط برقراری آن حاصل سازند و متمایز می دیگر های وجماعت افراد از را خود تماعیاج

 ,Jenginsاست ) جماعتها و افراد میان تفاوت و شباهت نسبتهای نظاممند ساختن و متمایز هویتی

ستند ه اجتماعی زندگی کنه و هویت پویای اصول هم تفاوت با و شباهت» است معتقد (. وی7 :2002
(Niazi and Shadfar, 2011: 62از .) و توافق محصول بلکه  نیست، ذاتی جمعی هویت وی، نظر 

اجتماعی  هویت واژه با معادل نیز . دورکیمپرداخت چرا و چون به آن درباره میتوان و است توافق عدم
مشترک  اتواحساس باورها مجموعه را جمعی او وجدان است. پرداخته جمعی وجدان مفهوم تعریف به
 اجتماعی هویت (. گراهام،Hosseini, 2003: 16کند ) می تعریف جامعه یک اعضای وسط حد بین در

-Graham,1998: 1کند ) می تعریف بین گروهی هایو شباهت گروهی برون هایتفاوت مبنای بر را

 سبتمنا به که کند می جستجو ها تفاوت اجتماعی را درون هویت گیری شکل (1385(. جیدان )2

 است. آمده وجود به و دیگری رابطۀ خود
تجربه  اثر بر مکان هویت شود.می تعریف هویت شخصی از بخشی مکان، هویت دیگر، تعریفی در

 رابطۀ است. مکان و فرهنگی اجتماعی از وجوه بازتابی بنابراین، یابد.می رشد فیزیکی محیط مستقیم

سازد می مرتبط فضا به را انسانی معنی واستخ و کنش زیرا است، طرفه دو انسان و مکان میان
(walmsley, 1990: 64.) 

یک  محله او، اعتقاد به کند.می تعریف اجتماعی یک شبکه عنوان به را محله یک (،1962) پارک رابرت
ساکنان  توسط شده شناخته مشخص های دارای محدودیت که قلمروی است؛ مکانی اجتماعی هویت

محله  خدمات روزانه کاربری دهد،می رخ و شناخت همسایگی رسمی تقابل قلمروی چنین در است. آن
 به نیز آنها اجتماعی هویت از بخشی به عنوان محله تصویر مورد در آنان و آگاهی ساکنان توسط

 ، اقتصادی اجتماعی، گوناگون بر شرایط همچنین محالت دارد. اشاره فضا و مکان وابستگی میان
 (.Louis, 1989: 316دارد ) أثیرت شناختیبوم و تاریخی

 آن فشار و شهر متراکم و عظیم جمعیت در کالنشهرها، مخصوصا و بزرگ های شهر در زیمل نظر به

 بیگانگی خود از و انزوا موجب امر این و افکندمی خطر به را او آزادی و فردی هویت انسان، به زندگی

 حال در متعددی و وسیع گروههای الن شهرهاک در که است معتقد زیمل جرج گردد.می انسان امروز

 عین در افراد است. فردی هایو انگیزه سودجویی آنها هدف لیکن هستند، واکنش و و کنش فعالیت

 نفع برای بیگانگان از انبوهی که گویی طوری به پردازند؛می تعامل به یکدیگر با و با خود بیگانگی،

 بزرگترشدن با و زندمی دامن بیگانگی را خود نوبۀ به این که اندشده اجتماعی به تعامل مجبور شخصی

 خود فرد به منحصر و های شخصیتیویژگی که یابدمی امکان فرد شود.می آن افزوده وسعت بر جامعه

 و محدود روز، به روز شهرها در عقالنی نظام آز و حرص چنبر در نیز او اما آزادی بخشد، تعالی را
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 جایگاه کالنشهر لذا . شودمی ماشینی و خشک احساساتی، غیر بگر،و حسا گرددمی تر محدود

 (.Tavassoli, 1999: 82-81) است انسان بیگانگی خود با و آلود آزادیتناقض برخورد پدیدآمدن
یافتن تفوق وی کند.می اشاره غربی جدید ای در شهر عقالنیت بحران مساله به (1920) وبر ماکس
 یا ارزش به معطوف اجتماعی عمل مقابل را در غایت به معطوف النیتعق بر مبتنی اجتماعی عمل

 یا جدید شهرنشینی درک برای که داندمی هایینشانه جمله از را سنتی صرفا یا عاطفی عمل صرفا

 رویکرد بنابراین، شوند.می کار گرفته به امروز بزرگ شهرهای در موجود صنعتی داریسرمایه تمدن

 است گرفته قرار دیوانساالرانه یافتگی  عقالنیت اصلی محور بر شهرنشینی به بتوبر نس شناختیجامعه

(Fukhi, 2004: 174.) 
برگر معتقد است که هویت مدرن مشخصاً باز، تفکیک شده، فردیت یافته و اندیشنده است. این 

ریزی برنامهها را به عناصر اصلی برسازنده هویت از جلمه زندگی روزمره است. برگر با مفهوم ویژگی
یافتگی هویّت به اهمیت این نامه شخصی و جنکینز با مواردی از قبیل تجسدزندگی، گیدنز با زندگی

توان گفت که در برساختن هویت عناصر اجتماعی کالن و عناصر گذارند. بنابراین میامر صحّه می
 کنند.بیرونی نقش ایفا می –فردی خرد در دیالتیک درون 

های اجتماعی گوید هویتجهان نظریه برگر، همانطور که جنکینز میشدن زیستبراساس چندگانه
« هویت»به جای واژه مفرد « هاهویت»پذیر هستند. به عالوه، استفاده از واژه جمع متغیّر و انعطاف

پارچه روشنگری و نیز خود به قول استوارت هال داللت بر این نکته دارد که دوره سوژه )هویت( یک
های متعدد و آن هم نه ثابت و ایستا شناسی گذشته است. بنابراین نه یک هویت بلکه هویتجامعه

ی بحران هویت باشد، نماد بلکه سیال و پویا وجود دارد. تعدد ابعاد از نظر ما بیش از آن که نشانه
 هویت پیوندی )دورگه( است.

ان و آداب و رسوم و سنن در سطح کالن و در بعد سنتی هویت احساس تعلق به یک سرزمین، زب
شود و در بعد مدرن تعلق به ارزشهای جهانی )آزادی، دموکراسی و حقوق گرایی( تلقی میخاص )ملی

 بشر( مطرح است.
در سطح میانه به طور کلی هویت محلی )قومی یا مذهبی( مطرح است. در بعد سنتی هویت محلی 

شود لباس، زبان، وصلت و ... در نظر گرفته می)قومی( هویت مبتنی بر استفاده عناصر فرهنگی مانند 
های مختلف ها به اضافه تالشو در بعد مدرن به تمایل حفظ برخی از عناصر سنتی و تقویت آن

 برای کسب حقوق سیاسی و فرهنگی قومی مد نظر است.
تلف های مخای و رفتاری در موقعیتیابی بر مبنای الگوها و اندیشهدر سطح خرد هویت به تشخّص

شود. در این با توجه به مباحث در حوزه مطالعات فرهنگی در مورد سبک زندگی هویت به اطالق می
های فراغت، مدیریت بدن، الگوهای مصرف غذا، پوشش و... در نظر نوعی مصرف فرهنگی، فعالیت

 شود که سطح خرد هویت مدرن است.گرفته می
را  شهر آن شخصیت سازندة هایمولفه باید شهر هویت یک شناخت برای است ( معتقد1386بهزادفر )
 کند. می تقسیم روحی یا وذهنی کالبدی یا عینی دو بعد به را شهر هویت سازندة های مولفه او .شناخت
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اجزا  او گردد. تفکیک همدیگر از و انسانی طبیعی، مصنوعی محیط سه طریق از تواند می بعد دو این
-متغیر از نیز را مصنوع هایو مولفه اجزا و شمردمی بر را  . . .و تپه رود، دشت، کوه، چون های متغیر

 هایو مولفه اجزا داند.می آن نظیر میدان و خیابان، راه، محله، شهری، بلوک بناها، تک هایی چون

 کند می ذکر ... و اعتقادات محلی ، رسوم و آداب دین، زبان، متغیرهای، را نیز شامل انسانی

(Behzadfar, 2007: 55.) 

انتزاعی  مفهومی وانسانی، اجتماعی و فلسفی از مفاهیم بسیاری مانند را هویت مفهوم (،1384پیران )
 بیان برای باید همواره او، اعتقاد به لذا شدن دایمی. حال در دیگر، سویی و از داند می ممتنع و وسهل

 و در انسان یا شیء نام یعنی ا؛معن هویت در نازلترین آن ی سو در یک که کرد یاد طیفی از این مفهوم

و  پسوندها از نظر صرف هویت، هایتمامی بحث و دارد قرار هویت پایان بی معنای طیف، سوی دیگر
بر  گونه این را شهری هویت ابعاد او قرار دارند. طیف این روی بر شودمی افزوده بدان که پیشوندهایی

عام  اجتماعی، روابط متن تاریخ، از خاصی دورهایبه  تعلق بودن، جمعی مکانیت، تاریخیت، شمرد: می
ملی،  روستایی شهری، مکانی) ای، قبیله خانوادگی، گروهی، فردی، تعلق احساس بودن، و خاص
 و  حقوقی جامعه هایدگرگونی و وسیاسی اقتصادی-اجتماعی فرهنگی، رویدادهای به وابسته محلی(

 (.Piran, 2005: 7) شهروندی وظایف
 احساس دهد که در دو محله مورد مطالعه آنها میزان( نشان می1389ه قاسمی و نگینی )نتایج مطالع

 بافت سطح دهدمی نشان نتایج آنها دارد. قرار وکم سطح متوسط در محله دو هر در ای محله هویت

 هویت بر محالت

 سطح و یریپذ نفوذ متغیر سطح همچنین است. تاثیر دارای محله دو از یک هر در ایمحله اجتماعی

 Ghasemi andاست ) تاثیر دارای محله دو هر در ایمحله هویت احساس بر تنیدگیهم در متغیر

Negini, 2010: 113.) 
 با جهان اش رابطه و خود ادراک عدم با انسان که شود ناشی می آنجا از مکان هویت بحث اهمیت

تعلیق  از را انسان تا است ناهگاهیپ و ملجا میان، در این خاطر تعلق شود. می هراس دچار پیرامون
 تعاملی سهل در آن با و دهد قرار مخاطب را خود فضای زندگی بیشتر دارد، نیاز انسان بخشد. رهایی

 (.Pakzad, 2006: 147) گیرد قرار
( 1دانند:مورد زیر می 6هویتی شهرسازی در فرهنگی در بی( دالیل 1387حبیب و دیگران )

( هرم 3(تغییر ساختار فرهنگی به رهنمود مسئولین نظام؛ 2باوری؛ م خویشتنخودباختگی فرهنگی و عد
آوری ( گسترش اطالعات و فن5( ورود ماشینیزم و اتوماسیون به ایران؛ 4سنی جوان و نوگرایی؛ 

 (. Habib et al., 2008: 16( سیل مهاجران داخلی و ارتباطات خارجی )6ارتباطات و 
را  خود که داندمی مکانی سازد،می را او فردی که هویت انسان هر دیوجو شخصیت از بخشی پاکزاد،

خود  کند،می فکر خود درباره که هنگامی انسان معتقد است او شناساند.می دیگران و به شناسدمی آن با
فرد  میان شمارد،می ازخود بخشی را مکان کند وآنمی زیست آن در که داندمی مکانی به متصل را
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کند می تعبیر فضا با همانی خود به با رابطه از این پاکزاد که دارد وجود عمیق ایرابطه اشوزندگی
(Pakzad, 1996: 104.) 
 

 روش شناسی -3
سال 15افراد  مطالعهمورد نظر این  ریآما استفاده شده است. جامعه 1در این مطالعه از روش پیمایشی

 .سخگو واحد تحلیل استفرد پا و هستندگانه شهر تهران 22مناطق  و باالتر
 خواهد شد استفادهدرصد 3 یریگنمونه یخطا باحجم نمونه از فرمول کوکران  یینتع یبرا مطالعه ینا در

با فرض شوند. میبه عنوان نمونه انتخاب  (فرمول کوکران یقاز طر)محاسبه فر ن 1000تعداد که تقریباً 

,25.0(حداکثر واریانس در نمونه 
2

1
( 2  pqSqp درصد و 95ر سطح اطمینان د

 296/1=975/0tشود. که در آن درصد حجم نمونه از فرمول زیر محاسبه می3خطای قابل قبول 
 است.

فرمول حجم نمونه  1000



222

22

stNd

sNt
n  

 یو تصادف 2با حجممتناسب  یبندطبقه یریگاز نمونه یبیترک مطالعه یندر اگیری نمونه روش
گانه 22مناطق  درابتدا با حجم، متناسب  بندیگیری طبقهبر اساس روش نمونه است. ستماتیکیس

به کل  منطقهسال و باالتر آن  15کل  یتجمع نسبتهر منطقه به تعداد نمونه تهران  یشهردار
های نمونه تعدادی بلوک تعیین و بلوکسپس در هر منطقه  گردد؛می مشخص تهران جمعیت

گیری سال و باالتر ساکن در بلوک با روش نمونه 15های نمونه با  افراد . در بلوکگردندمشخص می
 شود.انتخابی در هر منطقه و بلوک، مصاحبه حضوری میحجم نمونه سیستماتیک و بر اساس تعداد 

شایان ذکر است که حجم  باشد.با افراد نمونه انتخابی می ها، مصاحبه حضوریپرسشنامه یلتکمروش 
 در هر یک از مناطق متناسب با جمعیت آن منطقه خواهد بود. نمونه

ی مورد استفاده به صورت بر اساس این روش نسبت جمعیت افراد مناطق مختلف تهران در نمونه
 قابل مشاهده است: 1تئوریک در جدول 

 گانه شهر تهران و تعداد نمونه در هر منطقه22سال و باالتر( مناطق 15جمعیت )  

 نفر1000تعداد برحسب جمعیت مناطق  جمعیت مناطق شهر تهران نه گا22مناطق 

 50 379962 1منطقه 
 82 608814 2منطقه 

 38 290726 3منطقه 

                                                           
1. Survey 

2. Proportional to Size 
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  .... ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو عنوان مقاله :

 110 822580 4منطقه 

 46 344019 5منطقه 

 32 237292 6منطقه 

 41 310184 7منطقه 

 51 378725 8منطقه 

 23 165903 9منطقه 

 42 315619 10منطقه 

 37 275241 11 منطقه

 33 248048 12منطقه 

 33 245724 13منطقه 

 65 433432 14منطقه 

 86 644259 15منطقه 

 39 291169 16منطقه 

 35 256022 17منطقه 

 42 317188 18منطقه 

 34 249786 19منطقه 

 45 335634 20منطقه 

 21 159793 21منطقه 

 15 108674 22منطقه 

 1000 7148794 جمع کل

 

 تحقیق هایافته-4

 جمعیتی-ایویژگیهای زمینهالف( 
درصد برخوردار  2/37درصد و لیسانس با  8/38بیشترین افراد موردمطالعه، از سطح سواد دیپلم با 

سواد درصد( بی 5/0نفر ) 5بودند. و از بین هزار نفری که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند، 
 بودند.

 3/97درصد افراد، مرد بودند. اکثریت افراد موردمطالعه ) 7/50طالعه، زن و درصد افراد موردم 3/49
 8/20درصد مسلمان سنّی بوده است. اکثریت افراد موردمطالعه ) 9/1درصد( مسلمان شیعه بودند و 

تا  21درصد( و افراد  8/17سال ) 35تا  31سال قرار داشتند، افراد  30تا  26درصد( در فاصله سنی بین 
شدند. و کننده در تحقیق را شامل میدرصد( به ترتیب، بیشترین درصد افرد مشارکت 7/16ل )سا 25

درصد( کمترین میزان پاسخگویانی بودند که در تحقیق مورد بررسی قرار  6/0سال ) 65تا  61افراد 
 گرفتند.
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درصد  9/14دار، درصد خانه 22درصد بیکار،  6/5درصد( شاغل بودند،  5/48اکثریت افراد موردمطالعه )
درصد دارای درآمد بدون کار )بازنشسته و ...(  1/4درصد محصل و  9/4افراد مورد مطالعه داشجو و 

 بودند.
درصد( دارای متوسط مخارج زندگی به میزان یک میلیون تا  5/21بیشترین تعداد افراد موردمطالعه )

ردمطالعه اظهار داشتند که دو میلیون تا درصد افراد مو 7/20یک میلیون و پانصد هزار تومان بودند، و 
درصد افراد گفتند که  2/1باشد. تنها شان میدو میلیون و پانصد هزار تومان متوسط مخارج زندگی

شان کمتر از پانصد هزار تومان است که کمترین تعداد پاسخگویان را شامل متوسط مخارج زندگی
 شد.می

درصد مجرد بودند. بیشترین فراوانی افراد موردمطالعه  40درصد افراد موردمطالعه متاهل و  4/58
نفر  14درصد( و کمترین فراوانی مربوط به منطقه بیست و دو با  4/5نفر ) 54مربوط به منطقه چهار با 

 درصد( بوده است. 4/1)

 

 های هویتمولفهب( 

بوده و به دیگران  درصد از افراد مورد مطالعه مخالف این مسئله بودند که باید به فکر خویش 2/77
 مردد بودند. 5/16درصد با این مسئله موافق و  3/6اهمیت نداد، 

درصد از پاسخگویان حاضر بودند که در شهری غیر از شهر  4/50در صورت وجود شرایط مساعد 
 درصد در این مورد مردد بودند. 9/19درصد مخالف زندگی در شهر دیگر و  7/29تهران زندگی کنند، 

از افراد مورد مطالعه مخالف پرداخت عوارض و مالیات بیشتر برای آبادانی شهر خود بودند درصد  8/44
اند، در درصد آمادگی خود را برای پرداخت عوارض و مالیات بیشتر برای آبادانی اعالم کرده 2/27و 

 درصد افراد مردد در پرداخت عوارض و مالیات بیشتر بودند. 28این میان 
درصد بیشترین فراوانی را به  2/39دم اعتماد به دیگران در تهران، مردد بودن با در پاسخ به گویه ع

درصد از پاسخگویان با عدم اعتماد به دیگران در شهر تهران اظهار  2/32خود اختصاص داده است. 
 درصد مخالف بودند. 6/28موافقت کرده و 

درصد  1/21هران اظهار رضایت کردند، درصد افراد مورد مطالعه تنها تا حدی از زندگی در شهر ت 9/63
درصد از پاسخگویان از زندگی در تهران احساس  15تا حد کمی رضایت داشته و در مقابل تنها 

 رضایت داشتند.
درصد به میزان زیادی از  2/13درصد به میزان کمی و  9/35درصد از پاسخگویان تا حدی ،  9/50

  تاریخ و گذشته تهران آگاهی داشتند.
درصد به میزان زیاد، محیط شهر  1/14درصد کم و  5/27درصد( تا حدی،  4/58پاسخگویان )اکثر 

 اند.تهران را برای زندگی مساعد دانسته
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  .... ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو عنوان مقاله :

درصد افراد مورد مطالعه اعتقاد داشتند تا حدی احترام به یکدیگر در بین مردم تهران وجود دارد،  8/49
اسخگویان به میزان زیادی با این موضوع موافق درصد از پ 8/9درصد گفتند، کم است و تنها  4/40

 بودند.

درصد( معتقدند که تا حدّی، احترام به قوانین و مقررات شهری  48بیشترین تعداد افراد مورد مطالعه )
درصد مردم اعتقاد داشتند  8/46درصد گفتند این احترام به میزان کم وجود دارد و  2/5وجود دارد و 

 ام به قوانین و مقررات شهری وجود دارد.که به میزان زیادی احتر
 

 اجتماعی-ایتحلیل بر حسب متغیرهای زمینهج( 

 مساعد طیاز تهران در صورت وجود شرا ریغ ییدر جا یبه زندگ حیترج-1
از  ریغ ییدر جا یبه زندگ حیترج»موافقت با در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 

اند. سطح معناداری ای بیان شدهبه تفکیک متغیرهای زمینه« اعدمس طیتهران در صورت وجود شرا
 ،التیتحص ،خانوار انهیماه نهیهز ،تیجنس دهد که تفاوت معناداری بینآزمون آماری نشان می

 طیاز تهران در صورت وجود شرا ریغ ییدر جا یبه زندگ حیترج»موافقت با و میزان تاهل  تیوضع
به  حیترج»موافقت با و میزان سن  وضع فعالیت، فاوت معناداری بینوجود دارد. و همچنین ت« مساعد

 وجود ندارد. «مساعد طیاز تهران در صورت وجود شرا ریغ ییدر جا یزندگ

از تهران در  ریغ ییدر جا یبه زندگ حیترج»موافقت با  زانیمجدول توزیع درصدی 

 اجتماعی-ایحسب متغیرهای زمینه «مساعد طیصورت وجود شرا
 ریغیی در جای  به زندگ حیترج»موافقت با ن میزا

 «مساعد طیشرا وجود  صورت ر از تهران د
 متغیر      

 سطح معناداری موافق مردد مخالف

 086/0 3/27 3/9 1/14 مرد جنس
 1/23 6/10 6/15 زن

 137/0 4/0 0 1/0 بیسواد تحصیالت
 7/0 5/0 1 ابتدائی

 8/3 9/1 5/3 متوسطه
 6/18 4/8 8/11 دیپلم

 8/20 6/6 8/9 لیسانس
 1/6 5/2 5/3 فوق لیسانس به باال

 057/0 8/2 4/1 5/3 سال 20تا  15 سن
 6/7 1/3 6 سال 25تا  21
 3/10 7/4 8/5 سال 30تا  26
 2/9 3/4 3/4 سال 35تا  31
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 4/6 9/1 8/2 سال 40تا  36
 1/5 9/1 1/3 سال 45تا  41
 5/3 5/1 2/1 لسا 50تا  46
 7/2 6/0 7/1 سال 55تا  51
 4/2 5/0 1/1 سال 60تا  56
 4/0 0 2/0 سال 64تا  61

 000/0 4/9 6/5 7 خانه دار وضع فعالیت
 3/1 2/1 4/2 محصل

 3/2 9/1 4/1 بیکار در جستجوی کار

 1/7 5/2 3/5 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

9/0 5/0 7/2 

 6/27 2/8 7/12 شاغل

هزینه ماهیانه 
 خانوار

 233/0 4/0 4/0 4/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و 

 پنجاه هزار تومان

8/0 6/0 8/1 

هفتصد و پنجاه  و یک تا 
 یک میلیون تومان

6/4 8/1 9/6 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

6/6 4/5 5/9 

میلیون و پانصد تا دو  یک
 میلیون تومان

4/6 4 6/9 

دو میلیون تا دو میلیون و 
 پانصد هزار تومان

5/4 2/4 12 

دو میلیون پانصد تا سه 
 میلیون تومان

4/3 6/1 3/5 

سه میلیون تا چهار میلیون 
 تومان

7/1 1 8/2 

چهار میلیون تا پنج میلیون 
 تومان

3/1 9/0 1/2 

 425/0 19 7/7 3/13 دمجر وضع تأهل
 4/30 8/11 2/16 متأهل

 1/1 4/0 2/0 سایر
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  .... ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو عنوان مقاله :

 نگرش نسبت به پرداخت عوارض و مالیات بیشتر برای آبادانی شهر-2
 یبرا شتریب اتیپرداخت عوارض و مال»موافقت با در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 

دهد اند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میان شدهای بیبه تفکیک متغیرهای زمینه «شهر یآبادان
و میزان تاهل  تیوضع ،سن وضع فعالیت، ،خانوار انهیماه نهیهز ،تیجنس که تفاوت معناداری بین

وجود دارد. و همچنین تفاوت « شهر یآبادان یبرا شتریب اتیپرداخت عوارض و مال»موافقت با 
 «شهر یآبادان یبرا شتریب اتیپرداخت عوارض و مال» موافقت باو میزان  التیتحص معناداری بین

 وجود ندارد.

 یآبادان یبرا شتریب اتیپرداخت عوارض و مال»موافقت با  زانیمجدول توزیع درصدی 

 اجتماعی-ایحسب متغیرهای زمینه «شهر
ت ایمالپرداخت عوارض و »ت با موافقمیزان 

 «شهر یآبادان یبرا شتریب
 

 متغیر      

 سطح معناداری موافق مردد مخالف

 221/0 7/12 1/14 9/23 مرد جنس
 5/14 9/13 9/20 زن

 059/0 2/0 0 3/0 بیسواد تحصیالت
 9/0 6/0 7/0 ابتدائی

 4/2 1/2 7/4 متوسطه
 9/8 4/10 5/19 دیپلم

 8/10 1/11 3/15 لیسانس
 4 8/3 3/4 فوق لیسانس به باال

 073/0 5/1 9/2 3/3 سال 20تا  15 سن
 9/3 6/4 2/8 سال 25تا  21
 5/5 4/5 9/9 سال 30تا  26
 9/4 7/5 2/7 سال 35تا  31
 7/3 5/2 9/4 سال 40تا  36
 9/1 3 2/5 سال 45تا  41
 9/1 2 3/2 سال 50تا  46
 1/2 1/1 8/1 سال 55تا  51
 5/1 8/0 7/1 سال 60تا  56
 3/0 0 3/0 سال 64تا  61

ع وض
 فعالیت

 093/0 5/6 2/6 3/9 خانه دار
 2/1 5/1 2/2 محصل
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 1/1 5/1 3 بیکار در جستجوی کار

 4 3/5 6/5 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

7/1 6/0 8/1 

 6/12 9/12 23 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 077/0 4/0 1/0 7/0 پانصد هزار تومان و کمتر
هفتصد و پنجاه پانصدویک تا 

 هزار تومان

4/1 6/0 2/1 

هفتصد و پنجاه  و یک تا یک 
 میلیون تومان

6/5 4/4 3/3 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

4/9 2/7 9/4 

یک میلیون و پانصد تا دو میلیون 
 تومان

10 7/5 3/4 

دو میلیون تا دو میلیون و پانصد 
 هزار تومان

6/8 1/5 7 

دو میلیون پانصد تا سه میلیون 
 تومان

1/4 5/2 7/3 

 5/1 2/1 8/2 سه میلیون تا چهار میلیون تومان

 9/0 2/1 2/2 چهار میلیون تا پنج میلیون تومان

 102/0 3/9 8/12 9/17 مجرد وضع تأهل
 3/17 9/14 2/26 متأهل

 6/0 3/0 7/0 سایر

 

 اعتمادی در تهرانبی -3
توان به کسی در تهران نمی»اینکه موافقت با در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 

دهد اند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهبه تفکیک متغیرهای زمینه «اعتماد کرد
ان و میز التیتحص ،تاهل تیوضع ،سن ،خانوار انهیماه نهیهز ،تیجنس که تفاوت معناداری بین

و میزان  وجود دارد. و همچنین تفاوت معناداری بین وضع فعالیت« اعتمادی در تهرانبی»موافقت با 
 وجود ندارد. «اعتمادی در تهرانبی»موافقت با 

-حسب متغیرهای زمینه «در تهران اعتمادییب»موافقت با  زانیمجدول توزیع درصدی 

 اجتماعی-ای
 سطح معناداری موافق مردد مخالف «اندر تهراعتمادی یب»موافقت با میزان 
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  .... ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو عنوان مقاله :

 
 متغیر      

 942/0 1/16 9/19 7/14 مرد جنس
 1/16 3/19 9/13 زن

 552/0 4/0 0 1/0 بیسواد تحصیالت
 7/0 8/0 7/0 ابتدائی

 4/3 4/3 4/2 متوسطه
 6/12 7/14 5/11 دیپلم

 5/11 6/15 1/10 لیسانس
 6/3 7/4 8/3 فوق لیسانس به باال

 155/0 3/2 1/3 3/2 سال 20تا  15 سن
 3/6 8/6 6/3 سال 25تا  21
 7/7 2/7 9/5 سال 30تا  26
 6/4 8 2/5 سال 35تا  31
 3/3 6/4 2/3 سال 40تا  36
 6/3 8/3 7/2 سال 45تا  41
 2 5/2 7/1 سال 50تا  46
 1 8/1 2/2 سال 55تا  51
 3/1 3/1 4/1 سال 60تا  56
 1/0 1/0 4/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 012/0 6/7 4/7 7 خانه دار
 5/1 8/1 6/1 محصل

 9/1 8/1 9/1 بیکار در جستجوی کار

 8/5 8/6 3/2 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

7/1 6/1 8/0 

 6/14 8/19 1/14 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 083/0 7/0 2/0 3/0 رپانصد هزار تومان و کمت
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

1/1 7/0 4/1 

هفتصد و پنجاه  و یک تا یک 
 میلیون تومان

5/3 4/4 4/5 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

7/6 9/8 9/5 
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یک میلیون و پانصد تا دو میلیون 
 تومان

2/6 8 8/5 

ن و پانصد دو میلیون تا دو میلیو
 هزار تومان

2/5 8/8 7/6 

دو میلیون پانصد تا سه میلیون 
 تومان

2/3 5/4 6/2 

 7/1 2/2 6/1 سه میلیون تا چهار میلیون تومان

 2 5/1 8/0 چهار میلیون تا پنج میلیون تومان

 503/0 3/13 2/16 5/10 مجرد وضع تأهل
 2/18 4/22 8/17 متأهل

 7/0 6/0 3/0 سایر

 

 رضایت از زندگی در تهران -4
در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان رضایت از زندگی در تهران به تفکیک متغیرهای 

 ،تیجنس دهد که تفاوت معناداری بیناند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهزمینه
رضایت از زندگی در تهران وجود دارد. و و میزان  وضع فعالیت ،تاهل تیوضع ،خانوار انهیماه نهیهز

 و میزان رضایت از زندگی در تهران وجود ندارد. التیتحص ،سن همچنین تفاوت معناداری بین

-ایحسب متغیرهای زمینهدر تهران  یاز زندگ تیرضا زانیمجدول توزیع درصدی 

 اجتماعی

در  یاز زندگ تیرضا میزان                     
 رمتغی      تهران

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 000/0 8/7 6/29 3/13 مرد جنس
 2/7 3/34 8/7 زن

 675/0 0 3/0 2/0 بیسواد تحصیالت
 5/0 1/1 6/0 ابتدائی

 5/1 6/5 1/2 متوسطه
 1/5 2/25 5/8 دیپلم

 6/5 9/23 7/7 لیسانس
 3/2 8/7 2 فوق لیسانس به باال

 219/0 6/1 7/4 4/1 سال 20تا  15 سن
 3/3 10 4/3 سال 25تا  21
 3 5/12 3/5 سال 30تا  26
 6/1 1/13 1/3 سال 35تا  31
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  .... ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو عنوان مقاله :

 4/1 4/7 3/2 سال 40تا  36
 1/1 8/6 2/2 سال 45تا  41
 1 4 2/1 سال 50تا  46
 9/0 3 1/1 سال 55تا  51
 1 2 1 سال 60تا  56
 1/0 4/0 1/0 سال 64تا  61

وضع 
 الیتفع

 001/0 6/3 6/15 8/2 خانه دار
 2/1 7/2 1 محصل

 6/0 3/3 7/1 بیکار در جستجوی کار

 3 8/9 1/2 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

2/1 3/2 6/0 

 6 2/30 3/12 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 022/0 5/0 6/0 1/0 پانصد هزار تومان و کمتر
د و پنجاه پانصدویک تا هفتص

 هزار تومان

8/0 9/1 5/0 

هفتصد و پنجاه  و یک تا یک 
 میلیون تومان

5/3 2/7 6/2 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

9/4 13 6/3 

یک میلیون و پانصد تا دو میلیون 
 تومان

4 13 3 

دو میلیون تا دو میلیون و پانصد 
 هزار تومان

7/4 8/13 2/2 

لیون پانصد تا سه میلیون دو می
 تومان

1 8 3/1 

 8/0 8/3 9/0 سه میلیون تا چهار میلیون تومان

 5/0 6/2 2/1 چهار میلیون تا پنج میلیون تومان

 502/0 2/6 25 8/8 مجرد وضع تأهل
 8/8 8/37 8/11 متأهل

 0 1/1 5/0 سایر

 

 آگاهی از تاریخ و گذشته تهران-5
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ی پاسخگویان در خصوص میزان آگاهی از تاریخ و گذشته تهران به تفکیک در جدول زیر ارزیاب
 دهد که تفاوت معناداری بیناند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهمتغیرهای زمینه

و میزان آگاهی از تاریخ و گذشته تهران وجود دارد. و همچنین  وضع فعالیت ،تیجنس ،التیتحص ،سن
و میزان آگاهی از تاریخ و گذشته تهران وجود  تاهل تیوضع ،خانوار انهیماه نهیهز ی بینتفاوت معنادار

 ندارد.

-ایحسب متغیرهای زمینهو گذشته تهران  خیاز تار یآگاه زانیمجدول توزیع درصدی 

 اجتماعی
و گذشته  خیاز تار یآگاه میزان                   

 متغیر      تهران
 اداریسطح معن زیاد تاحدی کم

 018/0 2/8 7/24 8/17 مرد جنس
 5 2/26 1/18 زن

 048/0 0 3/0 2/0 بیسواد تحصیالت
 6/0 3/1 3/0 ابتدائی

 2/1 9/4 1/3 متوسطه
 4 7/19 1/15 دیپلم

 9/4 5/18 8/13 لیسانس
 5/2 2/6 4/3 فوق لیسانس به باال

 000/0 1/1 1/4 5/2 سال 20تا  15 سن
 9/1 8/6 8 الس 25تا  21
 7/1 9/10 2/8 سال 30تا  26
 7/1 5/9 6/6 سال 35تا  31
 3/1 3/5 5/4 سال 40تا  36
 5/1 9/5 7/2 سال 45تا  41
 1 3/3 9/1 سال 50تا  46
 4/1 8/2 8/0 سال 55تا  51
 3/1 1/2 6/0 سال 60تا  56
 3/0 2/0 1/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 001/0 2/2 3/11 5/8 رخانه دا
 8/0 1/2 2 محصل

 9/0 2 7/2 بیکار در جستجوی کار

 6/1 3/8 5 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

8/0 8/1 5/1 

 2/6 4/25 9/16 شاغل
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  .... ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو عنوان مقاله :

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 664/0 4/0 5/0 3/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 ار تومانهز

3/1 6/1 3/0 

هفتصد و پنجاه  و یک تا یک 
 میلیون تومان

8/4 6/6 9/1 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

3/8 3/10 9/2 

یک میلیون و پانصد تا دو میلیون 
 تومان

2/7 5/10 3/2 

دو میلیون تا دو میلیون و پانصد 
 هزار تومان

8 1/10 6/2 

انصد تا سه میلیون دو میلیون پ
 تومان

3/3 5/5 5/1 

 5/0 5/3 5/1 سه میلیون تا چهار میلیون تومان

 8/0 3/2 2/1 چهار میلیون تا پنج میلیون تومان

 760/0 9/4 8/19 3/15 مجرد وضع تأهل
 1/8 3/30 20 متأهل

 2/0 8/0 6/0 سایر

 

 دانستن محیط شهری تهران برای زندگی مساعد-6
 یزندگ یتهران برا یشهر طدانستن محیمساعدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان در جد

دهد که تفاوت اند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهبه تفکیک متغیرهای زمینه
 یشهر طدانستن محیمساعدو میزان  وضع فعالیت ،تیجنس ،خانوار انهیماه نهیهز ،سن معناداری بین

و میزان  تاهل تیوضع ،التیتحص وجود دارد. و همچنین تفاوت معناداری بین یزندگ یران براته
 وجود ندارد. یزندگ یتهران برا یشهر طدانستن محیمساعد

حسب  یزندگ یتهران برا یشهر طدانستن محیمساعد زانیمجدول توزیع درصدی 

 اجتماعی-ایمتغیرهای زمینه

 یشهر طدانستن محیمساعد میزان  
  یزندگ یتهران برا

 متغیر

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 000/0 6 5/27 2/17 مرد جنس
 1/8 9/30 3/10 زن

 268/0 1/0 4/0 0 بیسواد تحصیالت
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 7/0 1 5/0 ابتدائی
 6/1 2/5 4/2 متوسطه

 5 3/22 5/11 دیپلم
 6/4 3/22 3/10 لیسانس

 1/2 2/7 8/2 فوق لیسانس به باال
 047/0 1 6/4 1/2 سال 20تا  15 نس

 1/3 4/9 2/4 سال 25تا  21
 8/2 4/11 6/6 سال 30تا  26
 8/1 4/10 6/5 سال 35تا  31
 4/1 7 7/2 سال 40تا  36
 1 7 1/2 سال 45تا  41
 9/0 9/3 4/1 سال 50تا  46
 1 3 1 سال 55تا  51
 1/1 4/1 5/1 سال 60تا  56
 0 3/0 3/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 001/0 4 9/13 1/4 خانه دار
 6/0 3 3/1 محصل

 9/0 8/2 9/1 بیکار در جستجوی کار

 1/3 7/8 1/3 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

4/1 1/2 6/0 

 9/4 9/27 7/15 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 خانوار

 042/0 4/0 6/0 2/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

6/0 8/1 8/0 

هفتصد و پنجاه  و یک تا یک 
 میلیون تومان

5/3 8 8/1 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

9/5 6/12 3 

یک میلیون و پانصد تا دو میلیون 
 تومان

6/5 7/10 7/3 

دو میلیون تا دو میلیون و پانصد 
 تومان هزار

8/6 12 9/1 

 2/1 1/7 2دو میلیون پانصد تا سه میلیون 
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  .... ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو عنوان مقاله :

 تومان
 1/1 3 4/1 سه میلیون تا چهار میلیون تومان

 2/0 6/2 5/1 چهار میلیون تا پنج میلیون تومان

 194/0 8/5 8/21 4/12 مجرد وضع تأهل
 9/7 8/35 7/14 متأهل

 4/0 8/0 4/0 سایر

 

 کدیگر در بین مردم تهران احترام به حقوق ی-7
به مردم تهران  نیدر ب گریکدیاحترام به حقوق در جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 

دهد که تفاوت اند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهتفکیک متغیرهای زمینه
 نیدر ب گریکدیم به حقوق احتراو میزان تاهل  تیوضع وضع فعالیت، ،تیجنس ،سن معناداری بین
و میزان  خانوار انهیماه نهیهز ،التیتحص وجود دارد. و همچنین تفاوت معناداری بینمردم تهران 

 وجود ندارد.مردم تهران  نیدر ب گریکدیاحترام به حقوق 

حسب مردم تهران  نیدر ب گریکدیاحترام به حقوق  زانیمجدول توزیع درصدی 

 اجتماعی-ایمتغیرهای زمینه

  گریکدیاحترام به حقوق  میزان
 مردم تهران  نیدر ب

 متغیر

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 000/0 1/4 23 6/23 مرد جنس
 7/5 8/26 8/16 زن

 333/0 1/0 2/0 2/0 بیسواد تحصیالت
 4/0 2/1 6/0 ابتدائی

 8/0 1/5 3/3 متوسطه
 5/3 20 3/15 دیپلم

 6/3 7/16 9/16 لیسانس
 4/1 6/6 1/4 وق لیسانس به باالف

 018/0 6/0 1/3 4 سال 20تا  15 سن
 7/1 6/7 4/7 سال 25تا  21
 4/2 9/9 5/8 سال 30تا  26
 1/1 10 7/6 سال 35تا  31
 1/1 3/5 7/4 سال 40تا  36
 5/0 9/5 7/3 سال 45تا  41
 5/0 5/3 2/2 سال 50تا  46
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 1/1 7/2 2/1 سال 55تا  51
 7/0 7/1 6/1 سال 60تا  56
 1/0 1/0 4/0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 017/0 2/2 6/12 2/7 خانه دار
 3/0 9/1 7/2 محصل

 7/0 8/1 1/3 بیکار در جستجوی کار

 2 3/7 6/5 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

9/1 7/1 5/0 

 1/4 5/24 9/19 شاغل

هزینه 
نه ماهیا
 خانوار

 157/0 0 9/0 3/0 پانصد هزار تومان و کمتر
پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 

 هزار تومان

1/1 8/1 3/0 

هفتصد و پنجاه  و یک تا یک 
 میلیون تومان

5/5 9/6 9/0 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

9/8 9/10 7/1 

یک میلیون و پانصد تا دو میلیون 
 تومان

1/7 8/10 1/2 

دو میلیون تا دو میلیون و پانصد 
 هزار تومان

4/9 6/8 7/2 

دو میلیون پانصد تا سه میلیون 
 تومان

7/3 5 6/1 

 2/0 8/2 5/2 سه میلیون تا چهار میلیون تومان

 3/0 1/2 9/1 چهار میلیون تا پنج میلیون تومان

 000/0 7/3 2/18 1/18 مجرد وضع تأهل
 7/5 31 7/21 متأهل

 4/0 6/0 6/0 سایر

 

 احترام به قوانین و مقررات شهری -8
به تفکیک  یو مقررات شهر نیاحترام به قواندر جدول زیر ارزیابی پاسخگویان در خصوص میزان 

 دهد که تفاوت معناداری بیناند. سطح معناداری آزمون آماری نشان میای بیان شدهمتغیرهای زمینه
وجود دارد. و  یو مقررات شهر نیاحترام به قوانو میزان تاهل  تیوضع ت،وضع فعالی ،تیجنس
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  .... ازهم ای یدلبستگ و تداوم: یفرهنگ ارزش مثابه به یشهر تیهو عنوان مقاله :

و  نیاحترام به قوانو میزان  خانوار انهیماه نهیهز ،سن ،التیتحص همچنین تفاوت معناداری بین
 وجود ندارد. یمقررات شهر

-حسب متغیرهای زمینه یو مقررات شهر نیاحترام به قوان زانیمجدول توزیع درصدی 

 ماعیاجت-ای
  یمقررات شهر و  نیاحترام به قوان میزان        

 
 متغیر

 سطح معناداری زیاد تاحدی کم

 010/0 4/21 2/26 1/3 مرد جنس
 4/25 8/21 1/2 زن

 202/0 0 5/0 0 بیسواد تحصیالت
 3/1 9/0 0 ابتدائی

 5/4 3/4 4/0 متوسطه
 17 6/19 2/2 دیپلم

 3/17 7/17 2/2 لیسانس
 7/6 5 4/0 وق لیسانس به باالف

 683/0 2/3 9/3 6/0 سال 20تا  15 سن
 7 5/8 2/1 سال 25تا  21
 9/8 8/10 1/1 سال 30تا  26
 5/8 3/8 1 سال 35تا  31
 6/5 5 5/0 سال 40تا  36
 5 6/4 5/0 سال 45تا  41
 1/3 9/2 2/0 سال 50تا  46
 1/3 8/1 1/0 سال 55تا  51
 ½ 9/1 0 سال 60تا  56
 3/0 3/0 0 سال 64تا  61

وضع 
 فعالیت

 016/0 9/11 7/9 4/0 خانه دار
 9/1 5/2 5/0 محصل

 4/2 6/2 6/0 بیکار در جستجوی کار

 4/6 2/7 3/1 دانشجو

درآمد بدون کار )بازنشسته و 
 غیره(

0 9/1 2/2 

 22 1/24 4/2 شاغل

هزینه 
ماهیانه 

 272/0 3/0 7/0 2/0 د هزار تومان و کمترپانص
 3/1 6/1 3/0پانصدویک تا هفتصد و پنجاه 
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 هزار تومان خانوار

هفتصد و پنجاه  و یک تا یک 
 میلیون تومان

3/0 2/7 8/5 

یک میلیون تا یک میلیون و 
 پانصد هزار تومان

1/1 1/10 3/10 

یک میلیون و پانصد تا دو میلیون 
 تومان

6/0 2/9 2/10 

دو میلیون تا دو میلیون و پانصد 
 هزار تومان

2/1 2/10 3/9 

دو میلیون پانصد تا سه میلیون 
 تومان

7/0 1/4 5/5 

 1/2 3 4/0 سه میلیون تا چهار میلیون تومان

 2 9/1 4/0 چهار میلیون تا پنج میلیون تومان

 001/0 7/15 1/21 2/3 مجرد وضع تأهل
 4/30 26 2 متأهل

 7/0 9/0 0 رسای

 
 

 گیریبحث و نتیجه-5

زده خواهد بود و قدرت ای دقیق و علمی نباشد، شتابگرفته از مطالعهشاید هرگونه پاسخی که نشئت
ی مهمی است و برخالف ادعاهایی که تحلیلی و ارزش زیادی نخواهد داشت. هویت همچنان مسئله

کند، جامعه کنونی اهمیت تلقی مییچیده، بیگیرد و نقش هویت را در دنیای بدون مرز و پصورت می
ما به شدت با موضوع هویت درگیر است و این مسئله در تمام وجوه رفتاری، سیاسی و فرهنگی این 

 شود.کشور به وضوح مشاهده می
از هویت به مثابه احساس تمایز شخصی، احساس تداوم شخصی و احساس استقالل شخصی 

( تا ماهیت افکار و تلقیات 1996ی شخص در ارتباط با دیگران )برون، ( تا تفاوت فرد1993)یاکوبسن، 
( از ابعاد مختلف این پدیده چندوجهی هستند )آشنا و روحانی، 1383القلم، یک جامعه ار زندگی )سریع

1389 :160.) 
در بین ابعاد مختلف، به لحاظ شرایط اجتماعی و فرهنگی، هویت ملی و در ذیل آن هویت محلی از 

های یت خاصی برخوردار است که در این مطالعه نیز مورد تاکید بوده است. یکی از مهمترین یافتهاهم
درصد از افراد مورد مطالعه اعتقاد  38مطالعه حاضر در خصوص ترک ایران برای همیشه بوده است. 

هند کرد. داشتند که اگر امکان رفتن از ایران برای همیشه برای آنها فراهم باشد، این کار را خوا
ای که به شدت نیاز به واکاوی دارد. این که، چه اتفاقی رخ داده است که افراد حاضر به ترک مسئله
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کشور در این حد هستند. آیا همه چیز در جایی دیگر وجود دارد؟ آیا شرایط زندگی بهتر در این جامعه 
یابیم که نزدیک کن وقتی درمیها قابل تامل هستند لها وجود ندارد؟ این جنبهبرای این طیف از آدم

دهند، معادالت به گونه درصد افراد موردمطالعه فقط به فکر خویش نیستند و به دیگران اهمیت می 80
های شویم که این عالقه به زندگی در جایی دیگر، ارتباطی به مولفهخورد و متوجه میدیگری رقم می

-گیرد که عموما این شرایط متوجه جنبهرا در بر میفرهنگی افراد و جامعه ندارد و صرفا شرایط زندگی 

اجتماعی و بعضا سیاسی است. حتی این شرایط سخت زندگی باعث شده است که -های اقتصادی
افراد زندگی در تهران را مشکل بیایند و ترجیح بدهند که چنانچه شرایط فراهم باشد در جایی غیر از 

نبودن شهروندان تهرانی و احساس تعلق این مسئله، بومیتهران زندگی کنند و بالطبع یکی از دالیل 
پیداکردن افراد به زادگاه خویش باشد و قطعا شرایط اقتصادی و تمرکز امکانات در تهران باعث سوق

شود در این مطالعه بیش از نیمی از افراد موردمطالعه برای زندگی در تهران و کالنشهرهای دیگر می
دهند که در جایی غیر از تهران زندگی کنند. این یط مساعد باشد ترجیح میاعتقاد داشتند که اگر شرا

دهد که درک و معنای زندگی برای افراد در یک شهر از فضای قضیه ما را به این فهم سوق می
اقتصادی و کاری جداست و متاسفانه باید به این نکته اعتراف کرد که مردم در کالنشهرها به شدت 

و گذران زندگی با شرایط سخت کاری و مشکالت دیگر اعم از ترافیک و آلودگی، دچار روزمرگی شده 
ای های بعدی نشان داد به گونهتوان دلیل اثبات این مدعا را با یافتهاولویت اول شهروندان است. می

که بیش از نیمی از افراد حاضر نیستند که برای آبادانی شهرشان عوارض و مالیات بیشتر پرداخت 
پردازند، اعتماد ندارند؟ چند سوال مطرح است که آیا مردم به نهادهایی که به بحث آبادانی می کنند.

-آیا مردم از نهادهای شهری راضی نیستند؟ یا اینکه احساس پیوند اجتماعی و فرهنگی با شهر نمی

ام از کنند؟ اگر پاسخ سوال آخر مثبت باشد در بحث هویت شهری با معضل جدی روبرو هستیم. هر کد
ای که هم اعتماد پایین بود و هم احساس پیوند و سوالهای باال، استناداتی در مطالعه ما داشت به گونه

درصد  50همبستگی در تهران در حد پایینی قرار داشت. عدم اعتماد به دیگران در تهران نزدیک 
درصد  60بیش از  درصد افراد، رضایتی از رندگی در تهران ندارند و 20گزارش شده است. بیش از 

افراد تا حدی رضایت داشتند که این امر دلیلی بر اثبات ادعای مطرح شده از سوی محقق است. باالی 
درصد افراد،  10دانستند. تنها درصد افراد مورد مطالعه، شرایط زندگی در تهران را کمتر مساعد می 80

دهد که اعتماد و هویت همه اینها نشان میکنند. احترام به یکدیگر در مردم تهران را زیاد ارزیابی می
 شود.تر میرود این هویت و اعتماد کمرنگهای جدی مواجه است و هر چه پیش میدر تهران با آسیب
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Abstract 

In the present study, we seek to investigate some of the important components of 

identity in the Tehran city. In this study, the survey method was used. The 

statistical population was 15 years and older in 22 districts of Tehran and the 

person responsible is the analysis unit. In this study, Cochran's formula with a 

sampling error of 3% was used to determine the sample size, and 1000 people 

(calculated through Cochran's formula) were selected as the sample. The sampling 

method in this study was a combination of classification sampling with systematic 

volume and random sampling. In this study, we concluded that in some values, 

such as identity, there have been extensive changes, and understanding and trust in 

the city are strongly tied to various forms of issues and problems, and this has a 

great impact on The identity of the people of Tehran has been established, so that 

history and culture in Tehran rarely have a field to show and represent themselves, 

and the internalization of this issue in the people, of this metropolis, an 

identityless being, or in other words, better. It has a disjointed identity and a 

fragment. 

Keywords: Identity, Attitude, Culture, Tehran. 
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