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Abstract
Purpose: Construction places are a part of people’s identity. The
identity of the place affects the man-place relation. Influenced
by modern urbanism system, today’s cities have lost their former
identity function and consequently have an environment with no
defined identity all caused by place. Accordingly, this study mainly
intends to reach an optimal model of place identity in new cities.
Methodology: It was a basic, descriptive-exploratory research
and applied theme analysis method. Data were collected through
investigation into theoretical literature, experts’ ideas and deep
interviews with ten urban affairs managers. To identify the related
themes, MAXQDA software was used.
Findings: All in all, 46 preliminary codes and four main themes were
identified and the relations among these themes are presented in the
framework of a model. Based on the model, recommendations as
to the solution of place identity problems of Parand New City are
presented.
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هدف :مکانهای سازنده بخشی از هویت افرادند .هویت مکان بر کیفیت رابطۀ انسان ـ مکان
موثر است .شهرهای امروزی ،متاثر از شهرنشینی و سیستم شهرسازی جدید کارکرد هویتی خود
هويت منبعث از مکان تبدیل شدهاند .از اینرو هدف
را از دست دادهاند و به محيطهايي تهي از ِ
اصلی این پژوهش ،شناسایی مدل مطلوب هویتیابی مکانی در شهرهای جدید است.
طرح پژوهش /روششناسی /رویکرد :این پژوهش بنيادي از نوع توصيفي ـ
اكتشافي از روش تحليل مضمون استفاده میکند .دادههاي گردآوریشده از بررسی مباني
نظري و ديدگاههاي مختلف صاحبنظران اين حوزه و همچنين ،مصاحبه عميق با  10نفر از
مدیران شهری است .برای شناسايي مضمونهای مرتبط از نرمافزار کیفی مکس کیو دي اي
( )MAXQDAاستفاده شده است.
یافتهها :در مجموع  46کد اولیه و  4مضمون اصلی شناسايي ،و روابط میان این مضمونها
نیز در قالب مدل ارائه شده است .این مدل راهکارهایی را برای حل مسئله هویت مکانی شهر
جدید پرند ارائه میدهد.
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شهر پديدهاي بومشناختي (اكولوژيك) است كه از كار جمعي انسانها پديد میآید ،رشد
میکند ،با محيط اطراف خود هماهنگ میشود ،متاثر از عوامل طبيعي نیست ،و تمام عناصر و
فضای کالبدی و سایر اجزای آن در حال تحرک ،پویایی ،و دارای کارکرد و استمرار هستند .شهرها
معمو ًال در مقايسه با ساير سكونتگاههاي انساني از وسعت بيشتري برخوردار هستند و جمعیت
باالیی دارند .کمتر از یک قرن پیش ،بیش از دوسوم جمعیت جهان در نقاط روستایی زندگی
میکردند ،اما با ظهور انقالب صنعتی و آشکار شدن پیامدهای آن همچون تغییر شیوۀ زیست از
کشاورزی به صنعت و خدمات ،رشد ک ّمی شهرها و نقاط شهری و هجوم روستاییان به شهرها
آغاز شد .از آنجا که شهرها گنجایش این میزان جمعیت تازهوارد را نداشتند ،نگرانیهایی در مورد
پیامدهای اجتماعی و کالبدی شرایط زیست در شهرهای بزرگ بهوجود آمد ،مانند شرایط نامناسب
مسکونی ،ازدحام ،کمبود فرصتهای شغلی ،کیفیت بد محیطی ،شکلگیری سکونتگاههای
غیررسمی در حاشیه شهرها ،و کیفیت نامناسب زندگی در این سکونتگاههای برنامهریزینشده و
خودرو که موجب شده است در کشورهای مختلف جهان ،سیاست تمرکززدایی از شهرهای بزرگ
از طریق ایجاد شهرهای برنامهریزیشده و خودکفا از نظر فرصتهای شغلی و قابلیت پذیرش کلیه
گروههای جامعه در دستور کار قرار گیرد .در حقیقت دولتها به عنوان نماینده نظام اجتماعی ،برای
رفع نیازهای ساکنان بهویژه نیاز به مسکن ،به فکر ایجاد شهرهای جدید افتادهاند .شهرهاي جديد
به دلیل سرريز جمعيت شهري ،تمركززدايي جمعيت و اشتغال در جهان در نيم قرن گذشته به
عنوان یک ضرورت ایجاد شدند (ابراهیمزاده و نگهبان مروی.)1383 ،
اما رويكردي که در ساخت شهرهای جدید وجود داشت ،تکبعدی بود و در آن به شهر صرف ًا به
عنوان فضايي براي اقامت و استراحت ،اشتغال ،يا مكاني براي جذب سرريز جمعيت كالنشهرها نگاه
میشد و برای دولتمردان و شهرسازان صرف ًا مسائل مالي ،اداري ،و توجيهات اقتصادي آن اولويت داشت.
هدف از ساخت شهرهای جدید همواره این بوده که محیطزیست مناسب و عاری از مشکالت شهرهای
بزرگ داشته باشند .این در حالی است که شهرهای جدید دنیا با وجود دستاوردهایی ،در طول دوران
توسعه خود ،با مشکالت و تهدیدهایی روبهرو بودند .این مشکالت ابعاد گوناگونی داشته ،و در طول زمان
ماهیت آنها تغییر کرده است .مشکالتی که شهرهای جدید در آغاز و سالهای نخستین توسعه به آن
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دچار میشوند ،با مشکالت دوران بلوغ آنها متفاوت است .آنچه در بررسیهای اولیه این پژوهش در
مورد شهرهای جدید مشخص میشود ،این است که ﻳﻜﻲ از اصلیترین مشکالت این شهرها که به دوره
بلوغ آنها برمیگردد ،فقدان الگوی هویتی مناسب در آنهاست ( .)Varesi et al., 2012به عبارتی،
هویتی که شهر جدید (مکان) دارد ،آنقدر انسجامبخش ،مشارکتی ،و همدالنه نیست که بتواند یکپارچگی
مناسب را در ساکنان خود ایجاد کند .نکته بسیار اساسی که در واقع مهمترین مانع بر سر راه آنها در
تبدیل شدن به یک شهر متعارف است ،نگرشی است که شهرهای جدید را به عنوان خوابگاه شهرهای
بزرگ تعریف میکند .این موضوع محدودیت رشد شهرهای جدید را بهطور دائم بازتولید کرده و به مانع
اصلی توسعه متعارف شهرهای جدید و در نتیجه ،هویتیابی آنها تبدیل شده است .هرچند که شهر جديد
نيز مانند سایر شهرها براي كسب هويت به وقت و زمان احتياج دارد ،ولی سیاستگذاران و تصمیمگیران
میتوانند براي شكلگيري ،تسريع ،و کمک به انجام اين فرايند با برنامهریزی و اتخاذ رویکردهای
مدیریت مشارکتی (از پایین به باال و با حضور همهجانبۀ مردم در تمامی سطوح تصمیمگیری) ،زمان
رسیدن به مطلوب را کوتاهتر نمایند.
بر اساس این ،در پژوهش حاضر تالش میشود که با شناسایی ابعاد و مولفههایی که شهرهای
جدید (مکان) و در پی آن ساکنان این شهرها را واجد هویت مینماید و پیشنهاد الگوی مطلوب
هویتیابی مکانی شهرهای جدید ،به سیاستگذاران ،تصمیمگیرندگان ،و شهرسازان در اجرای
برنامههای آتی یاری شود .در مجموع ،مرور و بررسی حدود  100پژوهش انجامشده در خصوص
شهرهای جدید از سال  1385تا به امروز این نتیجه را بهدست میدهد که بیشترین تعداد
پژوهشها متمرکز بر تاثیر متغیرهایی چون مدت زمان سکونت در شهر جدید ،دسترسی به خدمات
شهری و حملونقل عمومی ،نما و منظر شهری ،سرزندگی و نشاط شهری ،و شکلگیری آنهاست.
این پژوهشها بیشتر به روش ک ّمی و با استفاده از دادههای آماری صورت گرفتهاند ،و بهطور کلی
میتوان گفت هیچ یک از پژوهشها به ارائه الگویی جدید و متناسب با شهرهای جدید کشور ما
منتج نشد .به عبارتی دیگر ،پژوهش بنیادی در این خصوص صورت نگرفته است .هرچند برخی
هویت منبعث از شهر جدید به
پژوهشگران ،پیشنهادهایی را در خصوص رفع مشکل عدم احساس
ِ
عنوان مکان زندگی ارائه دادهاند ،اما پیشنهادها یکسان و بسیار عمومی هستند و در نهایت فاقد
پیشنهادهای مشخص و راهکارهایی برای جذب و پایداری جمعیت شهرهای جدید و ایجاد تغییر
مثبت در آینده آنها هستند .همچنین ،سیر نزولی پژوهشهای مرتبط با هویت در شهرهای جدید
در سالهای اخیر بهروشنی قابلمشاهده است .بر اساس این ،با توجه به شرایط کنونی شهرهای
بزرگ به لحاظ متغیرهایی همچون جمعیت ،محیطزیست ،و اشتغال که بر ایجاد هویت مکانی
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تاثیرگذارند ،نیاز به پژوهشهای کاربردی در این خصوص احساس میشود.
یکی از نیازهای اساسی انسان ،تعلق او به فضای زیستن است .اگر این نیاز اساسی مورد توجه
قرار نگیرد ،ارتباط انسان و مکان زندگی به سمت بیاعتنایی میرود و حس تعلق به مکان در او از
دست میرود .از سوی دیگر ،اگر حس مکان و احساس تعلق به محیط در افراد شکل گیرد ،مکان
برای انسان زیستپذیرتر و دوستداشتنیتر میشود ،شهر در جهت توسعه انسانمدار پیش میرود ،و
فعالیتهای متنوعتری در شهر رخ میدهد ( .)Relph, 1976در کشور ما ،ایجاد شهرهای جدید دو
رویکرد متفاوت را طی نموده است .پیش از انقالب ،شهرهای جدید پذیرای جمعیتی بودند که شغل
ساکنان آن از پیش در نزدیکی همان شهر تعریف گردیده و در قالب شهرکهای صنعتی ،نظامی ،نفتی
یا اداری شکل گرفته بوده است ( .)Ayati & Komeili, 2012اما امروزه شهرهای جدید با هدف
تمرکززدایی از شهرهای بزرگ ،جذب مازاد جمعیتی آنها ،انتقال برخی صنایع از شهرهای بزرگ ،و
تامین مسکن کارکنان کمدرآمد شکل میگیرند .به بیان دیگر ،شهرهای جدید پیش از انقالب در محل
استقرار صنایع و پادگانهای نظامی ساخته شدهاند ،اما «بنیانگذاری شهرهای جدید در سالهای پس از
انقالب ،مهمترین تدبیر برای هدایت شهرنشینی و ساماندهی زندگی شهرنشینی بوده است» (زیاری،
 ،)110 :1392و این امید وجود داشت که پس از ایجاد شهرهای جدید ،با انتقال صنایع و بخشهای
تولیدی به این شهرها بتوان برای ساکنان آن شغل ایجاد نمود.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،مصاحبه و پرسشنامه ساختۀ پژوهشگران است .در این
پژوهش ،برای بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .بر اساس  20مورد
پرسشنامه ،پایایی به میزان  1/91تخمین زده شده است که در حد مطلوبی بود .از آنجا که هویت
مفهومی پیچیده و چندبُعدی است ،تالش شد که با استفاده از ترکیبی از رویکردهای ک ّمی و کیفی
که درک بهتری از موضوع در مقایسه با استفاده هر کدام از روشها بهتنهایی بهدست میدهد،
به مدل مناسبی برای هویتیابی مکانی شهرهای جدید رسید .این پژوهش با بهرهگیری از روش
تحلیل مضمون به عنوان روشی برای شناخت موضوع و تحلیل گزارش الگوهای موجود در دادههای
کیفی و تحلیل دادههای مبتنی بر مصاحبه ،ضمن شناسایی مولفههای وضعیت موجود هویتی شهر
جدید پرند و طراحی مولفههای وضعیت مطلوب هویتی شهر جدید پرند ،شبکه مضامین مرتبط با
هویت مکانی و مدل مطلوب هویتی شهرهای جدید را ارائه میدهد.
شهر جدید پرند در  33كيلومتري جنوب غربي تهران در مسیر آزاد راه تهران ـ ساوه و 10
كيلومتري رباطكريم واقع شده است .این شهر بر اساس مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی
در سال  1368در دستور کار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفت و طرح توسعه و عمران آن در

مبانی نظری پژوهش
مفهوم هویت
هویت عبارت است از مجموعه خصوصیات فردی ،اجتماعی ،احساسات ،و اندیشههای مربوط
به آنها که فرد از راه توانایی کنش متقابل با خود و با یافتن تصوراتی از خود بهدست میآورد و
در جواب پرسش «من کیستم؟» ارائه میدهد ( .)Ahmadloo & Afrough, 2003هویت به دو
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سال  1377به تصویب رسید .در سند چشمانداز شهر آمده است که پرند شهری پویا و خوداتکا در
زمینه اشتغال و پیشرو در زمینه صنعت است ،و به عنوان یکی از قطبهای اصلی صنعتی است که در
ارتباط با شهر فرودگاهی امام خمینی ایفای نقش میکند .دو هدف اصلی برای احداث این شهر وجود
داشته است :اسکان بخشی از سرریز جمعیت شهر تهران و اسکان کارکنان فرودگاه امام خمینی .این
شهر به دلیل موقعیت ویژهاش در دسترسی به آزاد راه تهران ـ ساوه ،پروژه متروی تهران ـ پرند ،و
نزدیکی به فرودگاه امام خمینی در طرحهای توسعه مسکن کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در آخرین طرح تهیهشده برای این شهر به عنوان کالنشهری فعال با غلبه بخش خدمات پیشرفته و
صنایع برخوردار از فناوری نوین در نظر گرفته شده است .اراضی شهر پرند قابلیت پذیرش جمعیت تا
حدود  300هزار نفر را داراست .وجود ارتفاعات شمالی و رودخانه شور در جنوب و فرودگاه امام خمینی
در شرق ،توسعه کالبدی شهر را تحت تاثیر قرار داده و الگوی نهایی توسعه شهر ،توسعه خطی بوده
است .این الگو جداییگزینی نسبی میان طبقات و گروههای مختلف اقتصادی و اجتماعی را به دنبال
دارد و هر یک از گروههای مسکن دربرگیرندۀ طبقه خاصی است .بیشترین توسعه و ساختوسازها
در فازهای صفر ،یک ،و دو انجام شده است و کمترین توسعه مربوط به فازهای پنج و شش است که
به مسکن مهر اختصاص دارد .مشاغل پایه این شهر در بخش صنعت و تعدادی از مشاغل مربوط به
فرودگاه مهرآباد است .بر اساس آمار جمعیتی سال  ،1395جمعیت پرند  97464است .این جمعیت با
اهداف جمعیتی تعیینشده فاصله دارد و نتوانسته است در جذب جمعیت سرریز شهر مادر موفق باشد.
همچنین ،فرصت شغلی مناسب برای ساکنانش فراهم نکرده و امکانات و خدمات مطلوبی به ساکنان
خود ارائه ننموده است .عدم راهاندازی مترو تهران ـ پرند هم یکی از موضوعهایی است که موجبات
نارضایتی ساکنان را تا زمان انجام این پژوهش به دنبال داشته است.

سطح فردي و اجتماعی (جمعی) تقسیم میشود ( .)Rafie Habibzadeh, 2012هويت فردي از
مجموع هويت شخصيتي و هويتهاي اجتماعي فرد تشکيل میشود .به عبارتي ديگر ،هويت يعني
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کيفيت يکسان داشتن در ذات ،ترکيب و ماهيت و نيز يکسان بودن در هر زمان و همه شرايط
( .)Rahimi et al., 2015هویت فردی ،معطوف به بازشناسی مرز بین خود و دیگری است .در
مقابل هویت فردی ،هويت اجتماعي به رابطه بين خود و ديگران يا دیگر گروههاي اجتماعي
اشاره دارد ( .)Niazi et al., 2013هویت اجتماعی عبارت است از دانش فرد نسبت به تعلق او به
گروههای اجتماعی و هیجانات و معانی ارزش که از تعلق داشتن به آنها حاصل میشود .به عبارت
دیگر ،هویت اجتماعی پنداشت درباره خود است که مبنای آن گروه و بستگیهای گروهی است.
هویت اجتماعی افراد در جریان ارتباط و تعامل اجتماعی آنان شکل میگیرد .در این دیدگاه هویت
امری اجتماعی است که فرد آن را در تعامل با افراد و گروههای اجتماعی کسب میکند.
مفهوم هویت مکانی
| دوره  34ـ بهار  1400ـ شماره  1ـ پياپي 115

هویت مکانی بخشی از زیرساخت هویت فردی اﻧﺴﺎن و ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ وي
درﺑﺎره ﺟﻬﺎن ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ است ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲکند .ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺷﺨﺼﻴﺖ وﺟﻮدي ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮدي وي را میﺳﺎزد ،ﻣﻜﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ
میﻧﻤﺎﻳﺪ ( .)Proshansky, 1978اغلب پژوهشگران هنگامی که عبارت «هویت مکان» را مورد

استفاده قرار میدهند از این مفهوم فراتر میروند و به کنش بین یك فرد و یك مکان بهنحوی
توجه میکنند که هویت هر دو درهم میآمیزد و نوعی سازندگی دوسویه پیدا میکند .این بودن
کردن آن مکان است .در این راستا ِرلف میگوید« :این تنها هویت یك مکان نیست که
یا تجربه
ِ
دارای اهمیت است ،بلکه هویتی که یك فرد یا گروه با آن مکان دارد ،نیز مهم است ،بهویژه اینکه
آیا افراد ،مکان را به عنوان یک غریبه یا آشنا تجربه میکنند» (.)Relph, 1976: 45
مفهوم بحران هویت
از دست رفتن تنوع مکانی در دنیای مدرن ،حاصل از دست رفتن معانی و مفاهیم بزرگتری است
که تنوع مکانی بر آنها اشاره داشته است .رلف ( ،)1976از محورهای توسعهیافته تجاری و شهرهای
جدید به عنوان نمونههای بیمکان یاد میکند .قرارگیری شهرهای جدید در ردیف فضاهای بیمکان بر
فقر کلی فرهنگی و معنایی این فضاها اشاره دارد .هنگامی که تنوع مکانها از بین رود ،حس بیمکانی
شکل میگیرد و این بزرگترین تهدید در ایجاد احساس تعلق مکانی است ( .)Relph, 1976نیاز

به اشاره است که طی بررسیهای صورتگرفته ،پژوهشهای بسیار محدودی به بررسی مولفههای
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مدیریت فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از عوامل موثر بر هویتیابی مکانی پرداختهاند.
چارچوب مفهومي
عوامل و اجزای مشترک تشکیلدهنده هویت مکان و حس مکان بر اساس نظریههای مختلف
و در قالب پژوهش اسنادی انجامشده به شرح جدول ( )1استخراج شده است.

پژوهشگر(ان)
)(Nasr & Majedi, 2014
)(Nasr, 2017
)(Zarei & Najafi, 2019
)(Boussaa, 2018
)(Yaldız et al., 2014
)(Rezaei, 2013
)(Mousavi et al., 2018

)(Jalali et al., 2019
)(Vahdat et al., 2018

شاخص

تعامالت انسانی ،حافظۀ تاریخ هنر ،و زیباشناسی.
مولفههای طبیعی ،مصنوعی ،و انسانی.

مولفههای کالبدی ،عملکردی ،و اجتماعی.
بازگشت به ریشههای اولیه هویت.
ساختمان و نما.

نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسبات بصری ،غنای
حسی ،کارایی ،انرژی ،حفاظت از اکوسیستمها ،پاکیزگی محیط.

سرزندگی ،کنترل ،دسترسی به فرصتها ،شادی ،اصالت ،معنای زندگی
اجتماعی و همگانی ،خوداتکایی شهری محیطی برای همه.

پیشبینی فضا ،داشتن تواضع ،آموختن از گذشته ،ترکیب کاربری مقیاس
انسانی ،تشویق به آزادی حرکت ،مشارکت محلی ،خوانا ساختن برای بقا،
اجتناب از تغییر بسیار زیاد ،افزایش پیچیدگی ،لذت و ایجاد خوشایند بصری.
ﻣﻌﻨﺎ و ﻋﻤﻞ ،ﻛﺎﻟﺒﺪ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺼﻮرات.

تعلق ،دلبستگی ،یکی شدن با اهداف ،مشارکت و در نهایت حس فداكاری
)(Meshkini et al., 2015
تعهد عمیق نسبت به مكان.

دیدگاههای مختلف چه در سطح خرد و چه در سطح کالن (دیدگاه صاحبنظران کالسیک (امیل
دورکیم ،اگوست کنت ،جورج زیمل ،ماکس وبر) ،دیدگاه صاحبنظران تضادگرا (کارل مارکس ،لویی
آلتوسر ،نیکوالس پوالنزاس) ،دیدگاه صاحبنظران کنش متقابل نمادین (چارلز کولی ،جورج هربرت
مید ،موریس روزنبرگ ،ریچارد جنکینز ،پیتر برگر ،و توماس الکمن) ،دیدگاه صاحبنظران رفتارگرایی
اجتماعی (جورج هومنز و پیتر بالو) ،و دیدگاه صاحبنظران تلفیقگرا (آنتونی گیدنز ،ایمانوئل کاستلز ،و
یورگن هابرماس) ،همه به نوعی به تغییر و تحول اجتماعی به صورت پویا اعتقاد دارند .متناسب با این
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تغییر و تحول ،جوامع ساده و ابتدایی (سنتی) به جوامع پیچیده (مدرن) تغییر مییابند .در این چارچوب
تشابهپذیری جوامع سنتی جای خود را به تفاوتپذیری میدهد و نقشهای محول به نقشهای
پژوهشگر تحول مییابند .در این رابطه هویت جمعی افراد نیز از حالت خاصگرایانه به عامگرایانه و
در نهایت ،عامترین سطح خود (همنوع) اعتال مییابد .این فرایند با دگرگونی جوامع از حالت ابتدایی
(سنتی) به پیچیده و اجتماعات بزرگتر (مدرن) و تقسیم کار اجتماعی ساده به تقسیم کار پیچیده رخ
میدهد .در ادامه ،چارچوب مفهومي استخراجشده از ادبيات نظري پژوهش ارائه میگردد (شكل .)1
تاریخ و خاطره جمعی
بستر و فضاهای عمومی

عوامل فرهنگی و
اجتماعی
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کسب هویت

تعامالت فرهنگی و اجتماعی
حس تعلق مکانی و محیط
سیما و منظر شهری

مکانی
عوامل کالبدی و
فضایی

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش

شكل  :1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش
روششناسی پژوهش
1
1
روشیبراي
مضمون ،روشي
تحلیل مضمون،
استفاده
(مضمون)
تماتیكتماتیك
راهبرد تحلیل
در
برای شناخت ،تحلیل
است.تحلیل
شدهشدهاست.
استفاده
(مضمون)
پژوهش ،ازتحلیل
پژوهش،ایناز راهبرد
در این
هایاز راه نظم
است که
نظماز الگو
است.راهمنظور
های
الگودر داده
موجود
است.الگوهای
کیفیگزارش
تحلیل ،و
مستخرج بهدست میآید
مدلیداده
مفهومی
کیفیکه از
است
مدلی
منظور از
شناخت،های
موجود در داده
تفصیلیدادههای
متنی است و
هاییهای
تحلیل داده
فرایندي رابراي
آید .این
دادهمی
دست
مستخرج ب
دادهداده
مفهومی
غنی و
به داده
روش،و متنوع
پراکنده
های
استهو
هایمتنی
های
برای تحلیل
تبدیل میکند (2006
های کیفی بکار رود
تر روش
.)Braunبیش
&تواند در
Clarke,ی
است که م
فرایندی
نیست،
خاصی
روش
مضمون ،صرف
مضمون،
تحلیل
(2006
بلکهیکند
تبدیل م
تفصیلي
کیفیغني و
دادههایی
متنوعاًرا به
تحلیل پراکنده و
هایظاهر
اطالعات به
مناسب
برداشت و
نیست،متن،
دیدن
کیفيبرای
روشاست
روشی
تحلیل اطالعات کیف
نامرتبط،بهطور
کیفي بکار رود.
در بیازشتر روش
درکمیتواند
است که
بلكه فرایندي
خاصي
مضمونصرف ًا
فرهنگ،
سازمان یا
موقعیت،
گروه،
تعامل،
نامرتبطBoyatzis, 1998 ،
ظاهرمّی (:4
های ک
کیفی به داده
دركهای
برداشت وداده
متن،و تبدیل
اطالعات به
مناسب از
برای دیدن
روشي است
مضمون
تحلیل
شخص ،کلي،
تبدیلداده را برای پاسخ
اطالعات و
بیشیاترین
موقعیت ،که
گروه،میشوند
انتخاب
منابعی
مند که
بدیننظاممعنا
کیفي،است،
نظری
تحلیلبنیادی
این پژوهش
فرهنگ ،و
سازمان
تعامل،
شخص،
مشاهده
اطالعات
نمیگویند ،بلکه شر
نمونه
فرد یا
کنند،
شرکت
 1998را که در
کیفی(:4افرادی
کنند .در
فراهم می
نظری
بنیادی
پژوهش
گیریمیاین
پژوهش نمونه
 .)Boyatzis,روش
های ک ّمي
پژوهشهاي
کیفي به داده
دادههاي
اطالع محسوب میشوند ،زیرا روی این افراد مداخلهای صورت نمیگیرد و فعاالنه در پژوهش شرکت دارند (2011
دارند1..در این پژوهش ،اف
Analysisاختیار
افراد به دلیل اطالعات دست اولی انتخاب میشوند که دربارۀ پدیده مورد پژوهش در
Thematic
در حوزه مورد بررسی مد نظر هستند ،بنابراین برای انتخاب آنان به شکل نظری یا مبتنی بر هدف عملشده تالش ش
 148انتخاب شوند که چه نوع اطالعات خاصی را در دست دارند .انتخاب افراد مصاحبهشونده بر اساس معیارهای خب
این
سال در حوزه شهری ،مدیریت فرهنگی ،و تحصیالت کارشناسی و باالتر) بود .از میان آنها تعداد  17نفر از ک
شهرداری ،شرکت عمران شهر جدید پرند ،و اعضای شورای شهر (جدول  ،)1بر اساس روش نمونهگیری گلوله برفی
نظری انتخاب گردیدند .محل گفتگوها ،محل کار آنان بود و روزهای مصاحبه با هماهنگی پیشین تعیین شد .مد

جدول  :2اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته تخصصی

جنسیت

2

دکتری تخصصی

مدیریت دولتی

آقا

5

كارشناس ارشد

ادبيات انگليسي

خانم

7

كارشناس ارشد

آمار

آقا

كارشناس ارشد

شهرسازی

1
3

6
8
9

10

کارشناس ارشد

کارشناس ارشد

كارشناس ارشد

كارشناس ارشد
كارشناس ارشد

عمران

تربیت بدنی

جامعهشناسی

آقا
آقا

خانم

مهندسی کامپیوتر

آقا

روانشناسي

خانم
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است ،بدین معنا که منابعی انتخاب میشوند که بیشترین اطالعات و داده را برای پاسخ به پرسش پژوهش
فراهم میکنند .در پژوهشهای کیفی افرادی را که در پژوهش شرکت میکنند ،فرد یا نمونه نمیگویند ،بلکه
شرکتکننده یا صاحب اطالع محسوب میشوند ،زیرا روی این افراد مداخلهای صورت نمیگیرد و فعاالنه
در پژوهش شرکت دارند ( .)Speziale et al., 2011افراد به دلیل اطالعات دست اولی انتخاب میشوند
که دربارۀ پدیده مورد پژوهش در اختیار دارند .در این پژوهش ،افراد خبره و متخصص در حوزه مورد بررسي
مد نظر هستند ،بنابراین برای انتخاب آنان به شکل نظری یا مبتنی بر هدف عملشده تالش شد که افراد بر
مبنای این انتخاب شوند که چه نوع اطالعات خاصی را در دست دارند .انتخاب افراد مصاحبهشونده بر اساس
معيارهاي خبرگي (سابقۀ باالي  5سال در حوزه شهري ،مديريت فرهنگي ،و تحصيالت کارشناسی و باالتر)
بود .از میان آنها تعداد  10نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری ،شرکت عمران شهر جدید پرند ،و اعضای
شورای شهر (جدول  ،)2بر اساس روش نمونهگيري گلوله برفي تا حصول به اشباع نظري انتخاب گرديدند.
محل گفتگوها ،محل کار آنان بود و روزهای مصاحبه با هماهنگی پیشین تعیین شد .مدت مصاحبهها
بهطور میانگین یک ساعت بود .از ابزار مصاحبه اكتشافي و نيمهساختاريافته براي گردآوري اطالعات از
مطلعان كليدي استفاده شد .محور اصلی گفتگوها در مصاحبه اول ،رویکردها و سیاستهای سازندگان و
مدیران شهری با تمرکز بر برنامههای جامع و عملیاتی و اهداف کالن بود .در مصاحبه دوم که بعد از توزیع
پرسشنامه و گفتگو با شهروندان انجام شد ،میزان توفیق شهرهای جدید در دستیابی به اهداف تعیینشده با
توجه به نظرهای شهروندان و احساس تعلق آنها به شهر جدید و انتقادهای آنها ،بهویژه در خصوص برخی
تبعیضها ،بهبود دسترسی به خدمات عمومی و اجتماعی ،و فضاهای مطلوب شهری مورد بررسی قرار گرفت.

آقا
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روش گردآوری و تجزیهوتحلیل دادهها
کینگ و همکاران ،)2008( 1با بررسي و جمعبندي تالشهاي ساير پژوهشگران تحلیل
مضموني ،فرایندي سه مرحلهاي را براي تحلیل مضموني ارائه نمودهاند .این فرایند شامل سه
مرحله کدگذاري توصیفی ،2كدگذاري تفسیري ،3و یكپارچهسازي از راه مضامین فراگیر 4است که
در ادامه تشریح ميگردد.
مرحله یکم :کدگذاری توصیفی
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غرق شدن در دادهها ،مستلزم بررسی و مرور مكرر دادهها به روشي فعال است .در این مرحله،
دستکم یكبار پیش از شروع کدگذاري ،کل دادهها بررسی میشود .در این حالت به هنگام بررسی
متن ،برخي از ایدهها و الگوها شناخته میشود .این گام ،ستون فقرات مراحل بعدي را شكل میدهد .در
این گام است که ایدههاي خوبي درباره کدگذاريها و الگوها شكل ميگیرد .پس از این کار ،پژوهشگر
آماده است که فرایند کدگذاري را آغاز کند ،ولی کدگذاري در کل فرایند تحلیل صورت ميگیرد و
تعریف ميشود .دادههاي بهدستآمده از منابع دست اول (مصاحبهها) و ادبيات (منابع دست دوم) در
نرمافزار تحليل كيفي مكس كيو دي اي بارگذاري شد تا فرايند كدگذاري صورت پذیرد.
مرحله دوم :کدگذاری تفسیری
گام دوم ،زماني آغاز ميشود که پژوهشگر دادهها را بررسی کرده و با آنها آشنا شده باشد و
فهرست اولیهای از ایدههاي موجود و نکتههای جالب آنها را در دادهها تهیه کرده باشد .از اینرو،
این گام مستلزم ایجاد کدهاي اولیه از دادههاست .در این گام ،از کدها براي تقسیم دادههاي متني
به بخشهاي فهمیدني و قابلاستفاده مانند بند ،عبارت ،کلمه یا سایر معیارهایي استفاده میشود
که براي تحلیل خاص الزم است .کدهاي موجود در چارچوب کدگذاري باید حد و مرز مشخص
و تعریفشدهاي داشته باشند ،بهگونهاي که تغییرپذیر یا تكراري نباشند .همچنین ،باید محدود به
قلمرو پژوهش باشند و بهطور روشن بر موضوع تمرکز داشته باشند تا از کدگذاري هر جمله از متن
اصلي اجتناب شود .این گام به لحاظ تفسیري دارای اهمیت است.
1. King et al.
2. Descriptive Coding
3. Interpretive Coding
4. Overarching Themes
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مرحله سوم :یکپارچهسازی

ارزیابی اتکاپذیری یافتههای کیفی
میتوان گفت پژوهش حاضر از اعتمادپذیری کافی برخوردار است و نتایج حاصل از آن نمایندۀ
دادههای پژوهش است .همچنین ،انجام مصاحبهها به صورت عمیق در فضایی دوستانه و به تعداد
کافی همراه با مرور چندینباره مصاحبهها موجب شده است که پژوهش از راستی ،تصدیقپذیری،
تطابق ،و فهمپذیری کافی برخوردار باشد و در نهایت ،میتوان گفت نتایج حاصل از پژوهش از
اتکاپذیری کافی برخوردار است.
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گام سوم زمانی شروع ميشود که همه دادهها ،کدگذاري اولیه و گردآوري شده باشند و
فهرستي طوالني از کدهاي مختلف در مجموعه دادهها شناخته شده باشد .در این گام که به
تحلیل در سطحي کالنتر از کدها تمرکز دارد ،کدهاي مختلف در قالب مضامین مرتب ميشوند
و همه دادههاي کدگذاریشدۀ مرتبط با هر یك از مضامین ،شناخته و گردآوري ميشود .اساس ًا در
این مرحله ،کدها تجزیهوتحلیل میشوند و به نحوه ترکیب و تلفیق کدهاي مختلف برای تشكیل
مضمون پایه توجه میشود .در این مرحله میتوان از شكل ،نمودار ،جدول ،نقشههاي ذهني ،یا
نوشتن نام هر کد همراه با توضیح خالصهاي از آن روي کاغذي جداگانه و قرار دادن آن در ستون
مضمون مرتبط براي مرتب کردن کدهاي مختلف در قالب مضامین بهره گرفت .در این مرحله،
ممكن است مجموعهاي از کدها به هیچ مضموني اختصاص پیدا نكند یا ممكن است از برخي کدها
صرفنظر شود .براي چنین کدهایي میتوان بهطور موقت استفاده کرد تا در صورت بررسي مجدد
جایگاه مناسب آنها در قالب مضامین تعیین شود .کدگذاري را میتوان دستي یا با نرمافزارهاي
رایانهاي انجام داد .همچنین ،میتوان با نوشتن یادداشت روي متن یا حواشي آن یا با استفاده از
مدادهاي رنگي و ماژیك ،دادههاي مورد نظر را برجسته کرد .همچنین ،ميتوان از یادداشتهاي
فهرستبنديشده و فیشهاي پژوهشی استفاده کرد که در این پژوهش نیز از این فرایند استفاده
شد .دادههای كدگذاريشده بر اساس دو مرحلۀ پیشین مضمونبندي شدند و بر اساس قابليت
مكس مپ نرمافزار مكس كيو دي اي ،نقشه و نمودار درختي آن ارائه گرديد (شکلهای  2و .)3

یافتههای پژوهش
تحلیل مضمون ،طیف گستردهاي از روشها و فنون را در بر ميگیرد .در فرایند تحلیل مضمون
با توجه به اهداف و پرسشهای پژوهش ميتوان از روشهاي تحلیلي مناسب استفاده کرد .دادههاي
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پژوهش از راه بررسي اسناد ،مصاحبه عميق ،و مشاهده مستقيم پژوهشگر گردآوري شد .سپس
كدگذاري توصيفي براي بررسی عميق دادههاي گردآوريشده انجام پذيرفت و آماده كدگذاري شدند
و كدگذاري تفسيري برای ايجاد كدهاي اوليه صورت پذيرفت 75 .كد اوليه شناسايي و استخراج
شد 29 .كد اوليه به چيستي واقعيت موجود هويت مكاني شهر جديد پرند و  46مورد به چگونگي
چارچوب مطلوب هويت شهري در شهر جديد پرند داللت داشتند .پس از اينكه فهرستي از كدهاي
اوليه بر اساس دادهها ايجاد گرديد ،مرحله سوم كار یعنی يكپارچهسازي آغاز شد .در اين گام كه
يك سطح كالنتر است ،کدهاي مختلف در قالب مضامین مرتب شدند .كدها تجزيهوتحليل شدند
تا مفاهيم پايۀ مضامين شكل بگيرند كه در نهايت با استفاده از نقشه ذهني مدل مضامين وضعيت
موجود هويت مكاني شهر جديد پرند در قالب سه مضمون شامل مولفههاي هويتبخش اجتماعي
ـ فرهنگي ،هويتبخش طبيعي ،و هويتبخش ساخته دست شناسايي شدند (شكل  .)2مضامين
چارچوب مطلوب هويت شهري شهر جديد پرند نيز در چهار دسته اصلي جغرافيايي ـ فيزيكي ـ
اكولوژيك ،اجتماعي ،فرهنگي ـ تاريخي ،و اقتصادي شناسايي شدند (شکل .)3
چيستي واقعيت موجود هويت مكاني شهر جديد پرند
بر پايه شبكه مضامين شناساييشده در خصوص واقعيت موجود هويت مكاني شهر جديد پرند
سه مضمون اصلي و محوري مشخص شد .مضمون (مقوله) هويتبخش اجتماعي ـ فرهنگي با
 14كد اوليه شناسايي شد كه شامل وضعیت نامناسب ابعاد سرمایه اجتماعی (اعتماد ،مشارکت و
پیوندها ،و شبکههای اجتماعی) ،عدم انسجام و وحدت اجتماعی در مقابل انسجام قومی ،کیفیت
نامناسب زندگی اجتماعی ،فقدان مشارکت در توسعه شهر ،رضایتمندی نسبی از امکانات و خدمات
(بهداشتی ،تفریحی ،و زیرساختی) ،وجود انواع آسیبهای اجتماعی ،کمبود امنیت اجتماعی و روانی،
فقدان هویت جامعه محلی ،فقدان سبک /روش زندگی سالم ،تکثر همراه با تقابل فرهنگی ،حفظ
ناموزون و کلونی فرهنگ و ارزشهای سنتی هر قوم و شهر ،فقدان هویت ملّی ،تشدید مهاجرت به
شهرهای بزرگی چون تهران و حاشیهنشینی ،فقدان تبادل و تعامالت فرهنگی ،و فقدان سرزندگی
شهری میشود .مضمون (مقوله) هويتبخش طبيعي با چهار كد اوليه مناسب بودن موقعیت طبیعی،
اقلیم مناسب (آب و هوای خنک ،هوای سالم ،آسمان آبی ،دارای شیب مناسب و چشماندازهای
زیبا ،زیستپذیری مناسب (محیطی آرام و ساکت) ،تمرکززدایی و حاشیهزدایی در داخل و اطراف
شهر تهران مشخص شد .مضمون (مقوله) سوم شبكهﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖبخش دست ساخت بشر با  15كد
اوليه با فقدان نقطه کانونی فرهنگی و تجاری شهر ،فقدان شاخصهاى تاریخى و کالبدى ،فقدان

ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺷﮑﻞ  :2واﻗﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ

شكل  :2واقعیت موجود هویت مکانی شهر جدید پرند
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مولفههای تاریخى و کالبدى فرهنگی مشترک یا خردهفرهنگهای منسجم ،عدم ارتباط منسجم
با محیط شهری تهران ،گردشگرناپذیری ،فقدان عناصر فرهنگی مشترک با تنوع فرهنگی ،فقدان
عناصر مبتنی بر ارزشهای تاریخی و فرهنگی مشترک برای تثبیت هویت ملّی ،عدم تقویت
صنایع دستی ـ فرهنگی منطقه ،اشتغال و درآمدزایی محدود ،فقدان زمینههای کارآفرینی و امکان
سرمایهگذاری بر بسترهای فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی قابلقبول ،راههاي دسترسي و سیستم
)زﻣﯿﻨﯽ ،رﯾﻠﯽ،
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
فاضالب،ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﺳﺘﺮﺳﯽ و
ﻗﺒﻮل ،راه
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ونقلوريﻫﺎي
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺮ
جغرافیای
ﻣﻨﺎﺳﺐبودن
غیرکانونی
مناسبﻫﺎيدفع
سیستم
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وهوایی)،
(زمینی ،ریلی،
مناسب حمل
ﻫﻮاﯾﯽ( ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ،ﻏﯿﺮﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
شهری ،فضای سبز مناسب ،ناهماهنگي معماري جديد با نيازها و معيشت کنونی تعريف گرديد.

ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب
در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮﮐﺖ از وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮﻧﺪ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي
شرايط
موجود به
مطلوبدر ﻗﺎﻟﺐ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻄﻠﻮب ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻬﺮي ﺷﻬﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ و
ﻣﺪل ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه
وضع ﮐﺪ اوﻟﯿﻪ
حركتﺑﺮازاﺳﺎس 46
ﯾﺎدﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻋﻤﺪه ﮐﺪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﮐﺪﮔﺬاري از دادهﻫﺎي ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ و ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺑﻪدﺳﺖ
ﺷﺪه بادرتوجه
مطلوب
ﭼﺎرﭼﻮببه وضع
وضعرو،موجود
ﺑﻨﺪيحرکت
برای
هایی
ﻗﺎﻟﺐو 4برنامه
سیاسدرتها
آﻣﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ،در ای
منابع ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
به زﻣﯿﻨﻪ
ﻗﺎﻟﺐ 4
ﻣﻄﻠﻮب اراﺋﻪ
ﺷﺪﻧﺪ .ازاز اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ
ﻣﻀﻤﻮن
جا اوﻟﯿﻪ
46نﮐﺪ
)ﺗﻤﺎﺗﯿﮏ( ﺑوﻪ اﯾﻦ
اﺳﺖ :موجود پرند و مولفههای یادشده ارائه میشود .بر اساس  46كد اوليه شناساييشده
ﺷﺮحهای
ظرفیت
 .1ﻣﻀﻤﻮن )ﻣﻘﻮﻟﻪ( ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ-ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ-اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ :ﮐﺪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه اﯾﻦ ﺗﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و
مدل مضامين در قالب چارچوب مطلوب هويت شهري شهر جديد پرند تهيه و ترسيم گرديد .عمده
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻤﯽ ،اﻣﮑﺎن زﯾﺴﺖﭘﺬﯾﺮي ،اﻣﮑﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﯾﺠﺎد ﺣﺎﺷﯿﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ،
اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ،وﺟﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و ﺗﺠﺎري ،ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و
153
ﻣﻌﯿﺸﺖ ،راهﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﻠﻪﻣﺤﻮري و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدي ﺑﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮ و وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺟﻮد دارد و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم در ﻣﻮرد ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت
و ﺧﺪﻣﺎت درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪ .دﻏﺪﻏﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم ﺷﻐﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي در ﮐﻨﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي
اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﯾﺎ ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﺎﻟﯽ زﯾﺎدي در ﺷﻬﺮ دارﯾﻢ .ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف اﺣﺪاث اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮرﯾﺰ
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كدهاي اوليه شناساييشده بر اساس اصول كدگذاري از دادههاي مصاحبههاي عميق و نيمهباز
انجامشده بهدست آمد .بهطور كلي 46 ،كد اوليه در قالب  4مضمون دستهبندي شدند .از اينرو،
چارچوب مطلوب ارائهشده در قالب  4زمينه موضوعي (تماتيك) به این شرح است:
 .1مضمون (مقوله) جغرافیایی ـ فیزیکی ـ اکولوژیک :كدهاي اوليه شناساييشده اين تم شامل
شناخت و معرفی موقعیت طبیعی ،شناخت و معرفی تنوع اقلیمی ،امکان زیستپذیری ،امکان
ممانعت از ایجاد حاشیه در شهرهای بزرگ ،امکان کنترل مهاجرت به شهرهای بزرگ ،امکان
تمرکززدایی از شهرهای بزرگ ،سیستم مناسب حملونقل و ترافیک ،سیستم مناسب دفع فاضالب،
وجود و دسترسی مناسب به مراکز تفریحی ،آموزشی ،خدماتی و تجاری ،کانونی بودن جغرافیای
شهری ،فضای سبز مناسب ،هماهنگي معماري جديد با نيازها و معيشت ،راههاي دسترسي مناسب،
بسترهای فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی ،و در نهايت محلهمحوری و توجه به نقاط کانونی
است .در حال حاضر ،فاصله زیادی بین انتظارات ساکنان شهر و وضعیت استاندارد وجود دارد و
شهروندان به صورت مداوم در مورد کمبود امکانات و خدمات درخواست دارند .دغدغه اصلی مردم
شغل است ،به همین خاطر مکانیابی شهرهای جدید باید بهگونهای در کنار فعالیتهای اقتصادی،
صنعتی ،یا عمرانی باشند« :ما ظرفیت خالی زیادی در شهر داریم .یکی از اهداف احداث این شهرها،
پاسخگویی به سرریز جمعیت شهرهای مجاور بوده است .بر اساس این ،یکی از اولین عوامل
سکونتپذیر کردن این شهرها ،دسترسی آسان به حملونقل بین شهرهای جدید و مادر است .یک
سیستم حملونقل سریع ،آسان و ارزان باعث ترغیب مردم به زندگی در آن شهر میشود ،که قول
آن را به مردم دادهایم .اینجا آرامش هست و ازدحام شهرهای بزرگ نیست ،اما اگر کار مردم به
محل زندگیشان نزدیک باشد ،امکانات زندگی برایشان فراهم باشد ،و امنیت و شغل و تفریح داشته
باشند ،جمعیت شهر به آنچه که برای آن در نظرگرفته شده است ،میرسد».
در خصوص ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖبخش ﻃﺒﻴﻌﻰ با توجه به مختصات جغرافیایی و اظهار شهروندان،
شهر پرند در موقعیت مطلوبی بهسر میبرد و مدیران بهخوبی میتوانند از این مزیت رقابتی برای
جذب جمعیت پایدار بهرهبرداری کنند .اما در خصوص ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻉ شرایط کمی
متفاوت است و به نظر میرسد با توجه به آنکه ساکنان این شهر از قومیتها و مناطق مختلف
کشور هستند ،میتوان از سرمایه عظیم انسانی بهخوبی استفاده کرد و با نصب عناصر و نمادهای
آنان در جایجای شهر جدید ،انتخاب نام خیابانها ،کوچهها ،میادین ،و محلهها بر اساس متفکران و
مفاخر شهرهای کشور ،برگزاری جشنها ،مناسبتهای آیینی ،نمایشگاههای فرهنگی و مصنوعات
محلی ،بازیها و مسابقات ورزشی محلی برای باال بردن حس تعلق بهره برد .ﻓﻀﺎﻫﺎي دﻟﻨﺸﻴﻦ
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و ﺧﻮدﻣﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﺑﻪوﺟﻮد میآورد و میﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺲ ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ را
در ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻳﻚ ﺷﻬﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻜﺎن ﻧﻈﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﻨﺘﺮل
رﻓﺘﺎر دﻳﮕﺮان را ﻓﺮاﻫﻢ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﻪوﺟﻮد میآورد .ﻫﺮﭼﻪ
اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮات بیشتر و ﻗﻮیتر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ اﻧﺴﺎن ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ میﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ولی عامل ﻣﻬﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آنهاست که اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﺗﻮق و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .روﻳﺪادﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻬﺮ و
اﻧﺴﺎن ﻣوﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ،ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﻠّﻲ ،ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎي ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ
و ﻋﺰاداريﻫﺎ ازﺟﻤﻠﻪ روﻳﺪادﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻃﺮهاﻧﮕﻴﺰ میﮔﺮدد.
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮه ،عالقۀ ﻓﺮد به ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ را ﺑﻪوﺟﻮد میآورد .تاثیر دادن آرا و ﻧﻈﺮهای ﻣﺮدم در
ِ
برنامهریزیها و ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎي ﺷﻬﺮي از دﻳﮕﺮ اﺑﺰارهای اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻮﻳﺖ در بافتهای ﺷﻬﺮي و
ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﻣﻮر ﺷﻬﺮي است که این ﺗﻔﻜﺮ بهوجود
میآید و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺷﺪن ﻫﺪاﻳﺖ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮهاي ﻓﻌﺎلﺗﺮ از ﺳﺎکن ﺷﺪن
ﺻﺮف دارد« :مردم از جاهای مختلف و سطوح فرهنگی مختلف کنار هم جمع شده و آشنایی قبلی با
آداب و رسوم هم نداشته و به جبر و مسائل اقتصادی در شهری غیر از شهر خودشان ساکن شدهاند.
ما برخی رویدادهای فرهنگی را برنامهریزی کردیم تا در قالب آنها مردم با هم و آداب و رسوم و
صنایع دستی شهرهایشان آشنا بشوند .در نتیجه ،اجتماعات خوبی شکل گرفت».
 .2مضمون (مقوله) اجتماعي :اين مضمون نيز از كدهاي اوليهاي از این قرار تشكيل میشود:
ارتقای سرمایه اجتماعی ،انسجام و وحدت اجتماعی ،ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی ،مشارکت
در توسعه شهر ،رضایتمندی از امکانات و خدمات ،کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت
اجتماعی و روانی ،حفظ هویت جامعه محلی ،ایجاد تصویری مثبت از شهر جدید ،رواج سبک زندگی
سالم ،ایجاد تکثر فرهنگی و حفظ فرهنگ و ارزشهای سنتی هر قوم و شهر ،تقویت هویت ملّی،
تسهیل مهاجرت معکوس ،دارا بودن هویت محلهای ،وجود حس سرزندگي ،ایجاد حس تعلق خاطر
در ساکنان ،امکان مشارکت و کنترل محلهای« :همانطور که بارها گفته شد ،نگاه به کارکرد
شهرهای جدید ،صرف ًا به عنوان محلی برای سرریز جمعیت شهرهای بزرگ موجب شده که آنها
به یکسری خوابگاه در کنار شهرهای بزرگ تبدیل شوند .اما آنچه اکنون در کانون توجه ما قرار
دارد ،نه صرف ًا ساختمانسازی ،بلکه انسان و نیازهای اوست» ،یا «بسیاری از ساکنان شهرهای
جدید ،مهاجرانی هستند که از راههای دور و نزدیک به اینجا آمدهاند ،غریبه بودن آنها با هم و
نداشتن رابطه همسایگی ،نداشتن خاطره در این شهر ،نبود عناصر هویتبخش و فضاهای عمومی
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خاطرهانگیز ،احساس تبعیض و نبود امنیت ،نبود محلی برای گذران اوقات فراغت ساکنان بخشی
از مسائل شهرهای جدید است که برای حل آنها برنامهریزی شده است .مردم میتوانند با هم
تبادل فرهنگی داشته باشند و با آداب و رسوم و سنتهای هم آشنا شوند ،مانند جشنواره غذاهای
سنتی که برگزار شد».
 .3مضمون (مقوله) فرهنگی ـ تاریخی :اين مضمون نيز از كدهاي اوليه مشخصي ايجاد میشود
که عبارتاند از محافظت از میراث فرهنگی ،ارتقای فرهنگ گردشگرپذیری ،انسجام فرهنگی بین
اقوام و مذاهب مختلف ،تبادل و تعامالت فرهنگی ،توجه به ظرفیتهای تنوع فرهنگی ،شناخت
و معرفی ارزشهای تاریخی و فرهنگی ،سرزندگی شهری ،ایجاد و تقویت صنایع دستی-فرهنگی
منطقه ،و پاتوقهای فرهنگی« :اگر بخواهیم تعداد افراد با سکونت طوالنی و پایدار داشته باشیم،
در کنار توسعه عمرانی باید شرایط مطلوب را برای حضور آنان فراهم کنیم .شهرهای جدید باید
دارای ویژگی خاص باشند و برای ساکنان جاذبه داشته باشند و برنامه ما تبدیل یک شهر بیجان
در وسط بیابان به یک شهر دوستدار ورزش ،فرهنگ و هنر ،طبیعت یا حیوانات است».
 .4مضمون (مقوله) اقتصادی :اين مضمون كدهاي اوليه را با موضوعيت اقتصادي در بر
میگیرد ،ازجمله اشتغالزایی و کارآفرینی ،درآمدزایی ،جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی ،فقرزدایی
از راههای مختلف ،دسترسی به خدمات محلهای ،دسترسی به خدمات حملونقل عمومی ،سودآوری
اقتصادی فعاليتهای بنگاههای تجاری کوچك و ارزش مالكيت محلی« :در خصوص ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ
ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ (اجتماعي ،فرهنگي ـ تاريخي ،و اقتصادي) باید از تمرکز بر رویکرد مدیریت متمرکز،
فرمایشی و از باال به پایین ،به سمت رویکرد مشارکتی و از پایین به باال متمرکز شد .بهطوری که
با ایجاد بسترها و زمینههای مناسب اجتماعی و فرهنگی ،امکان ایجاد و گسترش شاخصهای
سرمایه اجتماعی و فرهنگی ازجمله اعتماد ،پیوند و انسجام ،مشارکت بینفردی تا کالنمحلی،
حس همدلی و پیوستگی با همسایهها و کل جامعه محلی فراهم گردد .با این اقدامات به نظر
میرسد ضمن افزایش احساس تعلق به شهر و محل زندگی ،شرایطی برای افزایش انسجام محلی
و نهایت امکان ایجاد ،حفظ و تعمیق و تعمیم هویت مکانی فراهم گردد .در آن صورت ،افراد از
زندگی در شهری که خودشان را در سرنوشت آن سهیم میدانند لذت میبرند و برای آن احترام
قائل هستند .همین موضوع میتواند باعث کاهش انواع آسیبها و مشکالت این شهر شود« :مسئله
اشتغال در شهرهای جدید هم از نظر مردم و هم مسئوالن در اولویت قرار دارد .ما باید از صنایع
خالق حمایت کنیم و فرایندهای جذب سرمایه را در شهرهای جدید تسهیل کنیم .تدوین و اجرای
برنامههای توسعه کارآفرینی شهری از سیاستهای اقتصادی شهرهای جدید است».

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻤﺎد ،ﭘﯿﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺠﺎم ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﯿﻦﻓﺮدي ﺗﺎ ﮐﻼنﻣﺤﻠﯽ ،ﺣﺲ ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ و ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ
ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺤﻠﯽ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ،ﺣﻔﻆ و ﺗﻌﻤﯿﻖ و ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .در آن ﺻﻮرت ،اﻓﺮاد از زﻧﺪﮔﯽ در
ﺷﻬﺮي ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮاي آن اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ
اﻧﻮاع آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻮد» :ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم و ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ

از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻼق ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﺷﻬﺮي از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ«.

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

بحث و نتیجهگیری
شه ِر با هویت ،شهری است که مردم در آن حضور فعال ،مستمر ،و بانشاط داشته باشند و زندگی
در آن را موقتی و به مثابۀ دوره گذار تلقی نکنند .در خصوص ابعاد سهگانه هویت مکانی (طبیعی،
مصنوع ،و اجتماعی) که پیشتر گفته شد ،پژوهش نشان میدهد که بیتوجهی دستاندرکاران،
مدیران ،و شهرسازان به هر یک از این مولفهها ،پیامدهایی از قبیل عدم تمایل شهروندان به زندگی
در شهر جدید یا سکونت بهاجبار فاقد هرگونه احساس تعلق را به دنبال دارد .به نظر میرسد در هیج
یک از فرايندهای ايجاد شهر جديد اعم از مكانيابي ،برنامهريزي ،طراحي ،و اجرا این موضوع در
نظرگرفته نشده است .در نتیجه ،ساکنان به دلیل نبود ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖبخش اجتماعی-فرهنگی
هیچگونه احساس تعلق و مسئولیتی در قبال محل سکونت خود نداشته و هیچگونه پیوند و شبکهای
ایجاد نکردهاند .آنها به عنوان جمعیتی شناور تلقی میشوند که هر لحظه امکان جابهجایی دارد.
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این شهر از لحاظ مولفههاﻱ ﻫﻮﻳﺖبخش اجتماعی-فرهنگی وضعیت مناسبی ندارد ،بهطوری که
برخی معتقدند ارزیابی موفقیت یا عدم موفقیت پروژههایی چون شهرهای جدید معمو ًال به زمان
طوالنی نیاز دارد و به عوامل گوناگون متکی است و بحث هویتیابی در این شهرها هم از این
موضوع جدا نیست.
در همین راستا ،چندین مسئله در کندی فرایند هویتیابی شهرهای جدید دخالت دارند .از
مهمترین این عوامل ضعف تنوع اقدامها و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در میان ساکنان
شهرهای جدید است .نکته بسیار اساسی که در واقع مهمترین مانع بر سر راه آنها در تبدیل
شدن به یک شهر متعارف است ،نگرشی است که شهرهای جدید را به عنوان خوابگاه شهرهای
بزرگ تعریف میکند .این موضوع محدودیت رشد شهرهای جدید را بهطور دائم بازتولید کرده
و به مانع اصلی توسعه متعارف شهرهای جدید و هویتیابی آنها تبدیل شده است .همچنین،
یکی از مهمترین مسائل شهرهای جدید ،موضوع جذب و تثبیت جمعیت ،و جلوگیری از شناور
بودن جمعیت است .در همین زمینه ،ایجاد تعلق مکانی به منظور حفظ جمعیت یکی از مهمترین
موضوعهایی است که ذهن مدیران شهرهای جدید و متخصصان و برنامهریزان شهرسازی و
پژوهشگران حوزههای مختلف شهرسازی و علوم اجتماعی را به خود مشغول کرده است .بهطوری
که در شهر جدید ،فرد بیشتر از آنکه شهروند باشد ،ساکن است .او بهگونهای ارادی یا غیرارادی
از سر اجبار یا میل ،سکونت را در شهر جدید اختیار کرده است .او در مکانی سکنی میگزیند که
هیچ نشانه یا شناسهای در آنجا وجود ندارد ،در کنار فرد یا افرادی زندگی میکند که تا امروز
آنها را نمیشناسد ،با روحیههای آنها آشنا نیست ،و هیچ رمز و راز یا استعاره و تمثیلی را با آنان
سراغ ندارد .او در مکانی ساکن شده است که هیچ خاطرهای از پیش از آن در ذهن ندارد .شهر نیز
خاطرهای از خود به یاد ندارد ،چون در جایی استقرار یافته که پیش از او فضایی باز و گسترده در
دامن طبیعت بوده است .این فضا با استقرار مردم به مکانی تبدیل میشود که بدون خاطره و هویت
پیشین است .پس هم شهر و هم ساکنان شهر از پی یک مقصود ،اولی در پی اعالم هویت مکانی،
و دومی در پی اعالم هویت شهروندی روان میشوند .یعنی دو امر متقابلی که یکی بدون دیگری
ناممکن است .در همین امر متقابل است که هم شهر در حافظه شهروندان مینشیند و هم شهروند
آن خود کرده است.
مکانی را بازمیشناسد که مهر و نشانه خود را بر آن زده و آن را از ِ
در مجموع ،نتایج نشان میدهد كه شهر جديد پرند دچار اخالل هويت ناشی از مولفههای
هویت مصنوع و هویت اجتماعی است .پایین بودن کیفیت زندگی در پرند به علت نبود امكانات
خدماتي ،حملونقل عمومي ،گذراندن اوقات فراغت ،و محدوديت شغل در شهرهاي جديد (دور
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بودن محل کار از محل زندگی) ،که ساکنان پرند در مصاحبههای بسیار به آن اشاره کردهاند ،پرند را
شهری فاقد هویت مکانی برای ساکنان تبدیل کرده و تجربه شهرسازی را در آن با شکست مواجه
ساخته است« :من و خواهرم دو سال با هم در اینجا زندگی میکنیم .اینجا افراد مجرد زیاد زندگی
میکند و برای مردم عادی است .فقط اگر شب و نیمههای شب مشکلی پیش بیاید ما نمیتوانیم از
خانه بیرون برویم .مخصوص ًا فاز  4که اص ً
ال امنیت ندارد ،یعنی هیچی ندارد! دو نانوایی داشت که
بسته شد .چند کیلومتر راه باید طی شود تا بتوان به نانوایی رسید .از کدام مشکل پرند باید گفت!
بدون امکانات ،بدون بانک ،بدون مرکز درمانی».
براي جبران آنچه اتفاق افتاده و نیل به اهداف تعیینشده ،الزم است مدلی واقعبینانه برای
برنامهریزی فرهنگی مختص به این نو-شهرها ارائه شود و چشمانداز و ماموریتهای اجتماعی
و فرهنگی بهطور خاص برای آنها تدوین گردد .از اینرو ،باید تغييراتی در رويكردهای موجود
صورت گیرد تا با جلب نظر و مشارکت مردم به عنوان مخاطب و بهرهبردار اصلی شهر شاهد رشد،
توسعه ،و نشاط شهر باشیم و از هدررفت انرژی و سرمایه بیش از این جلوگیری شود .واقعیت آن
است که تحقق یك شهر مطلوب امری آهسته و پیوسته است« :زمانی که ساکن پرند شدم نه
میدان استقالل وجود داشت نه بلوار جمهوری و نه پارک فدک ،و مسکن مهر هم نبود .پرند هنوز
گاز نداشت .آب معمو ًال شب تا صبح قطع بود .فقط یک کیوسک تلفن اینجا بود که صف بود
همیشه .یک منزل ویالیی بود که مطب شده بود و یک داروخانه که فقط تا  9شب باز بود .از نظر
من ،این شهر خیلی پیشرفت کرده است ،و بهتر هم میشود ،ولی باید صبر کرد .آدمهای اینجا
کمی ضعیف هستند ،اما میتوانند کمک کنند که اینجا شهر بهتری برای زندگی شود».
تمدن شهری را باید از منظر توسعه تدریجی در ابعاد مختلف در نظر گرفت و دیدن آن به
عنوان یك پروژه امری خطاست .سیاستگذاران و مدیران شهرهای جدید باید مسئله جامعیت شهر
را درک کنند و از خطای تقلیل شهر به مسکن ،محل کار ،و حملونقل ،و خطای تقدم برنامهریزی
کالبدی بر برنامهریزی اجتماعی بپرهیزند .توجه آنها به شهر باید شامل ابعاد انسانی باشد و در
سیاستها و اقدامهای خود اهمیت مقیاسهای انسانی را برای شهرسازی درک کنند« :من از
دخترم خجالت میکشم .اینجا هیچ جای تفریحی ندارد .او خیلی باهوش است و اهل کتاب
خواندن ،اما اینجا هیچ امکاناتی برای او وجود ندارد!».
با توجه به بررسیهای صورتگرفته و مباحث نظری ارائهشده در حوزه هویت و مکان ،پیشنهاد
میشود برنامههایی در جهت تقویت مضامین موثر بر هویتیابی مکانی اجرا شود .الزم است که
پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی همزمان با مکانیابی و پژوهشهای عمرانی و فنی صورت گیرد
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