
 

ها، های فرهنگی جوامع بشری بوده و بر اساس این آرمانمعماری، در طول تاریخ، تجسمی از آرمان

شده به دست افراد مختلف، به صورت یک تمامیت با هویت خاص خود زیستی ساختههای محیط

شدنِ معماری، مفاهیم هویتی فرهنگی رسد با وقوع مدرنیسم و جهانیدر آمده است. به نظر می

حاضر بر  یرو مقالهمعماری به مفهومی متغیر و پیچیده بدل و به چالش کشیده شده است. از این

های مسکونی را تحلیل و تفسیر هویتی و کیفیتِ محیط–های فرهنگیبین سیاست یآن است رابطه

سنجش مورد مطالعه، به  ینماید. بدین منظور با انتخاب شهرک اکباتان تهران، به عنوان نمونه

تحقیق برمبنای تحلیل  روش .پرداخته شده استشهرک این  2و1فاز در  های مسکونیخانهکیفیت 

استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی مدل مراتبی و  سلسله یمتغیرهرگرسیونی چند 

مراتبی و متشکل  مدل دارای ساختاری سلسله یـنا. سنجش کیفیت محیط سکونت موسـوم اسـت

رعایت معیارهای و براساس  تهقرار گرف تحقیق یمبنای تنظیم پرسشنامهاست که از معیارهایی 

ها حاکی از نتایج بررسی. (5تا  1ده است )ما بین مورد نظر امتیازدهی ش فرهنگی-هویت اجتماعی

 (1<88/2<5) 2و فاز ( 1<62/2<5) 1فاز  یمسکون هایمجتمع بیرونی کیفیت محیط آن است که

تر از حد متوسط است. حال آنکه کیفیت فرهنگی، پایین-اجتماعی تیشهرک اکباتان مطابق با هو

 1)فاز همان اصول، در وضعیت خوبی قرار داردبا محیط داخلی واحدهای مسکونی مطابق 

چنین هر دو فاز به لحاظ رعایت اصول و معیارهای هویت ((. هم1<18/4<5) 2و فاز ( 1<08/4<5)
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 مقدمه

انسان  یستیو چ یستیبوده است. مفهوم ک مطرحی بشر یهااز دغدغه یکیدور به عنوان  یهااز گذشته تیهو یمقوله

و تبادل نظر  بحث به ،پردازان در رابطه با آنهیو نظر لسوفانیف یبوده و عمده یفلسف مباحث نیتریمیاز قد یکی

ی امروزه به مفهوم شد،یشده در نظر گرفته منییتع شیثابت و از پ یادهیدور پد یهاکه در گذشته هویتاند. پرداخته

 همکاران، )سلیمانی و است شدهانسان مدرن  یناآرام و تیگشته و موجب بروز بحران هو بدل متناقضو  دهیچیپ ر،یمتغ

 شیبی حت ای مانند گذشته و زیامروزه ن ،مؤثر بر آن یهاو مؤلفه تیهو یستیچ رابطه با در ییهابحث جهی. درنت(1392

مطرح  یشناسو جامعه یشناسانرو ،یفلسف مختلفی هادر حوزه زیبرانگاز موضوعات چالش یکیبه عنوان  ،از گذشته

و در  یالدیم 50 یدر دهه ،یپس از جنگ دوم جهان ،یمعمار یدر حوزه تیهو مفهوم ظهور (.1393 )بهشتی،است 

که از آن زمان تا کنون  یاگسترده مباحث رغمیعل (.1394 )جوادی، مدرن شکل گرفت یبه معمار یبروز انتقادات یپ

توسعه مطرح  درحالی در کشورها ژهیو مورد توجه، به یهنوز به عنوان موضوع دهیپد نیا رابطه صورت گرفته، نیدر ا

چرا که نادیده گرفتن فرهنگ به عنوان جزء الینفک زندگی در معماری (. 1394 رفیع اردکانی، آبادی واست )فیض

توکلی و کشمیری، )زرگی از مشکالت اجتماعی و معضالت روانی در این محدوده استبخش ب یمدرن، به وجود آورنده

1396 :106.) 

خانه گرفته  کی یاز بنا ،سازدیدر واقع آنچه انسان مکند و معنا پیدا میفرهنگ تطابق و  یبا مقوله ،اکنون نیز هویت

فرهنگ »راپاپورت  مطابق با دیدگاه(. 1395 زاده،یسی)ع است یفرهنگ یهاآلدهیها و ااز آرمان یشهر، تجسم کیتا 

اطالق  ،شکل گرفته است ینیبجهان کیها در آن یهانآرما ها وآلدهیکه ا یمردم دیها و عقابه مجموعه ارزش

در واقع فرهنگ فضای زیستن و فعالیت و مبیّن ارتباطات انسان با جهان خارج است.  (.1366 )راپاپورت،« شودیم

هدایت و جهت دادن فعالیت های انسان، به مثابه ی بستر، فضا و معنای زندگی ایفای نقش می نماید  فرهنگ با

متقابل معماری، فرهنگ و تشکیل الگوهای فی مابین،  ی(. در نتیجه با توجه به رابطه30: 1398نژاد و کابلی، )بهرامی

 نیبر اساس ا (.28: 1398نژاد و کابلی، )بهرامی آرمانی یک ملت توسط همگان دیده خواهد شد یاز طریق آن اندیشه

با  تیتمام کیساخته شدن به دست افراد مختلف به صورت  نیدر ع ،یستیز یهااست که مجتمعها آرماناصول و 

سبب . این تمایز هویت اجتماعی نیز بی(1391 ،ی)توسل کنندیم دایها را پنمونه گریاز د زییتم تیو قابل مدهآدر  تیهو

 یاست که به لحاظ اجتماع یگروه نیب یافتهیسازمان یدال بر وجود مجموعه رفتارها ،یاجتماع تیهونیست؛ چرا که 

  .(1392 طهماسبی، فر و)بهزاد ردیگیمشابه انجام م و کسانیبه صورت 

 یاجتماع یهاگروه که در ییهاگرشن ها وبخش و ریپذتکرار یالگوها لیتحل یاست برا یتالش یاجتماع تیهو ییشناسا

و  یظاهر ای یو روح یکالبد یبه دو جنبه ،دارشهیو ر ینگاه طول در یک ،(1394 ،و همکاران )مشکینی وجود دارد

عناصر  یهیکل در صورت است که نیبد آن یساختار یالگو (.1388کار و همکاران، نقره)  شودمی میتقس یباطن

در تعامل  گریکدیبا  اول یهیبه عنوان ال طیو مح نیچون دهم یباشد، عوامل تعادل که در حال یاجامعه یسازنده برا

به عنوان ستون  نیاز عنصر د انیاد بر یجوامع مبتن ای کهبه گونه ؛(1395سفیدی، )باقری و سنگ رندیگیقرار م

و نژاد را مبنا قرار  تیقوم ای خیتار جامعه، چونهم یعناصر ینیردیجوامع غ و کنندیم استفاده گریعناصر د یهمه

 کار،)نقره پنهان است جوانب آشکار و هم یاختصاص دارد که هم دارا جامعهی به سنت جار یبعد یهیال .دهندیم

شوند می  سنت آن جامعه محسوب مردم و ... یشکل زندگ ،آداب و رسومها، هنجارها، رفتارها، ارزش و (1387

مطابق با جامعه را  آنفرهنگ  زمان، طول در ،دعقای و هاارزش مانند ،سنت ابعاد پنهان. (1393پور و همکاران، رستم)
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فرهنگی در شکل زیر به صورت -بر اساس آنچه گفته شد اصول هویت اجتماعی. دندهیم لیتشکهویت  اجتماعی 

 نمودار ترسیم شده است.

 

 
 (1398منبع: نگارندگان، فرهنگی )–(: اصول هویت اجتماعی1شکل )

 

های متعددی با محوریت فرهنگ، هویت و معماری در داخل و خارج از ایران صورت گرفته است که در ادامه پژوهش

 هایاولویت بر فرهنگی تغییرات ثیرتأ بررسی ( در پژوهشی با هدف2001)1کالفسشود. ها اشاره میبه تعدادی از آن

در  را مسکن و سازیخانه گذاری برهای ارزششاخص یدرباره موردی یمطالعه یک از سازی، نتایجیخانه و مسکن

 اجتماعی هویت ساکنان یک منطقه، چگونه که دهدنشان می مطالعه، این .دهدمی ارائه اکوادور هایسکونتگاه یکی از

 یپیشینه(، در پژوهش خود به ضرورت توجه به بحث 1393سازند. نژاد ابراهیمی و فرشچیان )می را خود فرهنگی و

جهت افزایش تعامالت اجتماعی اشاره  ،به عنوان یک عامل مهم در طراحی فضاهای عمومی ،خاص فرهنگ زندگی افراد

های با مطالعه شهرک اکباتان و با در نظر گرفتن جنبه دیگر پژوهشی ( در 1393)همکاران معینی و چنین همکنند. می

ی روانی مانند وقوع جرم، به بررسی مراحل تکامل رویکرد پیشگیری از هاثیر آن بر وقوع ناهنجاریتأروانی مسکن و 

 (1393) قنبران و جعفریبه عالوه . پردازندمیجرم توسط طراحی محیطی و ایجاد امنیت محیطی با استفاده از طراحی 

سیاسی شهر، -که ساختار اجتماعی کنندمیشهر تهران بیانگر در  «درکه» ی، در ارتباط با محلهی خوددر مطالعه

تماعی در میان ساکنان تعامالت اج کنندگان از فضا در ارتقایاستفادهروانی -فضایی و حاالت روحی-ساختار کالبدی

 ثیرگذار بوده است. این محله تأ

 ،خود هایدر پژوهش (1394( و سجادزاده و همکارن )1393)علوی و همکاران  مانند برخی از  محققاناز طرف دیگر 

صفرنژاد و چنین هم .2اندای و ابعاد پایداری معماری در شهرک اکباتان پرداختهپایدار محله یتوسعه یبه مطالعه
                                                           
1 Klaufus 

از نظر  دریافتند که این محلهاکباتان  یهمحلی با تأکید بر امحله داریپا یهتوسع یابیو ارز داریپا یهالزامات توسع(، با بررسی 1393) علوی و همکاران.  2

شناخته  داریپا 3/  4385و  3/  5166، 3/  6977 برابر ینیانگیبا م بیبه ترت یو کالبد یطیمح ستیز ،یفرهنگ -یاجتماع یهاشاخص در ،یداریابعاد پا

در  داریاصول معماری پا چارچوب و یبررس(، به 1394زاده و همکاران )سجاد شده است. یتلق داریناپا 2/  8241 نینگایبا م یعد اقتصادشده است و در بُ

 %65اکباتان تا   هرکش 34پرداختند و دریافتند که مطابق با اصول معماری پایدار تنها فاز  موردی شهرک اکباتان تهران( ی)نمونهی های مسکونشهرک

 اند.را رعایت نموده %24نموده و دو فاز دیگر تنها اصول را رعایت 
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توان با ایجاد نفوذپذیری، غنای حسی، توجه (، در پژوهشی در شهر رشت به این نتیجه رسیدند که می1395) همکاران

موجب ارتقای  ،فرم کالبدی و توجه به زمینه در طراحیهای بومی، خوانایی در ها، نمادها و نشانهبه نمای ساختمان

شهرک  ی(، در پژوهشی با مطالعه1396) هویت محیط و افزایش حس تعلق شهروندان شد. گودرزی و مفیدی شمیرانی

های روانی و با دور یر آن بر وقوع ناهنجاریأثسکن و تهای روانی مبا در نظر نگرفتن جنبه»: کنندبیان میاکباتان، 

خود، این فضاها تنها به عنوان سرپناهی ایفای نقش  یها از تصور ذهنی هر ایرانی از خانهشدن شکل و ساختار خانه

 .«... در این مناطق شده استافسردگی، خودکشی و های روانی مانندترین علل افزایش ناهنجاریکردند که یکی از مهم

قرار  دیأکت موردشهرک اندیشه اردبیل،  یوهش خود، با مطالعه( نیز در پژ1396) زاده و نصرتیدر همین سال رحیم

های در مجتمع یداخل یهایو وابستگ یفزایش انسجام اجتماعرا عامل ا یفرهنگات ساختن اشتراک گدادن و هماهن

 اصل تیمستلزم رعا ی رااسالم-یرانیمسکن ا تیموفق(، 1396)همکاران دانند. در همین راستا ضرغامی و زیستی می

های فرهنگی در پژوهشی به بررسی سیاست نیز (2017) 3ویلبر موزر و شمسا. دانندمی یدر بطن طراح یاجتماع تیهو

ایجاد احساس هویت فرهنگی  ،که هدف از آن گذشته در جزایر اندونزی پرداختندهای معماری طی پانزده سال پروژه

ثیرگذاشتن های معماری دولتی قادر به تأدهد که چگونه سیاستو مذهبی ماالیی بوده است. نتایج این پژوهش نشان می

ها بیشتر گیری این سیاستو جهت ود جهت حفظ میراث ماالیی بودههای خهای معماری با توجه به دیدگاهبر پروژه

 های عمومی متمرکز بوده است. رهنگ ماالیی در ساختمانبر احیا و نمایش عناصر ف

یداری اجتماعی ترین فاکتور پابه عنوان مهم ،در پژوهشی به بررسی تعامالت اجتماعی (2017) پورزاده و صباغیوسف

علق حس تپرداخته و به نقش فضاهای اجتماعی به عنوان عاملی جهت تشویق و مشارکت افراد در حیات جمعی و 

 -ای هویتیهاز سیاستمتأثر پژوهش حاضر با نگاهی نو  ی پیشین،ی مطالعات صورت گرفتهدر ادامه اند.کرده کیدتأ

 پردازد. شهرک اکباتان می 2و 1فرهنگی به سنجش کیفیت واحدهای مسکونی در فاز 

 4سلـسله مراتبـی یروش تحلیل رگرسیونی چند متغیره یتکنیک استفاده شده ،حاضر یدر مطالعهروش تحقیق 

سـاختاری که « درخت ارزش» موسوم به مسکونی از روش مدل تجربیکیفیت محیط سپس در جهت سنجش است. 

متغیرهای مـؤثر در فراینـد سـنجش  جزء معیارها و معیارها،این مدل، در  شود.، استفاده میمراتبی دارد سلـسله

های متفاوتی نظیر رجوع به روش تـوان از منـابع ومـیتا دهند. در این راسمحیط مسکونی را تشکیل می کیفیـت

تعیین و ایجاد متغیرهای مربوط  به منظورکارشناسان  و مصاحبه با ساکنان یا ، مرور متون مربوطفرهنگ وهویت ایرانی

فاده ستالزم به ذکراست که در پژوهش حاضر سازماندهی متغیرها با ا نمود. استفاده ،مسکونیکیفیت محیط  به موضوع

شده ساخته معیار کیفیـت محـیطها، ب( الف( شناسایی معیار سطح : 4که در  مدل تجربی و« ایتجزیه»از رویکرد 

دسترسی، نوع مکانی،  جزء معیار بناها و فضاها، تعلقِ  شـش)اکتباتان  در شـهرک 2 و 1 های مسکونی فازدر واحد

بق با هویت داخلی مطا معیار کیفیت محیط(، ج( محیطیایمنی و متغیرهای خدماتی، امنیت/-تسهیالت کالبـدی

بندی فضاها، ، عرصه)حفظ حریم، نوع مصالح اکباتان در شهرک 2و 1های مسکونی فاز فرهنگی خانه -اجتماعی

بـا است که در این بخش  درخت ارزش سـطح پایـانی د( ،همنظر پنجره، دید و ونوع عایق در  مراتب فضایی،سلسله

طرح شده و کمی کردن این  سؤاالتی راجع به هر یک از جـزء معیارهـا ،فرهنگی-هویت اجتماعی شاخص اسـتفاده از

طراحی پرسشنامه در دو بخش سؤاالتی در  .گیردمی هـا بـا اسـتفاده از روش مـستقیم پرسـشنامه صـورتشاخص

                                                           
3 Moser& Shamsa Wilbur 
4 HMR 
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های مربوط به پرسش گردد( ونیز میهویت فردی ساکنان )که بالطبع سبب هویت اجتماعی و فرهنگی آنان  یزمینه

 یجامعه. در این راستا، ه استداخلی(، صورت گرفت )محیط بیرونی و های مسکونیخانهمحیط  سنجش میزان کیفیـت

دهد. برای تعیین تعداد می ( تشکیلمطالعاتی )شهرک اکباتان یرا گروهی از ساکنان محدودهحاضر  آماری پژوهش

نظر . با در نفر به دست آمد 243حجم نمونه  تیبکوکران استفاده شد که به این تر فرمولآماری از  یاعضای جامعه

پرسشنامه  280، در مجموع شدههای تکمیلتعدادی از پرسشنامه قابل استفاده بودنگرفتن احتماالت مربوط به غیر

 مبنای ،پرسشنامه 271نهایت  های مختلف روز توزیع شد که درصورت اتفاقی و در ساعت به ،مورد نظر یدر محدوده

از غربال  پژوهش پس ینمونه یجامعه ،در این میان .قرار گرفت SPSS  نرم افزار یهای آماری به وسیلهتحلیل

و تحصیالت باالی دیپلم سال  32میانگین سنی پرسش شوندگان  بازن  148 و مرد 123 ها متشکل ازپرسشنامه

 ارزیابی گردید.

 هویتی–های فرهنگیسیاست

های اخیر مورد توجه کشورهای مختلف بوده است. هویتی از جمله مفاهیمی است که در دهه -های فرهنگیسیاست

گیری هنر مورد توجه است؛ چرا که میزان گذاری فرهنگی، به عنوان عامل اساسی در چگونگی شکلی سیاستمسئله

استقالل و وابستگی فرهنگ و هنر در جامعه است ی کنندهی فرهنگ، یکی از وجوه تعییندخالت دولت در عرصه

ی دولت در ایجاد یا تحکیم و یا تغییر مقررات و گذاری فرهنگی به اراده(. سیاست14: 1390نیا و چلمقانی، )شهرام

ی جغرافیایی به شدت در هویت ی فرهنگ معطوف است. ساختارهای فرهنگی حاکم بر هر منطقهتنظیمات در عرصه

شماعی محیط است ) توان گفت هویت هر شهر، تجّلی فرهنگ درگذارد. از این رو، میمی رسازی آن تأثیرمعماری و شه

فرهنگ، چون هایی پدیدهپسوند عنوان به توان میهویت  (. از102: 1392سروش، گودرزی و پوراحمد به نقل از 

 هویتمیان، این در کرد. استفاده آن نظایر و محله و طایفه ایل، آموزشی، ی رشتهسکونت،  محلدین، ملیت، قومیت، 

کند. کسب هویّت  پیدا تعلق آنبه و باشد فرهنگ یک  نفوذتحت  که است فردییا  گروه یکهویت  احساس فرهنگی،

نی بوده است. انسان به آن دلیل انسان های انساهای تاریخ و فرهنگدغدغه مطلوب و اصیل و رهایی از بحران هویّت از

 (.34: 1388، و همکاران کارهویتی آرمانی است )نقره ساز و خواستاراست که موجودی هویت

های انسانی مورد ی فرهنگ جامعههنر معماری همواره تحت تأثیر عوامل فرهنگی بوده و به عنوان یک رسانه در توسعه

های جهانی شدن معماری، امکان ارتباط بین فضاهای معماری و سایر پدیدهتوجه بوده است. با شروع مدرنیسم و 

های بارز آن بود، بحران هویت هویتی از شاخصهتاریخی و فرهنگی به حداقل ممکن کاهش یافت. این بحران که بی

اشت. انسان ها را در پی د(. دگرگونی نگرش انسان به جهان، دگرگونی هویت104: 1396نامیده شد )معظمی و حجت، 

گونه کرد. انسان مدرن در تالش بود خود و جهانش را آنوجو میسنتی هویت خویش را خارج از جهان مادی جست

(. این دگرگونی و گسست در نهایت، محصول معماری را تحت تأثیر قرار 57: 1384طلبد، بسازد )حجت، که خود می

 یهای نخست نیمهاین فرآیند موجب شد که در دهه ش کشید.داد و تداوم، وحدت و انسجام معماری سنتی را به چال

های بومی و محلی توجهی به فرهنگهایی به برخی خصوصیات معماری مدرن از جمله بیدوم قرن بیستم اعتراض

های فرهنگی، محلی و بومی در طراحی فضاهای خواهان توجه به برخی از جنبه ،ای از معمارانصورت گیرد و عده

های فکری به بسیاری از کشورهای شرقی راه یافت و با توجه به این جنبش مانند برخی از دیگر نهضت شوند.معماری 

ها و نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه را این معماری مدرن نیز که در این کشورها نتوانسته بود بسیاری از خواسته

گرچه اعمال ت. ی برخی از فضاها بازتاب یافرگون در معماهای گونابرآورده سازد، مورد استقبال قرار گفت و به صورت

های حاکمیتی های اجتماعی مورد توجه دولتها و نظامفرهنگی کشورها، اندکی متأخر از سایر حوزه یسیاست در عرصه
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گ و )بهمنی خدن توان یافت که ضرورت و اهمیت آن را کم یا انکار کنداما امروز کمتر کسی را می، قرار گرفته است

ریزی و رونق شهری، مورد های فرهنگی تأثیرگذار بر برنامه؛ چرا که در بیست سال اخیر، سیاست(8: 1395همکاران، 

هویتی در معماری، به –های فرهنگیسیاست رعایت ارزش(. 95: 1396زاده و همکاران، توجه قرار گرفته است )کریم

های کلی نظام در جرایی، تقنینی و نظارتی، یکی از سیاستهای اخصوص معماری مسکن، به عنوان راهنمای دستگاه

به بازآفرینی  ،مجدد فضاهای شهری با خلقفرهنگی هویتی،  هایگیری از سیاستگردد.. بهرهبخش مسکن محسوب می

های فرهنگی و هویت محلی خصوصیات و ویژگی گیری و احیاءارتباط مستقیمی با بهره د وشهری منجر خواهد ش

 دارد. 

 شهرک اکباتان

و در کیلومتر  مخصوص کـرج یدر شمال جاده ،های خاورمیانهترین شهرکعنوان یکی از بزرگ به «شهرک اکباتان»

 5منطقه  6بخشی از ناحیه  ،میدان آزادی تهران واقع بوده و بر اساس نظام تقـسیمات کالبـدی شـهرداری تهـران 5

موقعیت جغرافیایی آن سبب تجمیع آن با  تنها، ساختار کل منطقه کهنسبت گسسته از  ای بهشود. ناحیهمحسوب می

گونه تشابهی با عملکردی و نه به لحاظ سیمایی هیچ یاد شده نه بـه لحـاظ یسایر نواحی منطقه شده است. ناحیه

ید فکوری های اکباتان، شهسکونتی کوی بیمه و شهرک چهار مجتمع دربرگـرفتن ینواحی دیگر نداشته و بـه واسـطه

 در ایـن میـان شـهرک(. 1382 )مهندسان مشاور شارمند، سکونتگاهی و خوابگاهی است و آپادانا دارای عملکرد غالـب

 یواسطه به سـازی ورتبـهاکباتان به عنوان یکی از نخستین تجربیـات نظـام شهرسـازی ایـران در زمینـه بلنـد م

یز بلکه در سطح شهر ن ،ی پایتخت واقع شده، نه تنها در سطح منطقـهموقعیت مکانی آن که در یکی از مبادی ورود

فردوس، از جنوب به فرودگاه مهرآباد، از  . ایـن شـهرک کـه از شـمال بـه کـویواجد جایگاه و اهمیت خاصی است

ه است و شکیل شدتبلوک  33فاز و  3شود، از محدود می غرب به صنایع هواپیماسازی و از شرق به شـهرک آپادانـا

الزم به ذکر است که پژوهش حاضر . واحد مسکونی سکونت دارند 15593 نفر دارد که در 70000جمعیتی در حدود 

 سنجش قرار داده است. بلوک را مورد بررسی و 19با  2بلوک  و فاز  10که شامل  1تنها فاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (15:1383(: موقعیت شهرک اکباتان )منبع: اشرفی،2شکل )
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ان (: نمایی از فضاهای خارجی و داخلی شهرک )منبع: سایت ارگ3شکل)

 معماری(

 در شهرک اکباتانهای معماری هویتی پروژه–های فرهنگیسیاست

کیفیت محیط  یوابسته بـا متغیـر این مدل ،کلیه معیارهای به کار رفته در چهار سطحاز براساس نتایج به دست آمده 

از  مسکونیمفهوم کیفیت محیط  ته ومعناداری داش یرابطه تهران شهرک اکباتان 2 و 1 فاز سکونتی  یدر محدوده

سنجش کیفیت  شـده بـرایجهت تأیید مدل تجربی اسـتفاده در این راستا .شدبه صورت کمی بیـان دید ساکنان 

تحلیل عاملی  نتایج حاصل از روشاز  مطالعاتی یمحدوده درفرهنگی –مطابق با عوامل هویت اجتماعی ،محیط

های بندینیازی به تغییر در دسته ،شدهاستخراج)بارهای عاملی(  اساس ضـرایب که بر نحوی به استفاده شد؛ 5اکتشافی

 6، مانند ضرایب آلفاقابلیت اطمینـان ،انجام شده بر اساس مـدل تجربی نبود. از طرف دیگر بر اساس نتایج روش تحلیل

سؤاالت وجود نداشته و مدل استفاده  ضـرورتی بـه حـذف هـیچ کـدام از بوده و 7/0ازتمامی سؤاالت پرسشنامه بزرگتر 

 .بوده استصحت مناسبی برخوردار  شده برای سنجش کیفیت محیط سکونت از دقـت و

 7ای تک نمونه آزمون از ،برای به دست آوردن میزان کیفیت محیط سکونتی کلی درک شـده از طـرف سـاکنان 

شهرک  2 و 1 های مسکونی فازدر خانهبیرونی  با استفاده از این آزمون میانگین امتیاز کیفیـت محـیطاستفاده شد. 

گذاری سـؤاالت ارزش یشیوه. دست آمد به 1<88/2<5 ،2و در فاز  1<62/2<5 ،1اکباتان به صورت کلی  در فاز 

میانگین  یبرای مقایسه .فاز نرمال بودها در هر دو وتوزیع دادهای لیکرت گزینه 5یف پرسشنامه مبتنی بر روش ط

بر اساس نتایج این آزمون . گردیداستفاده  LSD از آزمون تعقیبیهای مسکونی محیط داخلی خانه امتیاز کیفیت

 ؛نمودفاز به دو دسته تقسیم دو در  فرهنگی را–مطابق با عوامل هویت اجتماعی توان میزان کیفیت محیط سکونتمی

های بیرونی واحدهای بودن میزان کیفیت محیط ترو پایین 2 به علت اخـتالف داشـتن بـا فـاز 1به این ترتیب که فاز 

فرهنگی  -رعایت هویت اجتماعیآمده، میزان نتایج به دست بـراسـاسچنین هم گیرد.قرار میدوم  یدر رتبه مسکونی

که در صورتی. دست آمد نظری به یمیانهتر از هر دو فاز پایین، در در شـهرکهای مسکونی واحد بیرونیمحـیط در 

از  ارزیابی شـد.1<18/4<5 ،2و فاز  1<08/4<5به میزان  1های مسکونی فازساختماندر محیط داخلی این میزان 

دهـد نشان می فرهنگی -سو با اصول هویت اجتماعیهم ،مسکونیکیفیت محیط  یسنجش معیارهای سازندهاین رو، 

در میان معیارهای و  شـودسطح متوسطی ارزیابی مـی در ی مطرح شده در محیط بیرونی،معیارها رعایتمیزان  کـه

سنجش کیفیت محیط بیرونی  در در شهرک، باالترین سـطح های مسکونیساختمان بیرونی کیفیت محیط یسازنده

 تعامالت اجتماعی و معیار ءبـه اسـتثناو  است مربوط به دو معیار متغیرهای محیطی و امنیت/ ایمنی در هر دو فاز،

 برخوردار هستند. آلیایدهکیفیت نسبتًا  معیارها از دیگرتعلق مکانی، 

های مسکونی هر دو فاز، تمامی معیارها به استثناء ، در داخل واحدفرهنگی -در میان سنجش معیارهای هویت اجتماعی

ن را باالترین میزا ،پنجره و در بندیز میان معیارها، معیار عایقارزیابی شده است و ادر سطح باالیی  ،حفظ حریم

ی نقاط ضعف حت های مطرح شده بسیار شبیه به هم و، رعایت معیار2 و 1که در هر دو فاز  داراست. الزم به ذکر است

 گونه تغییری در جهت بهبود نیافته است.ها( هیچ)حفظ حریم ورودی خانه

 1398نبع: نگارندگان، . مآن یمعیارهای سازنده بر اساسشهرک اکباتان  2و1مسکونی فاز کیفیت محیط  (: بررسی1جدول ) 

                                                           
5 Exploratory factor analysis 
6 Alpha coefficients 
7 One sample T-Test 
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 بـرای ،(« β) ضرایب بتا»و با استفاده از  روش تحلیل رگرسیونی چند متغیرهاز  ها،بندی معیارچنین به منظور رتبههم

رعایت اهمیت معیار  بر اساس نتـایج حاصـل از ایـن روش، شده است.تعیین اهمیت نسبی یک متغیر مستقل استفاده 

 باالتر از معیار کیفیت محـیط (β=581/0) های مسکونیداخلی ساختمانمحیط  فرهنگی در-اصول هویت اجتماعی

 کیفیت محیط بیرونی، معیار ،معیارهای جزءدر میان سنجش است.  بـوده اکباتان در شـهرک ( β=389/0) بیرونی

ز اهمیت باالتری نسبت ( اβ=439/0) و پنجره ءمعیار عایق درجز ،( و کیفیت محیط داخلیβ=249/0)ایمنی  امنیت و

نهایت  درها نشان داده شده است. ، اهمیت معیارضرایبی رتبه ،4شکل  در .انـدر جـزءمعیارهـا برخـوردار بـودهبه سای

 مالکیت، سطح یشغل، نحوه گویـان )جـنس، سـن،ای پاسخمنظور آگاهی از وجود یا نبود تأثیر متغیرهای زمینهبه 

هـا، آن فرهنگی-سکونی بر اساس اصول هویت اجتماعیهای مساختمانتحصیالت و...( بر میزان ادراک کیفیت محـیط 

در ادراک  ،متغیرها اد که به استثنای متغیر شغل، سـایرستفاده شد. نتایج آزمون نشان دا 8ازتحلیل واریانس یک طرفه

 اند.کلی افراد از شرایط کیفی محیط زندگی خود تأثیرگذار نبوده

                                                           
8 One-Way Anovas 

 میزان بر اساس معیارها معیار ها میزان کل کیفیت عنوان

 2فاز 1فاز 2فاز 1فاز

 

  بررسی

وضعیت 

کیفیت محیط 

مسکونی فاز 

شهرک  2و1

 اکباتان

 

کیفیت محیط 

های مجتمع

 2و1مسکونی فاز 

ک اکباتان شهر

مطابق با هویت 

 فرهنگی-اجتماعی

62/2 88/2 

 

 43/1 35/1 تعامالت اجتماعی و تعلق مکانی

 57/2 95/2 دسترسینوع 

 94/3 6/3 امنیت/ ایمنی

 77/2 85/2 خدماتی-تسهیالت کالبـدی

 09/3 01/3 متغیرهای محیطی

 

 

 هابناها و فضا

 69/2 87/2 مصالح

 

 دید و

 همنظر

داخل به 

 خارج

49/3 76/3 

خارج به 

 داخل

05/3 41/3 

 95/3 89/3 رعایت حریم ورودی

 

کیفیت محیط 

ای هداخلی واحد

مسکونی مطابق با 

-هویت اجتماعی

 فرهنگی

 54/3 66/3 همنظر دید و 18/4 08/4

 91/3 69/3 هاسلسله مراتب فضایی در واحد

 98/0 93/0 حفظ حریم 

 15/4 89/3 پنجره نوع عایق در و

 47/3 46/3 عمومی( )خصوصی و بندی فضاهاعرصه

 23/3 06/3 محرمیت
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 (1398)منبع: نگارندگان، « ضریب بتا»(: ضرایب اهمیت معیارها در شهرک اکباتان با استفاده از 4شکل )

 

 گیرینتیجه

رویکردی است که  ،های تجربیهای کمی و مدلروش یبه واسطه مسکونیهای تحلیل و ارزیابی شرایط کیفی محیط

یزان ها در موزن و اهمیت نسبی آن، پذیرآسیب، های محیطی نامطلوبهامروزه برای شناسایی سطح کلی محیط، مؤلف

فرهنگی در -یسنجش و بررسی عوامل هویت اجتماعبه  ،با استفاده از این روش رود.کیفیت محیط سکونت به کار می

که  ن بودها حاکی از آنتایج بررسیشهرک اکباتان پرداخته شد.  2 و 1های مسکونی فاز واحدمحیط خارج و داخل 

 تیمطابق با هو ،شهرک اکباتان (1<88/2<5) 2و فاز ( 1<62/2<5) 1 فاز یمسکون هایمجتمع بیرونی کیفیت محیط

با مطابق با  ،های مسکونیکه کیفیت محیط داخلی واحدحال آن است. حد متوسط از ترفرهنگی پایین -اجتماعی

 (. 1<18/4<5) 2و فاز ( 1<08/4<5) 1)فاز داردفرهنگی باالتر از حد متوسط و در وضعیت خوبی قرار  -اجتماعی تیهو

مربوط به  ،ترین میزان رعایت اصول در محیط بیرونیشهرک اکباتان، کم ارهای مورد بررسی در هر دو فازاز میان معی

چنین با توجه هم مسکونی مربوط به حفظ حریم است.های در محیط داخلی واحدتعلق مکانی و تعامالت اجتماعی و 

که معیار امنیت و ایمنی  هستند. الزم به ذکر استبه ضرایب اهمیت نیز این دو معیار دارای کمترین ضریب اهمیت 

در کیفیت محیط داخلی  ،(β=439/0) یار عایق درب و پنجرهدر کیفیت محیطی بیرونی و مع ،(β=249/0)با ضریب 

گردد که در هر دو مشاهده می ،. از این رو مطابق با عوامل هویت اجتماعی و فرهنگیترین ضرایب هستنددارای باال

که در محیط داخلی است، در حالی فرهنگی در محیط بیرونی بسیار کم توجه شده-، به عوامل هویت اجتماعیفاز

 های مسکونی توجه به این اصل افزایش یافته است. واحد

 :صورت گرفته است لیبه موارد ذ یابیشده در پژوهش حاضر در صدد دستموارد انجام یتمام در یک نگاه کلی،

 های مسکونی.فرهنگی و کیفیت محیط -ت اجتماعیهوی نیب یبه رابطه یابیدست -

 شده.های ساختهکیفیت محیط بهبودجهت  در نهیهزساده و کم یهاحلراه یتوسعه -

 .شهرک اکباتان نیساکن یاجتماع تیبر هو یشهرساز های لفؤو م یمعمار ریثأتشناخت   -



ای معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهرانههویتی پروژه-های فرهنگیسیاست 46   

 حمیده استرابی آشتیانی، ایرج اعتصام، حمیده ماجدی
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 و مآخذ: منابع

 کتاب:

راضیه رضازاده، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه  های زیستی. ترجمهمنشأ فرهنگی مجتمع .(1366) .آموس راپاپورت،

 علم و صنعت ایران.

 مقاالت:

حقوق  ."ی دینی در سیاست: عرضی یا ماهویهانقش انگاره" (.1389. )سنگ سفیدی، محمدرضا آبادی؛باقری دولت

 .53-80، صص29عمومی، شماره 

مطالعات  ."گیری الگوی معماری اسالمیر شکلمهندسی فرهنگی د" (.1398نژاد، فاطمه؛ کابلی، محمدهادی. )بهرامی

 .46-27، صص36 یهنر اسالمی، شماره

های تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی تحکیم شناسایی و ارزیابی مؤلفه"(. 1392. )طهماسبی، ارسالن بهزادفر، مصطفی؛

 .17-28صص، 28، باغ نظر، شماره "دجمورد مطالعه سنن یهای شهری: نمونهروابط شهروندی در خیابان یو توسعه

.8-21، صص11هنر گلستان، شماره  ."هویت ایرانی" (.1393. )محمد بهشتی، سید  

گذاری فرهنگی بررسی تطبیقی سیاست" (.1395. )اهلل و موالیی آرانی، مهدیایوبی، حجت ؛بهمنی خدنگ، محمدرضا

 .7-34صص ، 1شماره  ".است فرهنگیدین و سی المی )مورد مطالعه: ترکیه و مصر(در کشورهای اس

 .21-29، صص7. هنرهای زیبا، شماره "رهنگشهر: مرکزی برای ف" (.1391. )توسلی، محمد

سازی با تأکید بر هنر های معمارانه بلندمرتبهسنجش مؤلفه" (.1396. )کشمیری، هادی توکلی کازرونی، مهدی؛

 .105-120، صص26 مطالعات هنر اسالمی، شماره ."موردی شهر شیراز یمعماری ایران، نمونه

 ."های مکان، فضا و کالبدمحیط انسان ساخت به وسیله مؤلفه درآمدی بر مفهوم هویت" (.1394. )جوادی، مهسا

 .139-159، صص41مدیریت شهری، شماره

ی نوگرا ماری و شهرسازتحول هویت اجتماعی، پیامد مع" (.1393. )مسافرزاده، غزال و نظیف، حسن پور، کاوه؛رستم

 .11-22، صص29شماره ."در شهرهای نفتی خوزستان

 ."دوران اصالحات از منظر انتقادی گذاری فرهنگی در ایرانسیاست" (.1390. )مرضیه؛ چلمقانی، نیا، امیرمسعودشهرام

 .9-24صص، 2شماره های سیاسی،پژوهش

های فرهنگی و طراحی شهرها با تأکید بر نظریهبر کالبد تحلیل شناخت تأثیر فرهنگ " (.1395. )زاده، کوثرعیسی

 .71-96، صص 46 مدیریت شهری، شماره ."های زیستیطراحی مجتمع



ای معماری با تأکید بر شهرک اکباتان تهرانههویتی پروژه-های فرهنگیسیاست 48   

 حمیده استرابی آشتیانی، ایرج اعتصام، حمیده ماجدی

 ."گراییری معاصر ایران با تأکید بر سازهبیان هویت در معما" (.1394. )رفیع اردکانی، مریم ؛آبادی، محمودفیض

 .ای نو در معماری و شهرسازیهالمللی افقمجموعه مقاالت دومین کنگره بین

ثیرگذار بر های فرهنگی تأتبیین سیاست" (.1396. )الدین و اردشیری، مهیارشهریاری، سید کمال ه، علی؛زادکریم

-106، صص29هویت شهر، شماره ول ترکیه(.محور )با تأکید بر تجارب بازآفرینی شهری استانببازآفرینی شهری فرهنگ

95. 

. "ی فرهنگی در معماری معاصر ایرانگشتگهای گسست و گمریشه" (.1396. )عیسی حجت، معظمی، منوچهر؛

 .103-112صص ،21، شمارهآرمانشهر

هنرهای زیبا، شماره  ".پرداز )تأملی در رابطه هویت و معماری(ساز، انسان هویتهویت انسان" (.1384. )حجت، عیسی

 .55-62، صص24

ی مفهوم هویت در فضای شهری )نمونه بازشناسی" (.1392) .سروش، خلیلگودرزی ؛ محمد مهدی سروش، گودرزی

 .101-107، صص 11مطالعات شهر ایرانی اسالمی، شماره  ".موردی: خیابان بوعلی همدان(

های مسکونی در افزایش بررسی نقش تغییر محله به مجتمع" (.1392. )مفیدی شمیرانی، سیدمجید گودرزی، سایه؛

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب. ."ی، نمونه موردی شهرک اکباتانهای روانناهنجاری

 یهای شهری )مطالعهارزیابی هویت اجتماعی در محله" (.1394. ) و حیانی، عقیلاهللزیاری، کرامت مشکینی، ابوالفضل؛

 .598-607، صص4 های جغرافیای انسانی، شمارهپژوهش ".دی: محله اوین شهر تهران(مور

های راز جاودانگی آثار معماری )تحلیلی بر نگرش" (.1388. )فروزنده، آیسان نژاد، مهدی وحمزه کار، عبدالحمید؛نقره

 .31-44، صص12باغ نظر، شماره  ".نوگرا و فرانوگرا و رویکردهای فراگیرتر(

 نامه:پایان

 دانشگاه تهران. تهران: کارشناسی ارشد،نامه فرهنگی شهرک اکباتان، پایان مرکز اجتماعی (.1383. )اشرفی، امیرحسین

 

 

 
 

 


