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معماری ،در طول تاریخ ،تجسمی از آرمانهای فرهنگی جوامع بشری بوده و بر اساس این آرمانها،
محیطهای زیستی ساختهشده به دست افراد مختلف ،به صورت یک تمامیت با هویت خاص خود
در آمده است .به نظر میرسد با وقوع مدرنیسم و جهانیشدنِ معماری ،مفاهیم هویتی فرهنگی
معماری به مفهومی متغیر و پیچیده بدل و به چالش کشیده شده است .از اینرو مقالهی حاضر بر
آن است رابطهی بین سیاستهای فرهنگی–هویتی و کیفیتِ محیطهای مسکونی را تحلیل و تفسیر
نماید .بدین منظور با انتخاب شهرک اکباتان تهران ،به عنوان نمونهی مورد مطالعه ،به سنجش
کیفیت خانههای مسکونی در فاز 1و 2این شهرک پرداخته شده است .روش تحقیق برمبنای تحلیل
رگرسیونی چند متغیرهی سلسله مراتبی و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی
سنجش کیفیت محیط سکونت موسـوم اسـت .ایـن مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی و متشکل
از معیارهایی است که مبنای تنظیم پرسشنامهی تحقیق قرار گرفته و براساس رعایت معیارهای
هویت اجتماعی-فرهنگی مورد نظر امتیازدهی شده است (ما بین  1تا  .)5نتایج بررسیها حاکی از
آن است که کیفیت محیط بیرونی مجتمعهای مسکونی فاز  )1>2/62>5( 1و فاز )1>2/88>5( 2
شهرک اکباتان مطابق با هویت اجتماعی-فرهنگی ،پایینتر از حد متوسط است .حال آنکه کیفیت
محیط داخلی واحدهای مسکونی مطابق با همان اصول ،در وضعیت خوبی قرار دارد (فاز1
( )1>4/08>5و فاز  .))1>4/18>5( 2همچنین هر دو فاز به لحاظ رعایت اصول و معیارهای هویت
اجتماعی-فرهنگی همسو و شبیه به یکدیگر هستند.
اهداف پژوهش:
 .1تبیین رابطهی بین مقولههای فرهنگی-هویتی و کیفیت فضای معماری.
 .2بررسی سیاستهای فرهنگی-هویتی در خانههای مسکونی فاز 1و 2شهرک اکباتان و سنجش
کیفیت خانههای مسکونی در آن.
سؤاالت پژوهش:
 .1چه رابطهای بین مقولههای فرهنگی-هویتی و کیفیت فضای معماری وجود دارد؟
 .2سیاستهای فرهنگی-هویتی در خانههای مسکونی فاز 1و 2شهرک اکباتان به چه صورت نمود
یافته و چه تأثیری در کیفیت این خانهها داشتهاند؟
واژگان کلیدی :کیفیت محیطی ،سیاستهای هویتی-فرهنگی ،تحلیل رگرسیونی ،چند متغیرهی
سلسله مراتبی ،شهرک اکباتان.

)(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
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مقدمه
مقولهی هویت از گذشتههای دور به عنوان یکی از دغدغههای بشری مطرح بوده است .مفهوم کیستی و چیستی انسان
یکی از قدیمیترین مباحث فلسفی بوده و عمدهی فیلسوفان و نظریهپردازان در رابطه با آن ،به بحث و تبادل نظر
پرداختهاند .هویت که در گذشتههای دور پدیدهای ثابت و از پیش تعیینشده در نظر گرفته میشد ،امروزه به مفهومی
متغیر ،پیچیده و متناقض بدل گشته و موجب بروز بحران هویت و ناآرامی انسان مدرن شده است (سلیمانی و همکاران،
 .)1392درنتیجه بحثهایی در رابطه با چیستی هویت و مؤلفههای مؤثر بر آن ،امروزه نیز مانند گذشته و یا حتی بیش
از گذشته ،به عنوان یکی از موضوعات چالشبرانگیز در حوزههای مختلف فلسفی ،روانشناسی و جامعهشناسی مطرح
است (بهشتی .)1393 ،ظهور مفهوم هویت در حوزهی معماری ،پس از جنگ دوم جهانی ،در دههی  50میالدی و در
پی بروز انتقاداتی به معماری مدرن شکل گرفت (جوادی .)1394 ،علیرغم مباحث گستردهای که از آن زمان تا کنون
در این رابطه صورت گرفته ،این پدیده هنوز به عنوان موضوعی مورد توجه ،به ویژه در کشورهای درحال توسعه مطرح
است (فیضآبادی و رفیع اردکانی .)1394 ،چرا که نادیده گرفتن فرهنگ به عنوان جزء الینفک زندگی در معماری
مدرن ،به وجود آورندهی بخش بزرگی از مشکالت اجتماعی و معضالت روانی در این محدوده است(توکلی و کشمیری،
.)106 :1396
اکنون نیز هویت ،با مقولهی فرهنگ تطابق و معنا پیدا میکند و در واقع آنچه انسان میسازد ،از بنای یک خانه گرفته
تا یک شهر ،تجسمی از آرمانها و ایدهآلهای فرهنگی است (عیسیزاده .)1395 ،مطابق با دیدگاه راپاپورت «فرهنگ
به مجموعه ارزشها و عقاید مردمی که ایدهآلها و آرمانهای آنها در یک جهانبینی شکل گرفته است ،اطالق
میشود» (راپاپورت .)1366 ،در واقع فرهنگ فضای زیستن و فعالیت و مبیّن ارتباطات انسان با جهان خارج است.
فرهنگ با هدایت و جهت دادن فعالیت های انسان ،به مثابه ی بستر ،فضا و معنای زندگی ایفای نقش می نماید
(بهرامینژاد و کابلی .)30 :1398 ،در نتیجه با توجه به رابطهی متقابل معماری ،فرهنگ و تشکیل الگوهای فی مابین،
از طریق آن اندیشهی آرمانی یک ملت توسط همگان دیده خواهد شد (بهرامینژاد و کابلی .)28 :1398 ،بر اساس این
اصول و آرمانها است که مجتمعهای زیستی ،در عین ساخته شدن به دست افراد مختلف به صورت یک تمامیت با
هویت در آمده و قابلیت تمییز از دیگر نمونهها را پیدا میکنند (توسلی .)1391 ،این تمایز هویت اجتماعی نیز بیسبب
نیست؛ چرا که هویت اجتماعی ،دال بر وجود مجموعه رفتارهای سازمانیافتهی بین گروهی است که به لحاظ اجتماعی
به صورت یکسان و مشابه انجام میگیرد (بهزادفر و طهماسبی.)1392 ،
شناسایی هویت اجتماعی تالشی است برای تحلیل الگوهای تکرارپذیر و بخشها و نگرشهایی که در گروههای اجتماعی
وجود دارد (مشکینی و همکاران ،)1394 ،در یک نگاه طولی و ریشهدار ،به دو جنبهی کالبدی و روحی یا ظاهری و
باطنی تقسیم میشود (نقرهکار و همکاران .)1388 ،الگوی ساختاری آن بدین صورت است که در کلیهی عناصر
سازنده برای جامعهای که در حال تعادل باشد ،عواملی همچون دین و محیط به عنوان الیهی اول با یکدیگر در تعامل
قرار میگیرند (باقری و سنگسفیدی)1395 ،؛ به گونهای که جوامع مبتنی بر ادیان از عنصر دین به عنوان ستون
همهی عناصر دیگر استفاده میکنند و جوامع غیردینی عناصری همچون جامعه ،تاریخ یا قومیت و نژاد را مبنا قرار
میدهند .الیهی بعدی به سنت جاری جامعه اختصاص دارد که هم دارای جوانب آشکار و هم پنهان است (نقرهکار،
 )1387و رفتارها ،ارزشها ،هنجارها ،آداب و رسوم ،شکل زندگی مردم و  ...سنت آن جامعه محسوب میشوند
(رستمپور و همکاران .)1393 ،ابعاد پنهان سنت ،مانند ارزشها و عقاید ،در طول زمان ،فرهنگ آن جامعه را مطابق با
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هویت اجتماعی تشکیل میدهند .بر اساس آنچه گفته شد اصول هویت اجتماعی-فرهنگی در شکل زیر به صورت
نمودار ترسیم شده است.

شکل ( :)1اصول هویت اجتماعی–فرهنگی (منبع :نگارندگان)1398 ،

پژوهش های متعددی با محوریت فرهنگ ،هویت و معماری در داخل و خارج از ایران صورت گرفته است که در ادامه
به تعدادی از آنها اشاره میشود .کالفس( )20011در پژوهشی با هدف بررسی تأثیر تغییرات فرهنگی بر اولویتهای
مسکن و خانهسازی ،نتایجی از یک مطالعهی موردی دربارهی شاخصهای ارزشگذاری بر خانهسازی و مسکن را در
یکی از سکونتگاههای اکوادور ارائه میدهد .این مطالعه ،نشان میدهد که چگونه ساکنان یک منطقه ،هویت اجتماعی
و فرهنگی خود را میسازند .نژاد ابراهیمی و فرشچیان ( ،)1393در پژوهش خود به ضرورت توجه به بحث پیشینهی
خاص فرهنگ زندگی افراد ،به عنوان یک عامل مهم در طراحی فضاهای عمومی ،جهت افزایش تعامالت اجتماعی اشاره
میکنند .همچنین معینی و همکاران ( )1393در پژوهشی دیگر با مطالعه شهرک اکباتان و با در نظر گرفتن جنبههای
روانی مسکن و تأثیر آن بر وقوع ناهنجاریها ی روانی مانند وقوع جرم ،به بررسی مراحل تکامل رویکرد پیشگیری از
جرم توسط طراحی محیطی و ایجاد امنیت محیطی با استفاده از طراحی میپردازند .به عالوه قنبران و جعفری ()1393
در مطالعهی خود ،در ارتباط با محلهی «درکه» در شهر تهران بیانگر میکنند که ساختار اجتماعی-سیاسی شهر،
ساختار کالبدی-فضایی و حاالت روحی-روانی استفادهکنندگان از فضا در ارتقای تعامالت اجتماعی در میان ساکنان
این محله تأثیرگذار بوده است.
از طرف دیگر برخی از محققان مانند علوی و همکاران ( )1393و سجادزاده و همکارن ( )1394در پژوهشهای خود،
به مطالعهی توسعهی پایدار محلهای و ابعاد پایداری معماری در شهرک اکباتان پرداختهاند 2.همچنین صفرنژاد و
1

Klaufus
 . 2علوی و همکاران ( ،)1393با بررسی الزامات توسعهی پایدار و ارزیابی توسعهی پایدار محلهای با تأکید بر محلهی اکباتان دریافتند که این محله از نظر
ابعاد پایداری ،در شاخصهای اجتماعی -فرهنگی ،زیست محیطی و کالبدی به ترتیب با میانگینی برابر  3 / 5166 ،3 / 6977و  3 / 4385پایدار شناخته
شده است و در بُعد اقتصادی با میانگین  2 / 8241ناپایدار تلقی شده است .سجادزاده و همکاران ( ،)1394به بررسی چارچوب و اصول معماری پایدار در
شهرکهای مسکونی (نمونهی موردی شهرک اکباتان تهران) پرداختند و دریافتند که مطابق با اصول معماری پایدار تنها فاز  34شهرک اکباتان تا %65
اصول را رعایت نموده و دو فاز دیگر تنها  %24را رعایت نمودهاند.
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همکاران ( ،)1395در پژوهشی در شهر رشت به این نتیجه رسیدند که میتوان با ایجاد نفوذپذیری ،غنای حسی ،توجه
به نمای ساختمانها ،نمادها و نشانههای بومی ،خوانایی در فرم کالبدی و توجه به زمینه در طراحی ،موجب ارتقای
هویت محیط و افزایش حس تعلق شهروندان شد .گودرزی و مفیدی شمیرانی ( ،)1396در پژوهشی با مطالعهی شهرک
اکباتان ،بیان میکنند« :با در نظر نگرفتن جنبههای روانی مسکن و تأثیر آن بر وقوع ناهنجاریهای روانی و با دور
شدن شکل و ساختار خانهها از تصور ذهنی هر ایرانی از خانهی خود ،این فضاها تنها به عنوان سرپناهی ایفای نقش
کردند که یکی از مهمترین علل افزایش ناهنجاریهای روانی مانند افسردگی ،خودکشی و ...در این مناطق شده است».
در همین سال رحیمزاده و نصرتی ( )1396نیز در پژوهش خود ،با مطالعهی شهرک اندیشه اردبیل ،مورد تأکید قرار
دادن و هماهنگ ساختن اشتراکات فرهنگی را عامل افزایش انسجام اجتماعی و وابستگیهای داخلی در مجتمعهای
زیستی میدانند .در همین راستا ضرغامی و همکاران ( ،)1396موفقیت مسکن ایرانی-اسالمی را مستلزم رعایت اصل
هویت اجتماعی در بطن طراحی میدانند .موزر و شمسا ویلبر )2017(3نیز در پژوهشی به بررسی سیاستهای فرهنگی
پروژههای معماری طی پانزده سال گذشته در جزایر اندونزی پرداختند که هدف از آن ،ایجاد احساس هویت فرهنگی
و مذهبی ماالیی بوده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که چگونه سیاستهای معماری دولتی قادر به تأثیرگذاشتن
بر پروژههای معماری با توجه به دیدگاههای خود جهت حفظ میراث ماالیی بوده و جهتگیری این سیاستها بیشتر
بر احیا و نمایش عناصر فرهنگ ماالیی در ساختمانهای عمومی متمرکز بوده است.
یوسفزاده و صباغپور ( )2017در پژوهشی به بررسی تعامالت اجتماعی ،به عنوان مهمترین فاکتور پایداری اجتماعی
پرداخته و به نقش فضاهای اجتماعی به عنوان عاملی جهت تشویق و مشارکت افراد در حیات جمعی و حس تعلق
تأکید کردهاند .در ادامهی مطالعات صورت گرفتهی پیشین ،پژوهش حاضر با نگاهی نو متأثر از سیاستهای هویتی-
فرهنگی به سنجش کیفیت واحدهای مسکونی در فاز  1و 2شهرک اکباتان میپردازد.
روش تحقیق در مطالعهی حاضر ،تکنیک استفاده شدهی روش تحلیل رگرسیونی چند متغیرهی سلـسله مراتبـی4
است .سپس در جهت سنجش کیفیت محیط مسکونی از روش مدل تجربی موسوم به «درخت ارزش» که سـاختاری
سلـسله مراتبی دارد ،استفاده میشود .در این مدل ،معیارها ،جزء معیارها و متغیرهای مـؤثر در فراینـد سـنجش
کیفیـت محیط مسکونی را تشکیل میدهند .در این راستا مـیتـوان از منـابع و روشهای متفاوتی نظیر رجوع به
فرهنگ وهویت ایرانی ،مرور متون مربوط و مصاحبه با ساکنان یا کارشناسان به منظور تعیین و ایجاد متغیرهای مربوط
به موضوع کیفیت محیط مسکونی ،استفاده نمود .الزم به ذکراست که در پژوهش حاضر سازماندهی متغیرها با استفاده
از رویکرد «تجزیهای» و مدل تجربی که در  4سطح  :الف) شناسایی معیارها ،ب) معیار کیفیـت محـیط ساختهشده
ق مکانی ،نوع دسترسی،
در واحدهای مسکونی فاز  1و  2در شـهرک اکتباتان (شـش جزء معیار بناها و فضاها ،تعل ِ
تسهیالت کالبـدی-خدماتی ،امنیت/ایمنی و متغیرهای محیطی) ،ج) معیار کیفیت محیط داخلی مطابق با هویت
اجتماعی -فرهنگی خانههای مسکونی فاز 1و  2در شهرک اکباتان (حفظ حریم ،نوع مصالح ،عرصهبندی فضاها،
سلسلهمراتب فضایی ،نوع عایق در و پنجره ،دید و منظره ،د) سـطح پایـانی درخت ارزش است که در این بخش بـا
اسـتفاده از شاخص هویت اجتماعی-فرهنگی ،سؤاالتی راجع به هر یک از جـزء معیارهـا طرح شده و کمی کردن این
شاخصهـا بـا اسـتفاده از روش مـستقیم پرسـشنامه صـورت میگیرد .طراحی پرسشنامه در دو بخش سؤاالتی در
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زمینهی هویت فردی ساکنان (که بالطبع سبب هویت اجتماعی و فرهنگی آنان نیز میگردد) و پرسشهای مربوط به
سنجش میزان کیفیـت محیط خانههای مسکونی (محیط بیرونی و داخلی) ،صورت گرفته است .در این راستا ،جامعهی
آماری پژوهش حاضر را گروهی از ساکنان محدودهی مطالعاتی (شهرک اکباتان) تشکیل میدهد .برای تعیین تعداد
اعضای جامعهی آماری از فرمول کوکران استفاده شد که به این ترتیب حجم نمونه  243نفر به دست آمد .با در نظر
گرفتن احتماالت مربوط به غیرقابل استفاده بودن تعدادی از پرسشنامههای تکمیلشده ،در مجموع  280پرسشنامه
در محدودهی مورد نظر ،به صورت اتفاقی و در ساعتهای مختلف روز توزیع شد که در نهایت  271پرسشنامه ،مبنای
تحلیلهای آماری به وسیلهی نرم افزار  SPSSقرار گرفت .در این میان ،جامعهی نمونهی پژوهش پس از غربال
پرسشنامهها متشکل از  123مرد و  148زن با میانگین سنی پرسش شوندگان  32سال و تحصیالت باالی دیپلم
ارزیابی گردید.
سیاستهای فرهنگی–هویتی
سیاستهای فرهنگی -هویتی از جمله مفاهیمی است که در دهههای اخیر مورد توجه کشورهای مختلف بوده است.
مسئلهی سیاستگذاری فرهنگی ،به عنوان عامل اساسی در چگونگی شکلگیری هنر مورد توجه است؛ چرا که میزان
دخالت دولت در عرصهی فرهنگ ،یکی از وجوه تعیینکنندهی استقالل و وابستگی فرهنگ و هنر در جامعه است
(شهرامنیا و چلمقانی .)14 :1390 ،سیاستگذاری فرهنگی به اراده ی دولت در ایجاد یا تحکیم و یا تغییر مقررات و
تنظیمات در عرصهی فرهنگ معطوف است .ساختارهای فرهنگی حاکم بر هر منطقهی جغرافیایی به شدت در هویت
معماری و شهرسازی آن تأثیر میگذارد .از این رو ،میتوان گفت هویت هر شهر ،تجلّی فرهنگ در محیط است (شماعی
و پوراحمد به نقل از گودرزی سروش .)102 :1392 ،از هویت میتوان به عنوان پسوند پدیدههایی چون فرهنگ،
قومیت ،ملیت ،دین ،محل سکونت ،رشتهی آموزشی ،ایل ،طایفه و محله و نظایر آن استفاده کرد .در این میان ،هویت
فرهنگی ،احساس هویت یک گروه یا فردی است که تحت نفوذ یک فرهنگ باشد و به آن تعلق پیدا کند .کسب هویّت
مطلوب و اصیل و رهایی از بحران هویّت از دغدغههای تاریخ و فرهنگهای انسانی بوده است .انسان به آن دلیل انسان
است که موجودی هویتساز و خواستار هویتی آرمانی است (نقرهکار و همکاران.)34 :1388 ،
هنر معماری همواره تحت تأثیر عوامل فرهنگی بوده و به عنوان یک رسانه در توسعهی فرهنگ جامعههای انسانی مورد
توجه بوده است .با شروع مدرنیسم و جهانی شدن معماری ،امکان ارتباط بین فضاهای معماری و سایر پدیدههای
تاریخی و فرهنگی به حداقل ممکن کاهش یافت .این بحران که بیهویتی از شاخصههای بارز آن بود ،بحران هویت
نامیده شد (معظمی و حجت .)104 :1396 ،دگرگونی نگرش انسان به جهان ،دگرگونی هویتها را در پی داشت .انسان
سنتی هویت خویش را خارج از جهان مادی جستوجو میکرد .انسان مدرن در تالش بود خود و جهانش را آنگونه
که خود میطلبد ،بسازد (حجت .) 57 :1384 ،این دگرگونی و گسست در نهایت ،محصول معماری را تحت تأثیر قرار
داد و تداوم ،وحدت و انسجام معماری سنتی را به چالش کشید .این فرآیند موجب شد که در دهههای نخست نیمهی
دوم قرن بیستم اعتراضهایی به برخی خصوصیات معماری مدرن از جمله بیتوجهی به فرهنگهای بومی و محلی
صورت گیرد و عدهای از معماران ،خواهان توجه به برخی از جنبههای فرهنگی ،محلی و بومی در طراحی فضاهای
معماری شوند .این جنبش مانند برخی از دیگر نهضتهای فکری به بسیاری از کشورهای شرقی راه یافت و با توجه به
این معماری مدرن نیز که در این کشورها نتوانسته بود بسیاری از خواستهها و نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه را
برآورده سازد ،مورد استقبال قرار گفت و به صورتهای گوناگون در معماری برخی از فضاها بازتاب یافت .گرچه اعمال
سیاست در عرصهی فرهنگی کشورها ،اندکی متأخر از سایر حوزههای اجتماعی مورد توجه دولتها و نظامهای حاکمیتی
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قرار گرفته است ،اما امروز کمتر کسی را میتوان یافت که ضرورت و اهمیت آن را کم یا انکار کند (بهمنی خدنگ و
همکاران)8 :1395 ،؛ چرا که در بیست سال اخیر ،سیاستهای فرهنگی تأثیرگذار بر برنامهریزی و رونق شهری ،مورد
توجه قرار گرفته است (کریمزاده و همکاران .)95 :1396 ،سیاست رعایت ارزشهای فرهنگی–هویتی در معماری ،به
خصوص معماری مسکن ،به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی ،تقنینی و نظارتی ،یکی از سیاستهای کلی نظام در
بخش مسکن محسوب میگردد ..بهرهگیری از سیاستهای فرهنگی هویتی ،با خلق مجدد فضاهای شهری ،به بازآفرینی
شهری منجر خواهد شد و ارتباط مستقیمی با بهرهگیری و احیاء خصوصیات و ویژگیهای فرهنگی و هویت محلی
دارد.
شهرک اکباتان
«شهرک اکباتان» به عنوان یکی از بزرگترین شهرکهای خاورمیانه ،در شمال جادهی مخصوص کـرج و در کیلومتر
 5میدان آزادی تهران واقع بوده و بر اساس نظام تقـسیمات کالبـدی شـهرداری تهـران ،بخشی از ناحیه  6منطقه 5
محسوب میشود .ناحیهای به نسبت گسسته از ساختار کل منطقه که تنها ،موقعیت جغرافیایی آن سبب تجمیع آن با
سایر نواحی منطقه شده است .ناحیهی یاد شده نه بـه لحـاظ عملکردی و نه به لحاظ سیمایی هیچگونه تشابهی با
نواحی دیگر نداشته و بـه واسـطهی دربرگـرفتن چهار مجتمع سکونتی کوی بیمه و شهرکهای اکباتان ،شهید فکوری
و آپادانا دارای عملکرد غالـب سکونتگاهی و خوابگاهی است (مهندسان مشاور شارمند .)1382 ،در ایـن میـان شـهرک
اکباتان به عنوان یکی از نخستین تجربیـات نظـام شهرسـازی ایـران در زمینـه بلنـد مرتبـهسـازی و به واسطهی
موقعیت مکانی آن که در یکی از مبادی ورود ی پایتخت واقع شده ،نه تنها در سطح منطقـه ،بلکه در سطح شهر نیز
واجد جایگاه و اهمیت خاصی است .ایـن شـهرک کـه از شـمال بـه کـوی فردوس ،از جنوب به فرودگاه مهرآباد ،از
غرب به صنایع هواپیماسازی و از شرق به شـهرک آپادانـا محدود میشود ،از  3فاز و  33بلوک تشکیل شده است و
جمعیتی در حدود  70000نفر دارد که در  15593واحد مسکونی سکونت دارند .الزم به ذکر است که پژوهش حاضر
تنها فاز  1که شامل  10بلوک و فاز  2با  19بلوک را مورد بررسی و سنجش قرار داده است.

شکل ( :)2موقعیت شهرک اکباتان (منبع :اشرفی)15:1383،
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شکل( :)3نمایی از فضاهای خارجی و داخلی شهرک (منبع :سایت ارگان
معماری)

سیاستهای فرهنگی–هویتی پروژههای معماری در شهرک اکباتان
براساس نتایج به دست آمده از کلیه معیارهای به کار رفته در چهار سطح ،این مدل بـا متغیـر وابستهی کیفیت محیط
در محدودهی سکونتی فاز  1و  2شهرک اکباتان تهران رابطهی معناداری داشته و مفهوم کیفیت محیط مسکونی از
دید ساکنان به صورت کمی بیـان شد .در این راستا جهت تأیید مدل تجربی اسـتفادهشـده بـرای سنجش کیفیت
محیط ،مطابق با عوامل هویت اجتماعی–فرهنگی در محدودهی مطالعاتی از نتایج حاصل از روش تحلیل عاملی
اکتشافی5استفاده شد؛ به نحوی که بر اساس ضـرایب (بارهای عاملی) استخراجشده ،نیازی به تغییر در دستهبندیهای
انجام شده بر اساس مـدل تجربی نبود .از طرف دیگر بر اساس نتایج روش تحلیل ،قابلیت اطمینـان ،مانند ضرایب آلفا6
تمامی سؤاالت پرسشنامه بزرگتر از 0/7بوده و ضـرورتی بـه حـذف هـیچ کـدام از سؤاالت وجود نداشته و مدل استفاده
شده برای سنجش کیفیت محیط سکونت از دقـت و صحت مناسبی برخوردار بوده است.
برای به دست آوردن میزان کیفیت محیط سکونتی کلی درک شـده از طـرف سـاکنان ،از آزمون تک نمونهای 7
استفاده شد .با استفاده از این آزمون میانگین امتیاز کیفیـت محـیط بیرونی در خانههای مسکونی فاز  1و  2شهرک
اکباتان به صورت کلی در فاز  1>2/62>5 ،1و در فاز  1>2/88>5 ،2به دست آمد .شیوهی ارزشگذاری سـؤاالت
پرسشنامه مبتنی بر روش طیف  5گزینهای لیکرت وتوزیع دادهها در هر دو فاز نرمال بود .برای مقایسهی میانگین
امتیاز کیفیت محیط داخلی خانههای مسکونی از آزمون تعقیبی  LSDاستفاده گردید .بر اساس نتایج این آزمون
میتوان میزان کیفیت محیط سکونت مطابق با عوامل هویت اجتماعی–فرهنگی را در دو فاز به دو دسته تقسیم نمود؛
به این ترتیب که فاز  1به علت اخـتالف داشـتن بـا فـاز  2و پایینتر بودن میزان کیفیت محیطهای بیرونی واحدهای
مسکونی در رتبهی دوم قرار میگیرد .همچنین بـراسـاس نتایج به دستآمده ،میزان رعایت هویت اجتماعی -فرهنگی
در محـیط بیرونی واحدهای مسکونی در شـهرک ،در هر دو فاز پایینتر از میانهی نظری به دست آمد .در صورتیکه
این میزان در محیط داخلی ساختمانهای مسکونی فاز 1به میزان  1>4/08>5و فاز 1>4/18>5 ،2ارزیابی شـد .از
این رو ،سنجش معیارهای سازندهی کیفیت محیط مسکونی ،همسو با اصول هویت اجتماعی -فرهنگی نشان میدهـد
کـه میزان رعایت معیارهای مطرح شده در محیط بیرونی ،در سطح متوسطی ارزیابی مـیشـود و در میان معیارهای
سازندهی کیفیت محیط بیرونی ساختمانهای مسکونی در شهرک ،باالترین سـطح در سنجش کیفیت محیط بیرونی
در هر دو فاز ،مربوط به دو معیار متغیرهای محیطی و امنیت /ایمنی است و بـه اسـتثناء معیار تعامالت اجتماعی و
تعلق مکانی ،دیگر معیارها از کیفیت نسبت ًا ایدهآلی برخوردار هستند.
در میان سنجش معیارهای هویت اجتماعی -فرهنگی ،در داخل واحدهای مسکونی هر دو فاز ،تمامی معیارها به استثناء
حفظ حریم ،در سطح باالیی ارزیابی شده است و از میان معیارها ،معیار عایقبندی در و پنجره ،باالترین میزان را
داراست .الزم به ذکر است که در هر دو فاز  1و  ،2رعایت معیارهای مطرح شده بسیار شبیه به هم و حتی نقاط ضعف
(حفظ حریم ورودی خانهها) هیچگونه تغییری در جهت بهبود نیافته است.
جدول ( :)1بررسی کیفیت محیط مسکونی فاز 1و 2شهرک اکباتان بر اساس معیارهای سازندهی آن .منبع :نگارندگان1398 ،
5

Exploratory factor analysis
Alpha coefficients
7
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6
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عنوان

کیفیت

بررسی
وضعیت
کیفیت محیط
مسکونی فاز
1و 2شهرک
اکباتان

کیفیت محیط
مجتمعهای
مسکونی فاز 1و2
شهرک اکباتان
مطابق با هویت
اجتماعی-فرهنگی

میزان کل
فاز1

فاز2

2/62

2/88

معیار ها

فاز1

فاز2

تعلق مکانی و تعامالت اجتماعی

1/35

1/43

نوع دسترسی

2/95

2/57

امنیت /ایمنی

3/6

3/94

تسهیالت کالبـدی-خدماتی

2/85

2/77

متغیرهای محیطی

3/01

3/09

2/87

2/69

3/49

3/76

مصالح
بناها و فضاها

4/08
کیفیت محیط
داخلی واحدهای
مسکونی مطابق با
هویت اجتماعی-
فرهنگی

میزان بر اساس معیارها

4/18

دید و
منظره

داخل به
خارج
خارج به
داخل

3/05

3/41

رعایت حریم ورودی

3/89

3/95

دید و منظره

3/66

3/54

سلسله مراتب فضایی در واحدها

3/69

3/91

حفظ حریم

0/93

0/98

نوع عایق در و پنجره

3/89

4/15

عرصهبندی فضاها (خصوصی و عمومی)

3/46

3/47

محرمیت

3/06

3/23

همچنین به منظور رتبهبندی معیارها ،از روش تحلیل رگرسیونی چند متغیره و با استفاده از «ضرایب بتا ( ،») βبـرای
تعیین اهمیت نسبی یک متغیر مستقل استفاده شده است .بر اساس نتـایج حاصـل از ایـن روش ،اهمیت معیار رعایت
اصول هویت اجتماعی-فرهنگی در محیط داخلی ساختمانهای مسکونی ( )β=0/581باالتر از معیار کیفیت محـیط
بیرونی ( ) β=0/389در شـهرک اکباتان بـوده است .در میان سنجش معیارهای جزء ،کیفیت محیط بیرونی ،معیار
امنیت و ایمنی ( )β=0/249و کیفیت محیط داخلی ،جزءمعیار عایق در و پنجره ( )β=0/439از اهمیت باالتری نسبت
به سایر جـزءمعیارهـا برخـوردار بـودهانـد .در شکل  ،4رتبهی ضرایب ،اهمیت معیارها نشان داده شده است .در نهایت
به منظور آگاهی از وجود یا نبود تأثیر متغیرهای زمینهای پاسخگویـان (جـنس ،سـن ،شغل ،نحوهی مالکیت ،سطح
تحصیالت و )...بر میزان ادراک کیفیت محـیط ساختمانهای مسکونی بر اساس اصول هویت اجتماعی-فرهنگی آنهـا،
ازتحلیل واریانس یک طرفه8استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد که به استثنای متغیر شغل ،سـایر متغیرها ،در ادراک
کلی افراد از شرایط کیفی محیط زندگی خود تأثیرگذار نبودهاند.

One-Way Anovas
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شکل ( :)4ضرایب اهمیت معیارها در شهرک اکباتان با استفاده از «ضریب بتا» (منبع :نگارندگان)1398 ،

نتیجهگیری
تحلیل و ارزیابی شرایط کیفی محیطهای مسکونی به واسطهی روشهای کمی و مدلهای تجربی ،رویکردی است که
امروزه برای شناسایی سطح کلی محیط ،مؤلفههای محیطی نامطلوب ،آسیبپذیر ،وزن و اهمیت نسبی آنها در میزان
کیفیت محیط سکونت به کار میرود .با استفاده از این روش ،به سنجش و بررسی عوامل هویت اجتماعی-فرهنگی در
محیط خارج و داخل واحدهای مسکونی فاز  1و  2شهرک اکباتان پرداخته شد .نتایج بررسیها حاکی از آن بود که
کیفیت محیط بیرونی مجتمعهای مسکونی فاز  )1>2/62>5( 1و فاز  )1>2/88>5( 2شهرک اکباتان ،مطابق با هویت
اجتماعی -فرهنگی پایینتر از حد متوسط است .حال آنکه کیفیت محیط داخلی واحدهای مسکونی ،مطابق با با
هویت اجتماعی -فرهنگی باالتر از حد متوسط و در وضعیت خوبی قرار دارد (فاز )1>4/08>5( 1و فاز .)1>4/18>5( 2
از میان معیارهای مورد بررسی در هر دو فاز شهرک اکباتان ،کمترین میزان رعایت اصول در محیط بیرونی ،مربوط به
تعلق مکانی و تعامالت اجتماعی و در محیط داخلی واحدهای مسکونی مربوط به حفظ حریم است .همچنین با توجه
به ضرایب اهمیت نیز این دو معیار دارای کمترین ضریب اهمیت هستند .الزم به ذکر است که معیار امنیت و ایمنی
(با ضریب  ،)β=0/249در کیفیت محیطی بیرونی و معیار عایق درب و پنجره ( ،)β=0/439در کیفیت محیط داخلی
دارای باالترین ضرایب هستند  .از این رو مطابق با عوامل هویت اجتماعی و فرهنگی ،مشاهده میگردد که در هر دو
فاز ،به عوامل هویت اجتماعی-فرهنگی در محیط بیرونی بسیار کم توجه شده است ،در حالیکه در محیط داخلی
واحدهای مسکونی توجه به این اصل افزایش یافته است.
در یک نگاه کلی ،تمامی موارد انجامشده در پژوهش حاضر در صدد دستیابی به موارد ذیل صورت گرفته است:
دستیابی به رابطهی بین هویت اجتماعی -فرهنگی و کیفیت محیطهای مسکونی.
توسعهی راهحلهای ساده و کمهزینه در جهت بهبود کیفیت محیطهای ساختهشده.
شناخت تأثیر معماری و مؤلف های شهرسازی بر هویت اجتماعی ساکنین شهرک اکباتان.
-
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