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 چکیده:
تهران، هماهنگ  رانیا  یاز شهرها   یار یامروزه در بس   با بستر فرهنگ  ینما  انیم  یمطلوب   یاز جمله شهر  ن  یاجتماع-یساختمان ها   ز یو 

  ی فراوان بر شهروندان و کاربران ساختمان ها م  یروان   یها  بی متعدد و آس  یمهم باعث اغتشاشات بصر  نیآن شهر وجود ندارد که ا  تی هو

به منظور ارتقا   ییراهکارها  یبند تیو اولو نییآن است تا به تب یدر پ یشی مایو پ یلیتحل-یفیتوص ق یروش تحق ارو ب شیگردد. پژوهش پ

  ی مولفه ها  نییو تب  یمنظور بعد از بررس  نیشهر بپردازد.بد   تی و هو  یشهر تهران با بستر فرهنگ  یمسکون  ینما ساختمان ها  یری انطباق پذ

گذار بر انطباق    ری تاث  ی و خارج   یعوامل داخل  یاب یبه ارز   یشهر  یاتحقق فرهنگ در نماه   یکارهاراه  زیو ن  یمطلوب در منظر شهر   تی هو

فرهنگ  یشهر   ینماها بستر  پا  یبا  نها  کی تکن  هیبر  در  و  پرداخته  ها  ت یسوات  اخت  ییپرسشنامه  در  معمار   اریرا  حوزه  و   یمتخصصان 

تا بد  یشهرساز  یدر شهر تهران با بستر فرهنگ  یمسکون   یساختمان ها  یر یپذ   انطباق  یراهکارها  یبند  تیمنظور به اولو  نیقرار داده 

، توجه  3.24 یبا مقدار آماره ت نیبه ساکن یبخش  تیو هو یزیاز مصالح به جهت خاطره انگ یریدهند که بهره گ یها نشان م افتهیبپردازد.

  3.84  یدر محدوده به عنوان نشانه با مقدار آماره ت   یخیتار   یاز ارزش ها   یو بهره مند  3.45  یبا مقدار آماره ت   نیساکن  یرفتار   یبه الگوها 

  یم  فایشهر ا  یبا بستر فرهنگ  یمسکون  یساختمان ها   ینما  شتریبه ساختمان ها و انطباق هرچه ب  یبخش   تی را به منظور هو  ریتاث  نیشتریب

 کنند. 

 ت ینما،فرهنگ،هو  ،یساختمان مسکونکلیدی :     واژگان 
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 مقدمه  -1
امروزه گسـترش کاربسـت تکنولـوژی بـه نوعـی مفهـوم فرهنـگ و هویـت را دچـار چالـش معنایـی و محتوایـی کرده  

گسـترده  ت  الب صنعتی و تحوالپـس از انق مشهود است.هویتـی شـهرها و معمـاری امـروز    اسـت که اثـرات آن در بی 

ت اساسـی کرد. انسـان با انگیزه  القرن بیسـتم، تکنولوژی به سـرعت وارد زندگی بشـر شـد و آن را دچار تغییـر و تحو

اینکـه  تـا  اسـتفاده کـرد  از تکنولوژیهـای مختلـف  از روز قبـل  بیشـتر  بیشـتر، هـر روز  امنیـت  و  رفـاه  بـه  دسـتیابی 

فنسـ از مدتـی،  بدین  (کراسـیتکنو)ری  االپـس  بشـری مطـرح شـد؛  ابـزار  در جوامـع  نقش آالصورت کـه کم کـم  ت 

ها پاسـخ    کلیـدی را در زندگـی انسـانها پیـدا کردنـد. بتدریـج تکنولـوژی بـرای تمـام توقعات انسـان، در همـه زمینه

بـاز شـد. در این زمـان بود که تکنولوژی   (انحصارگرائـی تکنولـوژی)ترتیـب راه بـرای ظهـور تکنوپولـی    ارائـه داد. بدین

بطور نامحسوسـی سـنت و فرهنگ را از زندگی انسـان هـا خارج کـرد و بـرای همه لغات کلیـدی زندگی آنهـا، تعریفی  

واقع  (1394:360)ناصری.  د.پسـندید، جایگزیـن کر را که خود می در  به .  قرادادی مدرنیته  تبدیل قطعییت  فرآیند  در 

موضوعات در گستره جغرافیایی جهان هستند که در جهان تک ترین  اقعی جهان، فرهنگ و هویت، سوال آفرین  نسبیت و

بیهویتی   با  عمیقی  ارتباط  به مکان  تعلقی  از دست دادن حس مکان، بی  انگاشته شدند.  نادیده  تا حدی  ساحتی مدرن 

 .  (1389:62)نقی زاده و همکاران.دارد دهی به فضای زندگی  مکان سکونت و نادیده گرفتن فرهنگ انسان در شکل

  می  شهر سیمای طراحی مناسب و توجه شهروندان بر  شهری فضای و تأثیرگذاری محیط و  انسان متقابل  رابطه به توجه با

در صورت گسست در    ، چرا که نماید  افراد   در  هویت   حس   ایجاد   و   اجتماعی   شرایط فرهنگی،   بهبود   در  مؤثر  گامی   تواند

فرهنگ، شهر هویتی چهل تکه پیدا میکند و فرهنگ ساکنان، با توجه به تاثیر محیط در ذهن و روان آدمی،  رابطه شهر و  

میکند  پیدا  بیگانه  هویتی  نهایت  در  و  مغشوش  زاده..هویتی  فرهنگی  .(1386:49)نقی  ارزشهای  در  نماهای شهری  تأثیر 

شهر نماهای  به  دهی  شکل  در  جامعه  فرهنگی  ارزشهای  نقش  و  چنین شهروندان  شهرسازان(،  و  معماران  توسط  ی 

استنباط می شود که »فرهنگ«، زبان مشترکی میان سازندگان نماهای شهری و مردم می باشد. بدیهی است که عدم  

سازگاری میان ارزشهای فرهنگی معمار و ارزشهای فرهنگی استفاده کنندگان، تا چه حد می تواند به احساس بی هویتی  

و  بیانجامد زاده  با    (.1389:62همکاران..)نقی  از    بررسی دورهاز طرفی  تاریخی معماری ساختمانهای مسکونی پس  های 

می در ایران نشان میدهد که در طی سه دهه گذشته تغییر چشمگیری در نمای معماری از حالت سنتی و با  الب اسالانق

امر سبب شده است که تصویر ذهنی  سیک به وجود آمده است. این  الهویت مکانی گذشته نسبت به نماهای مدرن و ک 

شود؛چرا مواجه  هویّت  بحران  نوعی  با  و  شود  تغییر  دستخوش  مسکونی  نماهای  به  نسبت  ایرانی  شاهد    شهروند  که 

 (.1399:309.   )قیمتی،اعتصام،عالیی.دگرگونی اساسی در فرم و کالبد این نماهای مسکونی به وجود آمده است

کونی در شهر تهران با بحران بی هویتی و عدم توجه با شاخص های فرهنگی شهر  امروزه در نماهای ساختمان های مس

اجتماعی آن محدوده و سایر شاخص  -رو به رو هستیم. نماهای شهر تهران عموما التقاطی بوده و با ویژگی های فرهنگی

ر نماهای شهری، از تمدن  های وابسته به آن هماهنگ نمی باشد. در واقع در معماری شهر تهران به منظور تحقق هویت د

مدرن)به عنوان تمدن توسعه محور( بهره گرفته شده است که این نوعی تناقض می باشد. در واقع امکان تجمیع نگرش 

اجتماعی و همچنین مولفه های هویت شهر تهران با مدرنیته و توسعه آن نداشته است و نگرش تک بعدی  -های فرهنگی

ماران و شهرسازان و کاربست آن در نماهای شهر تهران دستاوردی جز اغتشاشات  صرف به فناوری های نوین توسط مع

مسئله اصلی پژوهش پیش رو که از  هویتی در شهر تهران به جای نگذاشته است. در نتیجه  -بصری و بحران های فرهنگی

ن و طراحان شهری  جمله معضالت اصلی ساختمان های مسکونی در کالنشهر هایی از جمله تهران و نیز دغدغه معمارا

پیشرفت تکنولوژی و کاربست مصالح فناوری   اغتشاشات بصری موجود در نماهای شهری به دالیلی همچون  باشد،  می 



 مهرناز قمشلویی، اویده طالیی...... یشهر تهران با بستر فرهنگ یمسکون یساختمان ها ینماها یری انطباق پذ یراهکارها نیی تب 

 

  زیرساخت  ضعف  های نوین در پی گذار از بکارگیری مصالح سنتی به مدرن و از میان رفتن هویت اصیل ساختمان ها،  

خود،  ها،  فرهنگ  شناسایی  در  مسائل   فرودست،  اراقش  استقرار  ضعف  طراحی،  بستر  با  شهری  نماهای  یکپارچگی    عدم 

اجتماعی و در نهایت عدم توجه و انطباق با شاخصه های فرهنگی بستر مورد طراحی می باشد. از طرفی ساختمان های  

این    مسکونی با فرهنگ  و هویت اصیل جامعه و بستر طراحی در هماهنگی نمی باشند، فلذا این مهم باعث گردیده تا

عدم تناسب در نماهای شهری خصوصا نماهای ساختمان های مسکونی، باعث اغتشاشات بصری و آسیب های روانی به  

 لذا ضرورت نگارش این پژوهش را می توان به موارد زیر اشاره نمود: کاربران ساختمان ها و شهروندان گردد.

 در شهر تهران   بحران هویت و التقاط گرایی در معماری معاصر ایران، از جمله -1

 اجتماعی و الگوهای معماری بومی شهر تهران و فناوری های نوین  -ضرورت توجه توامان به شاخص های فرهنگی  -2

ضرورت ریشه یابی محدودیت ها)چالش ها( و فرصت های موجود در شهر تهران به منظور بهره گیری از مولفه های  -3

 منظور کاهش اثربخشی محدودیت ها  اجتماعی در نماهای شهری و ارائه راهکار به-فرهنگی

ارتقا  لذا آرمان نهایی پژوهش اولویت بندی راهکارهای  پذیری نما ساختمان های مسکونی    کیفی نحوه  پیش رو  انطباق 

 اصلی پژوهش بایستی سواالت زیر پاسخ داده شود:   تحقق هدفمنظور که به  شهر تهران با بستر فرهنگی شهر می باشد

 راهکارهای تحقق شاخص های فرهنگ گرایی در نماهای ساختمان های مسکونی شهر تهران چیست؟ ⎯

های  ⎯ ساختمان  نماهای  انطباق  بر  گذار  تاثیر  تهدیدها(  و  ها  خارجی)فرصت  و  ضعف(  و  قوت  )نقاط  داخلی  عوامل 

 رهنگ گرایی چیست؟مسکونی در شهر تهران با مولفه های ف

 

 پیشینه پژوهش-2

به   ریچالشهای نماهای شهری تهران در سده اخ  لیتحلدر مقاله خود تحت عنوان    1399خاتمی بوجاری در سال  

  تدوین  طریق  از  تا  می پردازد  شهری  نماهای  بر شکل گیری  اثرگذار  نیروهای  شناسایی  و  ظاهری  ویژگیهای  آسیب شناسی

  نظام  اصالح  -1  بخش  چهار  در  نما  بهبود  نیز برای  راه حل هایی  شهری،  نماهای  بر  اثرگذارشاخص های    مفهومی  مدل

  و فرادست اسناد اصالح -4 عمومی،  فرهنگ سازی و آموزش -3 شهری، مدیریت بهبود -2 و شهرسازی، معماری آموزشی

بخش   تیهو  یمولفه ها  یبازخواندر پژوهش خود تحت عنوان    1397رخشان و همکاران در سال  ارائه دهند.  قوانین

به   یشهر  یشهر و فضاها  یمایس  یکه در طراح  یدر صورتبه این مهم دست یافتند که    معاصر   ینما در منظر شهرها 

توان عالوه بر حفظ حس تعلق    یمطابق با روح زمانه توجه گردد،م   ی بوم  ت یبرگرفته از فرهنگ و هو  ی ها  اریاصول و مع

در مقاله خود   1396عباسی در سال  شد.  گانهیوار به ب  دی و نگاه تقل  تیبحران هو  جادیمانع از ا  یبوم  یجامعه به ارزشها

حد   یوردنمونه م ی) بوم   تیبر هو  دیبا تاک  یمطلوب شهر  ی شناسانه نما و بدنه ها  ییبایز  یارهایمعتحت عنوان  

به بررسی محور میدان مطهری تا تقاطع حجت در شهر قم  (  حجت شهر قم  ابان یتا تقاطع خ  ی مطهر  دان یفاصل م 

بناهای  وجود  با  محور  این  متاسفانه  است.  پرداخته  باشد،  می  مطهر  حرم  با  مجاور  اصلی  و  مرکزی  های  خیابان  از  که 

شاخص دارای ویژگی های مناسب در طراحی نما و شکل دهی به منظر شهری نبوده است. با توجه به اینکه منظر شهری 

 1393مهدوی نژاد در سال  ا به کالبد شهر و اجزای آن مربوط نبوده، بلکه به درک شهروندان از شهر نیز بستگی دارد.  تنه

و    یبازشناسبه    در حال توسعه  یمعاصر کشورها  یدر معمار   ییو شکوفا  یچالش فناوردر مقاله خود تحت عنوان  

در حال    یمعاصر کشورها  یدر معمار  «یو »فناور  «ییدر تعامل با دو مفهوم »شکوفا  تیفیبا ک  یبه معمار  شیگرا  لیتحل

طراحانه در آن ها مورد بحث   ریتداب  نیآثار، مهمتر  یف یشناخت همزمان سطح ک  یراستا برا  نیکه در امی پردازد  توسعه  
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  ی قابل قبول  جیساخت نتا  یوردهنده آن است که هرچند در حوزه فنا  نپژوهش نشا  ی. دستاوردها ردیگ  یقرارم  یو بررس

قابل    یدستاوردها  تی فیباک  یبه معمار  یابیدر حوزه دست  کنیدر حال توسعه وجود دارد؛ ل  یمعاصر کشورها  یدر معمار

ای از مطالعات نیز با رویکرد روانشناسی محیطی و با دیدگاه ساختاری ـ فضایی به ارتباط    پاره  .شود  ی مشاهده نم  یقبول

امکان  نماهای شهری و   برای شناخت و  عاملی  را  اتکا به حس خوانایی نماهای شهری  با  اند و  پرداخته  ادراک محیطی 

حدی  "ترین شکل معنی را هویت نام میبرد. یعنی    مطالعات »کوین لینچ« ساده  اند. بر پایه این  یابی فضا نام برده  جهت

مکانه سایر  از  متمایزی  مکان  عنوان  به  را  مکان  یک  میتواند  شخص  نماید.که  بازشناسی  یا  و  شناخته    "ا 

این دیدگاه نیز با اتکا به حس جهت یابی، و عوامل موثر فرم در شکلگیری تصویر ذهنی به پارهای از (.1380:157)لینچ،

)به نقل از نقی زاده و  خصوصیات گشتالت )ادراک شکل( در ادراک و فهم نماهای شهری در ذهن ساکنان شهر میپردازد

اهمیت .در این راستا مهم ترین پژوهش های صورت گرفته در خارج از کشور را می توان به پژوهش  (1389:63همکاران.

توسط عبدل عظیم نگارش شده است، اشاره نمود. هدف اصلی   2018که در سال  فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه شهری

  ن یاو توسعه آن شهر ایفا می کنند این پژوهش تمرکز بر این مهم است که شرایط فرهنگی ومحیطی چه تاثیر بر معماری 

نما و  ی دگاهید  انگر ی پژوهش  مفهوم  از  که    است  ی فرهنگ  ی ها  یژگ یخاص  دارد  می  اذعان  به  و  ما  حوزه    کیجوامع 

 ه ینظرمتفاوت است.  گریبه جامعه د  یفرهنگ داشته باشد، که از جامعه ا  نیا  تیدر ماه  شهیدارند که ر  ازین  یروانشناخت

  یازهایکند و ن  پویاترعملکرد« استفاده کند تا آن جوامع را    تابع  »فرم  هی« و نه نظرویژگی های فرهنگیتابع  »فرم    ریاخ

. مقاله بررسی و تبیین جایگاه مولفه های اجتماعی و زیباشناختی بر طراحی فرهنگ محور و تاب  کاربران را برآورده کند

توجه به الگوهای    تیاهم دهد  ی نشان مش شده است،  توسط استیفن پون نگار   2017آوری اجتماعی شهری که در سال  

  ر یجوامع انعطاف پذ   شکل گیری  به منظور  یمعمار  یزیو برنامه ر  یشهر  یمفهوم نوظهور طراح  کیبه عنوان    یفرهنگ

با تمرکز بر توسعه و   یگذاراست یس  ساز و کار  نیو همچن  ،یمشارکت  یریگم یتصم  این پژوهش به اهمیت  بیان می کند.

پژوهش    یشهر  یداری پا همچنین  میکند.  اشاره  ها  شهر  در  فرهنگی  الگوهای  از  گیری  بهره  ها   ی نمادر  ساختمان 

به    قیتحق  نیاتوسط اس علی نگارش گردیده است.  2017در سال    تهیمدرن  حضور  در  یفرهنگ  تیهو  ی برا   یچالش

به دنبال پاسخ به    نی. همچنگذارندیم  ریساختمان تأث  ینما  یمعمار  تیکه بر هو  پردازدیم  نوین    یهایفناور  ییشناسا

  ن یا  یهدف آن بررس  نیشوند. همچن  ی نماها در آثار معاصر منعکس م  یاست که چگونه عناصر سنت  یدیسوال کل  نیا

کورکورانه    دیساختمان بدون تقل  ینما  یتوسعه و نوساز  یبرا  یا  هیپا  انتواند به عنو  یم  یسنت  یاست که چگونه نما  مهم

بر    ریاست که بدون تأث  دی جد  ینما  یطراح  کیبه    دنیرس  یمفهوم اصل  ن، ی. بنابراردیو تکرار گذشته مورد استفاده قرار گ

باشد.    یطیمح  یبافت ها  یپاسخگوساکنین و    یخصوص  میانسان، حفظ حر  شیکه باعث حفظ آسا  یمعمار  تیتداوم هو

 ی معمار   تیهو  یدر جستجو  شرفتیدر جهت پ   یعنصر اساس  کیبه عنوان    یبر استفاده از فناور  قیتحق  نیا  ت،یدر نها

 متمرکز است. 

 پژوهش  روش-3

)کیفی ترکیبی  تحقیقات  نوع  از  رو  پیش  باشد.-پژوهش  می  با    پژوهش  ترکیبیهای    پژوهش .   کمی(  که  هستند  هایی 

پژوهش پیش رو از منظر هدف کاربردی  کیفی به انجام می رسند.    و   استفاده از ترکیب دو مجموعه روشهای تحقیق کمی

تحلیلی و پیمایشی می باشد. در این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری در  -می باشد و از منظر روش شناسی توصیفی

ذار  خصوص جایگاه و چالش های نماهای ساختمان های مسکونی در شهر تهران به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیرگ

بر انطباق پذیری نمای ساختمان با فرهنگ با استفاده از تکنیک سوات می پردازد و در نهایت پرسشنامه هایی در اختیار 

نفر از متخصصان حوزه معماری و شهرسازی به جهت اولویت بندی راهکارهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های    50

استفاده شده    Smartpls  برای تعیین اعتبار یابی پرسشنامه ازواهد شود.  قرار داده خمسکونی شهر تهران با بستر فرهنگی  
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استفاده شده است. برای سنجش روایی پرسشنامه     Spssافزارو به جهت اولویت بندی داده ها از آزمون فریدمن در نرم  

است استفاده شده  کرونباخ  آلفای  روش  از  سه  ها،  به  پژوهش  این  در  بررسی  مورد  متغیرهای  زیبا .  متغیر  اصلی  دسته 

زیر معیار( تقسیم گردیده است. این متغیرها    4زیر معیار( و متغیر کالبدی)با    4زیر معیار(،متغیر ادراکی)با    4شناختی)با  

و همچنین   تحقیق  مسئله  پیرامون  پژوهشگران  ای  کتابخانه  مطالعات  و  نظری  مبانی  از  حاصل  های  یافته  از  گرفته  بر 

داخلی   عوامل  مورد  ارزیابی  محدوده  در  شهری  نماهای  در  فرهنگی  های  مولفه  بکارگیری  بر  تاثیرگذار  خارجی  و 

با جدول   آن مطابق  متغیرها و زیر معیارهای  تهران( حاصل گردیده است.  باشد.   1مطالعه)شهر  همچنین   (. 1-)جدولمی 

 (1-.)شکلنحوه نگارش پژوهش پیش رو مطابق با نمودار زیر است

 ( 1-.)شکلهش پیش رو مطابق با نمودار زیر استهمچنین نحوه نگارش پژو

 : متغیرها و زیر معیارهای اصلی مورد بررسی در پژوهش 1-جدول

 زیر معیار  معیارهای اصلی  ردیف 

 هماهنگی نما ساختمان با محدوده طراحی .1 زیباشناختی  1

 مصالح بومی   .2

 سلسله مراتب دسترسی در نما  .3

 نیبه ساکن  یبخش  تی و هو  یزی نقش مصالح در خاطره انگ .4

 بهره گیری از الگوهای فرهنگی منطقه .1 ادراکی  2

 توجه به الگوهای رفتاری ساکنین .2

 ن یو آداب و رسوم ساکن  یاز اعتقادات مذهب  تیتابع .3

 آشنایی هرچه بیشتر با هویت اصیل منطقه .4

 اطراف   یجامع از بدنه ها و جداره ها  فیتعر .1 کالبدی  3

 تعداد طبقات ابنیه مجاور  .2

 نفوذپذیری خوانا دسترسی و   .3

 بهره مندی از ارزش های تاریخی در محدوده به عنوان نشانه  .4
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 مبانی نظری -4

 شهری   بدنه های   و   نما-4-1

  ادراک  و   است  شهروندان  بصری  ارزیابی  مورد  ،   خارجی  و   داخلی   فضاهای   بین   ارتباطی  واسط  به عنوان  ساختمان،   نمای

تصویر  تحت  افراد شده  بصری  تأثیر  .  (Yammiyavar &Roy.2019:301).میگیرد  شکل  ساختمان،  نمای  در  ایجاد 

 Danaci).هستند  اثرگذار  شهر  زیبایی شناسی  ارزش  بر  و  بوده  شهر  بصری  نماهای ساختمان ها یکی از مهم ترین عناصر

& Kiran.2020:223).  ( این1385حبیب  بر  جای   خود  از  مناسبی  تصویر  بتواند  که  شهری  نمای  استاعتقاد    (    به 

  خوانده،   را  محیط  و   هستند  کجا  در  بدانند   میکند،  کمک  مردم  به  چراکه  باشد،   داشته  هم  اجتماعی   نقش   میتواند  بگذارد، 

ایشان  مطلوبتری  نحو  به .  دهند  افزایش  را  گروهی  ارتباطات  و  جمعی  خاطرات  میتواند  حتی  و  کنند  تنظیم  را  فعالیته 

  فرهنگ محلی،   معماری،  شخصیت  بازتاب  ویژگی  این  و  است  نما  فرمی  ویژگیهای  از  متأثر  بصری  بعد  در  نماها  کیفیت

ارتباط با اجزا نما کریر  1388:37میآید.)عسگری.  شمار  به   نیز  منطقه  اقتصادی   شرایط  و   سیاسی   اقلیمی،   اجتماعی، (.در 

 . (Krier.1992).میدهند  روح نمابه   که هستند  برجسته هایی نقش  صرفاً یا  و  الزم اند  عملکردی ازنظر یا  که میکند بیان

 فرهنگ و تحقق آن در نماهای شهری  -2-4

 در را انسـان حیـاتی ابعاد تمام فرهنگ که دهد می علوم نشان مختلف های حوزه در فرهنگ برای شده ارائه  تعاریف  تنوع

 زنـدگی  از  از  متمـادی  قـرون  طـی  در  ملتـی  استنتاج  است  و اندیشیدن  زیستن  روش  عام،  مفهوم  به  فرهنگ  گیرد.  می  بر

 بـر ای جامعـه کـه اسـت هـایی  ارزش  و  و رسوم  آداب  و  معارف،  ها،  دانش  باورها،  مجموعه  (.1371)اسالمی ندوشن..است

 نگرش  در یک  توان  می  (.1385:102را تکامل بخشیده و بر اساس آن زندگی می کند.)نقی زاده.  آن  خود  اعتقادات  مبنای

و (  بینـی  جهـان)  اعتقـادات  تاثیر  ،(رسوم  و  آداب  و  ها  عرف)  زندگی اجتماعی  های  ارزش  و  قوانین  مجموع  را  فرهنگ  کلی

 فرهنـگ تنوع در شده، یاد موارد از کدام هر  تاثیر  است که  بدیهی.  برد  نام(  تاریخی  هویت)  ملت  یک  تولیدات  و  دستاوردها

 نیازهای از اعم خود نیازهای رفع و برای کند می تولید انسان  که  محصوالتی  تاثیرات،  این  به  توجه  با.  اساسی دارد  نقش  ها

 زنـدگی بوم،قـوانین اعتقـادات، تنـوع بـه توجـه بـا کـه اسـت فرهنگ تاثیر تحت گیرد، کار می به معنوی و روحی  مادی،

معرفـی  فرهنـگ  از  حاصل  تمدن  ارکان  از  یکی  عنوان  به  نهایت  و در  کنند  می  پیدا  خاصی  شکل  زمان  و  فردی  و  اجتماعی

 زنـدگی  زمـان  گذشت  با.  است  بینی  جهان  یک مکان،  در  زندگی  برای  انسان  آورده  که  شود  می  استنباط  چنین.  گردد  می

 بـرای انسان لذا. دارد می انسان ملحوظ  برای  را  جمعی  زندگی  مقررات  تبیین  و  تدوین  لزوم  ها  دیگر انسان  کنار  در  جمعی

 همزیسـتی و افزایش مسـالمت برای اجتماعی مکان یک در و  اقلیم  با  همساز  برای زندگی  جغرافیایی  مکان  یک  در  زندگی

 بینی مادی جهان آنکه از فارغ. گردد  می  خاص  فرهنگ  یک  تابع  خود،  جهان بینی  از  منشعب  خاص  تفکر  یک  با  دیگران  با

 یـا باشـد نسـبی یـا و شـرعی یـا باشـد عرفی زندگی اجتماعی  قوانین  و  بومی  یا  باشد  التقاطی  فرهنگ  باشد،  الهی  یا  باشد

  .است آن حاصل و  ثمره و بشریت، تمدن آثار  مطلق،

 اجتمـاعی زنـدگی همان قوانین یا زندگی شیوه ،(خدا با انسان رابطه)  بینی  جهان  همان  یا  عامل اعتقاد  سه  برآیند  فرهنگ

 فرهنـگ لذا. است (هویت و تاریخ طبیعت، با ارتباط) ملت یک تولیدات  و  یا دستاوردها  تاریخ  نهایت  در  و(  جامعه  و  انسان)

شـیوه  اینکـه دوم باشـد، گرفته سرچشمه آن دینی اعتقاد از نخست یابد که می تحقق زمانی آن هنری آثار  در  تمدن  یک

 بـه. بپـردازد خود بیان به خود بومی تولیدات و و دستاوردها تاریخ  به  احترام  با  آنکه  سوم  و  کند  بازتاب  را  اجتماعی  زندگی

 و آداب  و  هـا  عـرف  اسـالم،  دیـن  از تاثیرات  اسالمی  دوره  در  ایران  سازی  شهر  و  معماری  فرهنگ  در  توان  مثال می  عنوان
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 اسـالمی شهرسـازی و در معمـاری بـومی  محصـوالت  و  دستاوردها  و  ایران  جغرافیایی  و  های تاریخی  ویژگی  ایرانی،  رسوم

 ارزش و شیوه زنـدگی سنتی، های  فرم  محلی،  مصالح  و  مواد  هوایی،  و  آب  شرایط  چهار عامل"  مثال  عنوان  به.  گفت  سخن

 (198-191:.1365کننده می باشد.)شکویی. تعین ایران شهرهای اسالمی مورفولوژی در  اجتماعی و  اسالمی  های

 محدوده مورد مطالعه -5

بزرگترین کانون جذب جمعیت و فعالیت مرکزیت و مزیتهای سیاسی و اقتصادی، طی نیم قرن گذشته به  دلیل    تهران به  

میلیونی مجموعه شهری تهران، با چالش هـایی همچـون نوسـانات قیمـت   12تا    10جمعیت    .در کشور تبدیل شده است

هـا و  زمین و ساختمان، کاهش قیمت در مرکز شهر و افزایش آن در پیرامون، بازارسـوداگری زمـین، کهکشـانی از محلـه

ه در پهنه حوزه شهری تهران مواجه است که جدایی گزینـی اجتمـاعی و اقتصـادی منطقـه محیطهای پراکنده و گسیخت

شهری را فزونی داده است. در این ساختار پیچیده، تهران تنها با تکیه بر تاریخ و زنده داشتن همه عناصـری کـه یـاد آور 

عالیت هایی که هیچ گونه همبسـتگی و ها و تجسم ذهنیات است، قادر به بقا و تداوم حیات است. درحالیکه رشد ف  خاطره

منافعی حفظ هویت محیط شهری ندارند، همچنین تَرک سـاکنان قـدیمی، کـاهش قیمـت زمـین و ایجـاد پوسـیدگی و 

 فرسودگی در بافت، همه شرایطی را ایجاد می کند که به زیان حفظ ارزش ها و هویت فضایی و اجتماعی شهر می انجامد

(. موقعیت جغرافیایی شهر تهران مطابق بـا تصـویر 1389:9)حمدی،امیر انتخابی.دامن می زندو به نابسامانیهای اجتماعی  

 (2-)شکلزیر می باشد:  

 

 (Storegis.com: موقعیت جغرافیایی شهر تهران)ماخذ:2-شکل

 بحث و یافته ها -6

ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر انطباق پذیری نماهای ساااختمان هااای مسااکونی در  بخش اول: 

 شهر تهران با بستر فرهنگی  

نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصـت هـا و تهدیـد هـای  (SWOT)در این بخش از پژوهش با استفاده از تکنیک سوات 

ی مسکونی به منظور کاهش میزان اغتشاشات بصری در شهرها انطباق پذیری مولفه های فرهنگی با نماهای ساختمان ها

از آنجایی که نیاز است تا بر اساس مولفه ها و متغیرهای تعیین شده راهبردهـای   .به شرح زیر ارزیابی و تحلیل می گردند
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بایسـت امکـان بهره گیری از فرهنگ گرایی در نماهای ساختمان های مسکونی تبیین و اولویت بنـدی گـردد ابتـدا مـی  

سنجی پیاده سازی این دیدگاه و موانع و فرصت های موجود بر سر راه آن از طریق تکنیک سوات مورد ارزیـابی و سـپس 

 (2-)جدول پرسشنامه ها در اختیار متخصصان قرار گیرد.

 : ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار با استفاده از تکنیک سوات2-جدول

 

 

 

 

 عوامل 

 خارجی

 

 

 فرصت 

 
 

 تهدید   فرصت  

نقد فراوان معماران،طراحان، دانشجویان و حتی  

و عدم   بی هویت  به ساختمان های  مردم  عوام 

هماهنگ با بستر فرهنگی شهر همچون نماهای  

 کالسیک 

به   توجه  لزوم  در  بیشتر  رسانی  اطالع  امکان 

هویت و فرهنگ اصیل خود و بکارگیری آن در  

 ساختمان های مسکونی معماری  
 

اصیل  هویت  نیز  و  فرهنگ  شناخت  ضعف 

 خود توسط عده ای از معماران و طراحان  

به   توجه  عدم  و  بسازبفروشی  شیوه  رواج 

 فاکتورهای فرهنگی  

عدم بهره گیری تکنولوژی در ساختمان ها و  

معماران   توسط  های  ساختمان  نماهای 

 همسو با فرهنگ شهری 

 ان گرانی زمین و مسکن در تهر

 
 

 تهدید

 
 

 

 

عوامل  

 داخلی

 

 

 

 

 
 

 

 

 قوت 

 ضعف  قوت 

وجود ارزش های تاریخی متعدد در شهر تهران  

 و بهره گیری از آن ها به عنوان نشانه  

بودن   چندبعدی  به  معماران  بیشتر  آگاهی 

فرهنگی مسائل  به  توجه  لزوم  و  -معماری 

 اجتماعی در طراحی ساختمان های مسکونی
 

نماهای   در  هماهنگی  و  وحدت  وجود  عدم 

 شهری  

 نماهای آشفته و اغتشاشات بصری  

 عدم هماهنگی نما با محیط  

 نمای بدون هویت 

 یعنصر الحاق   کیتوجه به نما به عنوان  

به جنبه ها  توجه   نما   یشناخت  بایز  یصرف 

توسط تعدادی از طراحان و معماران و عوام  

 مردم 

 

 

 ضعف 

 

 بخش دوم: ارزیابی مولفه ها و اولویت بندی بر اساس تکنیک معادالت ساختاری 

 

در این بخش از پژوهش پرسشنامه ها بر اساس متغیرهای مذکور، در اختیار جامعه آماری متخصص قرار داده شده است  

 اعتباریابی پرسشنامه ها و اولویت بندی از تکنیک معادالت ساختاری بهره گرفته می شود.و به منظور 

پایایی    هاهیگوضرایب    باید   ابتدا  است  مطرح  ساختاری  معادالت  سازیدرروش مدل  که  طورهمان   انتخابی   یهااسیمقو 

 ( 3-شود. )جدول  ی متغیرها بررسیریگاندازه برای
 هاری متغیهایی ایپاو ضرایب  هاهیگو: ضرایب 3-جدول 

 متغیرهای پنهان  متغیرهای آشکار  متن گویه  هیگو ابعاد متغیر 

  ضریب بار عاملی

 معناداری 

آلفا  

 کرانباخ 

پایایی  

 ترکیبی 

راهکارها 

ی انطباق  

پذیری نما  

محدوده   Q1   زیباشناختی با  نماساختمان  هماهنگی 

 طراحی 

0/788 3/803 0/659 0/799 

Q2  1/673 0/403 مصالح بومی منطقه 

Q3  2/599 0/778 سلسله مراتب دسترسی در نما 
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انگیزی و هویت   Q4 ساختمان  نقش مصالح در خاطره 

 بخشی به ساکنین

0/813 3/ 560  

 0/803 0/682 6/919 0/831 بهره گیری از الگوهای فرهنگی منطقه   Q5 ادراکی 

Q6   2/708 0/525 ساکنینتوجه به الگوهای رفتاری 

Q7  و آداب  و  مذهبی  اعتقادات  از  تابعیت 

 رسوم ساکنین 

0/751 5/586 

Q8  اصیل هویت  با  بیشتر  هرچه  آشنایی 

 منطقه 

0/715 4/622 

های   Q9 کالبدی  جداره  و  ها  بدنه  از  جامع  تعریف 

 اطراف 

0/477 1/599 0/764 0/855 

Q10  3 0/811 تعداد طبقات ابنیه مجاور/ 880  

Q11  3 0/898 دسترسی و نفوذپذیری خوانا/ 740  

Q12  در تاریخی  های  ارزش  از  مندی  بهره 

 محدوده به عنوان نشانه 

0/857 2/914 

 0/811 0/745 - - -  مجموع 

 

  1٫96باالی    tضریب    که  شده استی هر سازه تعیینها هیگومیزان بارهای عاملی و ضرایب معناداری بین    4طبق جدول  

  نشانگر  7/0  از  باالتر  کرونباخ و پایایی ترکیبی  آلفای  وجود دارد. پایایی   ها مؤلفهو    هاهیگونشان از ارتباط معناداری بین  

 عنوانبه  6/0  مقدار  اندک، سؤاالت    تعداد   با  متغیرهای  مورد  در (  1998)  همکاران  و  موس  البته  است،  قبولی   قابل   پایایی 

رضازاده،    اند کرده  معرفی  ضریب  سرحد و  داوری  از  برخوردار    که   (93؛  1393)نقل  قبولی  قابل  از ضریب  متغیرها  همه 

معرفی شد مقدار پایایی ترکیبی یک سازه از یک نسبت حاصل    2.ضریب پایایی ترکیبی توسط ورتس و همکارانباشدیم

هایش  در مخرج کسر، واریانس سازه با شاخص  هایش وشود که در صورت این کسر، واریانس بین یک سازه با شاخصمی

باشد نشان از پایداری درونی    0٫7آید. در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی باالتر  به اضافه مقدار خطای اندازه گیری می

از   و بمستین   6٫0مناسب است و مقدار کمتر  پایایی است )نونال  نکته ضروری است که 1994 ,3عدم وجود  این  ( ذکر 

 (. 115؛ 1393، نقل از داوری و رضازاده، 2010 و همکاران،4رود )وینز پایایی ترکیبی معیار بهتری از آلفا به شمار می

 

 
 

2 Werts et al 
3 Nunnally & Bernstein 
4 Vinzi 
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 گیریاندازهمدل   نییتع بیو ضر یبار عامل : 2-شکل

 

 یـیو روا ییایـپا یمعنادار، نسـبت بـه بررسـ یحائز بار عامل یهاهیمرتبه اول و استخراج گو  یدییتأ   یعامل  لیپس از انجام تحل

. ردیـگیقـرار م یمـورد بررسـ یها به لحاظ علـسازه نیروابط ب یراستا، با استفاده از مدل ساختار  نی. در ادیاقدام گرد  هاهیگو

 نیاثـرات بـ  داریمعنـ  یبه بررسـ  توانیمربوطه م  بیها با استفاده از ضرسازه  نیروابط ب  یج بررسیدرواقع با در نظر گرفتن نتا

نمونه که درروش   1000در حالت     یریگاز روش بازنمونه  ریمس  بیضرا  یداریمعن  یمنظور بررسپرداخت. به  قیتحق  یهاسازه

که مدل   دهدیدر شکل دو و سه نشان م  جیشد. نتا  تفاده( اس101؛  1393و رضازاده،    ی)داور  شدههیتوص  یحداقل مربعات جزئ

 (3و2برخوردار است.)شکل  یاز اعتبار خوب

 
 گیریاندازه مدل  tضرایب معناداری آزمون  :3-شکل

جدول   در  حاصل  نتایج  شاخص  4طبق  بین  همبستگی  بین میزان  همبستگی  میزان  و  سازه  آن  با  سازه  یک  های 

با سازهشاخص مقایسه میهای یک سازه  با سازهگردد. مقدار همبستگی میان شاخصهای دیگر  های مربوط به خود  ها 

بودن روایی واگرای ها و سایر سازه بیشتر است که این مطلب گواه مناسب  )اعداد رنگی ماتریس( از همبستگی میان آن

 (. 97؛ 1395است )طباطبائی و جهانگرد،  5بارهای عاملی متقابل 

 متقابل یعامل یواگرا به روش بارها ییروا :4-جدول
 

 کالبدی ادراکی زیباشناختی 

Q1 0/788 0/415 0/166 

Q2 0/403 0/238 0/ 680  

Q3 0/778 0/257 -0/ 230  

Q4 0/813 0/312 0/ 380  

Q5 0/369 0/831 0/314 

Q6 0/ 480  0/525 0/ 280  

Q7 0/540 0/751 0/229 

Q8 0/126 0/715 0/223 

Q9 0/ 530  0/221 0/477 

Q10 0/148 0/320 0/811 

Q11 0/ 910  0/227 0/898 

Q12 -0/ 180  0/181 0/857 

 

 
5 Cross Loadings 
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جدول   از  حاصل  نتایج  باالیی    5طبق  همگرا  روایی  قبول    5/0مقدار  الرکر  باشد یمقابل  و  برای  1987،  6)فورنل  و   )

 (.  57؛ 1393به باال را هم معیار کافی دانستند )نقل از داوری و رضازاده،  4/0اندک مقدار  سؤالمتغیرهای با 

 :  ماتریس همبستگی و روایی همگرا و واگرا فورنل و الرکر 5-جدول 

 
راهکارهای انطباق   کالبدی ادراکی  زیباشناختی  روایی همگرا 

پذیری نما  

 ساختمان 

 0/716 0/512 زیباشناختی 
   

 0/714 0/440 0/510 ادراکی 
  

/0 0/607 کالبدی 960  0/309 0/779 
 

راهکارهای انطباق پذیری نما  

 ساختمان 

0/ 775  0/697 0/832 0/634 0/796 

 

که    پذیردیصورت م  یسماتر  یلهوسواگرا به  ییروا  یبررس  یبرا(  1981فورنل و الرکر )به عقیده    4طبق مندرجات جدول  

)سؤاالت( خودش داشته   یرهایمشاهده پذ  ینرا در ب  یشتری ب  یکو تفک  یزتما  یدها، بامؤلفه  یربا سا  یسهمؤلفه در مقا  یک

که تا   یمسؤال هست  ینبه ا  ییواگرا به دنبال پاسخگو  ییدارد. در روا  ییواگرا باال  ییباشد تا بتوان گفت مؤلفه مدنظر روا

 یین سؤاالت را تب  یامجموعه  یانسوار  تواندینامرتبط و محاسبه نشده م   ی، خارج  یهاعامل در رقابت با عامل  یکچه حد  

عامل اگر  وار  یشترینب  ی کند؟  از  مجموعه   یانسمقدار  عامل  یادرون  با  واقع،  در  و  کند  برآورد  را  نامرتبط    یهاسؤاالت 

دهد،    یکمتر  بستگیهم د  ییروا  یدارانشان  عبارت  به  است  روا  یگر،واگرا  ب  ییجذر  مؤلفه  هر  حداکثر   یشترهمگرا  از 

 .   (562؛ 1395)طباطبائی، مطهری نژاد و تیرگر،  باشد یگرد  یهاآن مؤلفه با مؤلفه یهمبستگ

های دیگر در مدل تعیین الزم به ذکر است در روایی واگرا فورنل الرکر هدف این است که واگرای بین هر سازه با سازه

ی  هاسازهی مرتبه اول خود هستند نباید واگرای با  هاسازهی مرتبه دوم متشکل از  هاسازهشود بنابراین با توجه به این که  

رضازاده،   )داوری،  باشند  داشته  خود  اول  دوم 178-177؛  1393مرتبه  مرتبه  سازه  بین  واگرا  روایی  نباید  نتیجه  در   .)

پذ  یراهکارها) ساختمان  یریانطباق  و  نما  )هاسازه(  اول  مرتب  باشد.  کالبدی،  ادراکی،  باشناختیزی  داشته  وجود  ی( 

بینی پیش  قدرت  شاخص  توسط  ساختاری  مدل  مدل    Q2کیفیت  توانایی  بررسی  شاخص  این  هدف  شد،  محاسبه  نیز 

بینی کردن به روش چشم پوشی ایباشدیم  7ساختاری در پیش  براساس  نشانگرهای متغیرهای  . که  باید  ن مالک مدل 

نشان   باالی صفر  و  مثبت  مقادیر  بینی کند.  پیش  را  انعکاسی  زا  مشاهده شده خوب   دهندیممکنون درون  مقادیر  که 

از کیفیت مناسبی برخوردار است.   توانیم ( و  98؛  1395)طباطبائی و جهانگرد،    اند شدهبازسازی   گفت مدل ساختاری 

های درون زای مدل را  های مربوط به سازه( معرفی شد قذرت پیش بینی شاخص1975این معیار توسط استون و گیزر ) 

را   35/0و  15/0،  02/0( در مورد شدت قدرت پیش بینی مدل سه مقدار  2009)  8سازد. هنسلر و همکاران مشخص می

 
6 Fornell & Larcker 
7 Blindfolding 
8 Henseler et al 



   1400  تابستان، 7، شماره2شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -ی فصلنامه پژوهش        
 
 

34 

و به عنوان معیاری   دهد یمهر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مد نظر قرار    9نیکوی برازش شاخص    اند.هتعیین نمود

کار   به  مدل  کلی  عملکرد  دارد.  رود یمبرای سنجش  حکایت  کلی مدل  مطلوبیت  از  آمده  بدست  مقدار  که  معیار  .  این 

  بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاریهای معادالت ساختاری است که پس از  مربوط به بخش کلی مدل

( ابداع گردید و  2004)  10مدل کلی پژوهش خود، برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید که توسط تننهاوس و همکاران

را بعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی معرفی نمودند    36/0و    25/0،  1/0سه مقدار  شود.  طبق فرمول زیر محاسبه می

 ی که از مدل انجام شد. محاسبهکه با  

روایی  همگرا√= مدل × 0.55√=  ضریب تعیین  × 0.53 = 0.54 

 ی کیفیت مدل ساختاریهاشاخص: 6-جدول 

ضریب   وابسته  متغیرهای مکنون

 تعیین

روایی  

 همگرا 

  نیکوی 𝐐2قدرت پیش بینی 

-SSO SSE Q² =1 برازش 

SSE/SSO 
 0/54 0/205 159/12 200/0 0/512 0/486 زیباشناختی 

 0/305 139/35 200/0 0/510 0/692 ادراکی 

 0/209 158/133 200/0 0/607 0/402 کالبدی

/0 -  راهکارهای انطباق پذیری نما ساختمان  775  600/0 600/0  - 

ضریب مناسبی برخوردار است. مقدار نیکوی برازش بدست  درت پیش بینی بدست آمده که  قمقدار    6با توجه به جدول  

 (4-شکلآمده از ضریب مطلوبی برخوردار است که مقادیر بدست آمده از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد.)

 
 ضریب قدرت پیش بینی مدل :4-شکل

آزمون    ی رهایمتغ  تیوضع  یبررس  یبرا از  نتا  یانمونه  کی  tموردمطالعه  شد.  ا  ج یاستفاده  از  در    نیحاصل  آزمون 

عنوان مبنا در نظر گرفته شد و  مجموع نمرات سؤاالت هر مؤلفه به  نیانگیم  ، یازدهیامت  یآورده شده است. برا  ریجدول ز

ط به  توجه  ط  کرتیل  یادرجه پنج  فیبا  برش  مع  3پرسشنامه،    یانیم  فینقطه  حاضر  پژوهش  در  که    سه یمقا  اریبود 

 
9 goodness-of-fit GOF 

10 Tenenhaus et al 
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مبدین  نیانگیم که  بود  )33/2-1)  تجربی  نیانگیصورت  نامطلوب،  سطح  در  و  34/2-66/3(  مطلوب  نسبتاً  سطح  در   )

 . باشدیم 67/3بنابراین میانگین مالکی در سطح مطلوب برابر با  شد؛  یاب ی( در سطح مطلوب ارز67/3-5)

 نما ساختمان یریانطباق پذ یراهکارهای ابعاد ها هیگووضعیت  t: آزمون 7-جدول 

 آزمون فریدمن  df=49         67/3میانگین مالکی =  متن گویه  ها هیگو ابعاد متغیر

میانگین  

 تجربی 

تفاوت  

 میانگین 

t  میانگین   معناداری

 رتبه

 رتبه

ان 
تم

اخ
 س

ما
ی ن

یر
پذ

ق 
طبا

ی ان
ها

کار
راه

 

 زیباشناختی

 

Q1  نما   هماهنگی 

با   ساختمان 

 محدوده طراحی 

2/94 -0/73 -4/63 0/ 00  2/74 2 

Q2   بومی مصالح 

 منطقه

1/92 -1/75 -15/39 0/ 00  1/71 4 

Q3   مراتب سلسله 

 دسترسی در نما 

2/10 -1/57 -20/41 0/ 00  1/87 3 

Q4   در مصالح  نقش 

و   انگیزی  خاطره 

به   بخشی  هویت 

 ساکنین 

4/ 40  0/37 3/24 0/ 00  3/68 1 

/0 16/77- 0/92- 2/75  مجموع  00 ضریب   

  خی دو =

85/83  

معناداری=  

00/0  

از   Q5 ادراکی  گیری  بهره 

فرهنگی   الگوهای 

 منطقه

4/34 0/67 5/94 0/ 00  3/7 2 

Q6   الگوهای به  توجه 

 رفتاری ساکنین 

4/70 1/ 30  14/42 0/ 00  3/45 1 

Q7   تابعیت از اعتقادات

و   آداب  و  مذهبی 

 رسوم ساکنین

3/40 -0/27 -2/73 0/ 10  1/99 3 

Q8   هرچه آشنایی 

هویت   با  بیشتر 

 اصیل منطقه 

2/84 -0/83 -7/41 0/ 00  1/49 4 

/0 3/32 0/15 3/82  مجموع  00 ضریب   

  خی دو =

52/84  

معناداری=  

00/0  

از   Q9 کالبدی  جامع  تعریف 

جداره   و  ها  بدنه 

 های اطراف 

3/98 0/31 3/35 0/ 00  3/ 30  2 

Q10   ابنیه تعداد طبقات 

 مجاور 

2/68 -0/99 -10/24 0/ 00  1/92 3 

Q11   و دسترسی 

 نفوذپذیری خوانا 

1/ 29  -1/75 -20/62 0/ 00  1/21 4 

Q12   از مندی  بهره 

ارزش های تاریخی  

به   محدوده  در 

 عنوان نشانه 

4/ 28  1/14 20/93 0/ 00  3/84 1 
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/3  مجموع  53  -0/32 -7/12 0/ 00 ضریب   

  دو =خی 

23/131  

معناداری=  

00/0  

 مجموع 
 

  3/31 -0/36 -13/94 0/ 00  - - 

و میانگین    p<05/0ی در سطح مطلوب ) باشناختیزاز بعد    4  هیگودهد که  ای نشان مییک نمونه  tنتایج حاصل از آزمون  

(  67/3و میانگین مالکی کمتر از    p<05/0در سطح نامطلوب )  3،  2،  1  هیگو( قرار گرفته است. اما  67/3مالکی باالتر از  

بعد   نهایت  در  است،  گرفته  )باشناختیزقرار  نامطلوب  سطح  مالکی    p<05/0ی  میانگین  از و  گرفته  (  67/3  کمتر  قرار 

اولویت  است فریدمن  آزمون  از  استفاده  با  باال  جدول  اهمیت  ی  باشناختیزی  هاهیگو.در  ترتیب  شدبه  بنابراین  ؛  گزارش 

عنوان رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص گرفت. معناداری ضریب خی دو « به ترتیب به 2یه »« و گو4اهمیت گویه »

 ی دارد.باشناختیزی هاهیگوآزمون فریدمن نشان از وجود اهمیت و اولویت در سطح 

مطلوب  ی در سطح  ادراک از بعد    6و    5ی  هاهیگودهد که همه  ای نشان مییک نمونه  tنتایج حاصل از آزمون  همچنین  

(05/0>p    قرار گرفته است،  67/3و میانگین مالکی باالتر از )05/0در سطح نامطلوب )  8و    7  ه یگو>p    و میانگین مالکی

قرار (  67/3و میانگین مالکی باالتر از    p<05/0ی سطح مطلوب )ادراک( قرار گرفته است. در نهایت بعد  67/3با    همتراز

اولویت  . در جدول باال با استفاده اگرفته است بنابراین ؛  گزارش شدبه ترتیب اهمیت  ی  ادراکی  هاهیگو ز آزمون فریدمن 

عنوان رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص گرفت. معناداری ضریب خی دو « به ترتیب به 8« و گویه »6اهمیت گویه »

 ی دارد.ادراکی هاهیگوآزمون فریدمن نشان از وجود اهمیت و اولویت در سطح 

و    p<05/0در سطح مطلوب )  کالبدیاز بعد    12و  9  هی گودهد که  ای نشان مییک نمونه  tدرآخر نتایج حاصل از آزمون  

و میانگین مالکی کمتر از   p<05/0سطح نامطلوب )  11و    10  ه یگو( قرار گرفته است، اما  67/3میانگین مالکی باالتر از  

نهایت بعد  67/3 )   کالبدی( قرار گرفته است، در  نامطلوب  از    p<05/0سطح  قرار گرفته (  67/3و میانگین مالکی کمتر 

بنابراین اهمیت ؛  گزارش شدبه ترتیب اهمیت    کالبدیی  هاه یگو. در جدول باال با استفاده از آزمون فریدمن اولویت  است

ترتیب به11« و گویه »12گویه » به  اختصاص گرفت. معناداری ضریب خی دو  «  را به خود  رتبه نخست و آخر  عنوان 

 دارد. کالبدیی هاهیگوآزمون فریدمن نشان از وجود اهمیت و اولویت در سطح 

 نتیجه گیری-5

نمای ساختمان های هر شهر به جهت نقش موثر آن ها بر تعامل با شهروندان و کـاربران آن سـاختمان اهمیـت بسـزایی 

اجتماعی، هویت اصیل آن شـهر و در -دارد و عدم توجه به حل بحران ناشی از نماهای آشفته امروزی که با بستر فرهنگی

ساختمان ها و محیط اطراف خود باعث اغتشاشات بصری باعث احساس نارضایتی و اضطراب بر مردم مـی شـود. نهایت با  

در کشورهای توسعه یافته از جمله ایران نمای ساختمان های مسکونی بـه دالیـل متعـددی همچـون گـذار از سـنت بـه 

هویتی، گرانی مسکن،کاهش خالقیت طراحان   مدرنیته و بهره گیری از تکنولوژی های روز بدون توجه به بستر فرهنگی و

-و معماران در هماهنگی ساختمان ها با فرهنگ جامعه و افزایش بساز بفروشی در شهر ها، جایگاه مولفـه هـای فرهنگـی

 اجتماعی و هویتی در نماهای ساختمان ها کمرنگ شده است.

تبیین و اولویت بندی راهکارهایی به منظور ارتقا انطباق پـذیری نمـا سـاختمان هـای مسـکونی پژوهش پیش رو با هدف 

تبیین مبـانی نظـری در خصـوص جایگـاه و چـالش هـای نماهـای سـاختمان هـای شهر تهران با بستر فرهنگی شهر، به 

یری نمای ساختمان با فرهنـگ بـا مسکونی در شهر تهران و نیز به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر انطباق پذ

استفاده از تکنیک سوات پرداخت  و در نهایت پرسشنامه هایی در اختیار متخصصان حوزه معماری و شهرسازی به جهت 
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یافتـه هـا قـرار داد. اولویت بندی راهکارهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگـی  

بـا  )از متغیـر زیباشـناختی(نخاطره انگیزی و هویت بخشی بـه سـاکنی  به جهتمصالح    گیری از  بهرهنشان می دهند که  

از ارزش  یبهره منـدو    3.45با مقدار آماره تی    )از متغیر ادراکی(  نیساکن  یرفتار  یتوجه به الگوها،  3.24مقدار آماره تی  

بیشـترین تـاثیر را بـه منظـور هویـت  3.84آماره تی با مقدار )از متغیر کالبدی(    در محدوده به عنوان نشانه  یخیتار  یها

با ایـن بخشی به ساختمان ها و انطباق هرچه بیشتر نمای ساختمان های مسکونی با بستر فرهنگی شهر ایفـا مـی کننـد.

حال از مین سه متغیر اصلی زیباشناختی،ادراکی و کالبدی موثر ترین متغیر به منظور هماهنگی هر چه بیشـتر بـا بسـتر 

 در نظر گرفته شده است.  ( 67/3و میانگین مالکی باالتر از  p<05/0)گی از نظر متخصصین متغیر ادراکی فرهن

نماهای مسکونی شهر تهران می از جمله موانع و محدودیت های بکارگیری متغیر ادراکی و شاخص های وابسته به آن در  

و تمایل اندک معماران جـوان  از معماران و طراحانضعف شناخت فرهنگ و نیز هویت اصیل خود توسط عده ای  توان به  

رواج شیوه بسازبفروشی و عـدم توجـه بـه به بکارگیری توامان فناوری و شیوه های نوین معماری و شاخص های فرهنگی،

در میان کارفرمایان،نبود تعامل مطلوب میان سه عنصر اصلی )کاربر،طراح و کارفرما( در حین فرآینـد فاکتورهای فرهنگی  

 بـایز  یصرف به جنبه ها  توجهدر محیط های آکادمیک و    یعنصر الحاق  کیتوجه به نما به عنوان    طراحی،ساخت و اجرا،

می توان اشاره نمود. به منظـور کـاهش اثـر بخشـی موانـع  توسط تعدادی از طراحان و معماران و عوام مردم نما  یشناخت

 مذکور می توان از راهکارهای زیر بهره جست:

اجتماعی ساکنین آن محدوده باشد و هم پاسـخگویی -طراحی انعطاف پذیر به گونه ای که هم پاسخگوی شرایط فرهنگی

 فناوری و شیوه های نوین روز 

 درگیر کردن کاربر،طراح و کارفرما و تعامل میان آنان در هر سه فرایند طراحی،ساخت و اجرا 

 راحیتوجه به الگوهای رفتاری ساکنین محدوده مورد ط

راهکار های زیر را می توان به منظور انطباق نمـای  و هر سه متغیر مذکور می توان   در نهایت بر اساس یافته های تحقیق

 (8-ساختمان ها با بستر فرهنگی شهر ارائه نمود: )جدول

 راهبردهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های مسکونی با بستر فرهنگی شهر :8-جدول

 راهبرد  عیار زیرم معیار  ردیف 

1 

 

 

 

 

 زیباشناختی 

بهره گیری از مصــالح بــه منظــور ایجــاد  

 خاطره و هویت بخشی در میان ساکنین  

انسجام نماهای ساختمان های شهری و هماهنگی  

هر چه بیشتر میان ساختمان ها و نیز بهره گیــری  

از مصالح بومی و هماهنگ با محیط و اقلیم، باعث  

میــان شــهروندان و  ایجاد حس خاطره انگیزی در  

ارتقا میزان حس تعلق ساکنین به ســاختمان مــی  

گردد. همچنین استفاده از الگوهای مشترک باعث  

افزایش حس وحدت در میان ســاختمان هــا مــی  

 گردد

2  

 

 ادراکی 

 توجه به الگوهای رفتاری ساکنین منطقه  

توجه به اعتقادات،آداب و رسوم و ویژگی  

 های فرهنگی محدوده  

بهره گیری از مشارکت هر چه بیشتر مردم، آراء و  

نظرات آن ها، بهره گیری از نیروهای بومی، توجــه  

هر چــه بیشــتر بــه آداب و رســوم و ویژگــی هــای  

فرهنگی هر منطقه، توجه به سبک و شیوه زندگی  
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مــه ریــزی هــای  مردمان هر منطقه در تنظــیم برنا

جدید شهری در نهایت باعث ادراک هر چه بیشتر  

محیط توسط مردم و بــالعکس مــی گــردد کــه در  

نهایــت باعــث انطبــاق نماهــای شــهری بــا بســتر  

 فرهنگی از منظر این معیار می گردد

بهــره منــدی از ارزش هــای تــاریخی   کالبدی  3

محدوده به عنوان نشانه هــای بــا ارزش،  

بیشتر و جامع تر از بدنه و  تعریف هر چه 

 جداره های اطراف شهر

توجه به بناهای تاریخی و مقدس در یک محــدوده  

همواره اهمیت بسزایی در ایجاد حــس تعلق،ارتقــا  

هویت و هماهنگی با بستر فرهنگی شهر ایفــا مــی  

کند لذا بایستی در طراحی نماهای ساختمان هــا،  

ارزش های تــاریخی و بناهــای مــذهبی و مقــدس  

ای عمــوم مــردم را بــه عنــوان بســتر و مبنــای  بــر

 طراحی برگزید.

 .تهران یزدان،انتشارات  ،" فرهنگ شبه و فرهنگ" ، (1371)  ، . عم ندوشن، اسالمی

بررسی جایگاه مصالح در نمای شهری با استفاده از رویکرد توسعه پایدار شهری. (.  1396)جلیلی صدرآباد س، بلبلی ش.  

 57-49( :2) 7.مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی -نقش جهان 

ام  ،یحمد و  )  ،یرانتخابیک.،  ها1389ش.  چالش  و  بزرگ  تهران  شهر  جغرافیشهر  تیریمد  ی(. کالن  , نیسرزم  ییای. 

7(26 ,)1-13  . 

پم،  خاتمی,   اخ   یشهر  ینماها  یچالشها  لیتحل  (.1399.)بوجاری,  سده  در  مدیریت ریتهران  .نشریه 

 111-91(،صص 59)19شهری.

 تهران. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.PLS (. مدل سازی معادالت ساختاری با نرم افزار1393داوری، ع؛ رضازاده، آ. )

  تیریمعاصر. مد  یبخش نما در منظر شهرها  تیهو  یمولفه ها   ی(. بازخوان1397ح. )  ،یح.، و ماجد   ، یحیرخشان، ا.، و ذب

 .  86-75(,  51)17, یشهر

 .تهران دانشگاهی، جهادانتشارات  ،" شهرها  اجتماعی جغرافیایی" ، ( 1365)  ،  ح شکویی،

نوروز  ،ینیم.، و حس  ان،یرازیش و  )  ،یملک  انیس.،  تطب1393س.  )نما( در ساختمان   یخارج  یجداره ها  یقی(. مطالعه 

 .  70-61(, 18) 8شهر,  تی. هویسلسله مراتب لیتهران با روش تحل ی مسکون یها

مطهری و  )طباطبائی، س  ه  تیرگر،  و  ح  رویکرد (.  1395نژاد،  بر  مبتنی  پزشکان  معلمی  ابزار سنجش هویت  اعتباریابی 

 . 12-1؛ (6) 13های توسعه در آموزش پزشکی، حداقل مربعات جزئی. نشریه علمی پژوهشی گام

و  )  طباطبائی، س  ح  گیری 1395جهانگرد،  تصمیم  اطمینان  بر  گیری شغلی  تصمیم  خودکارآمدی  ساختاری  تحلیل   .)

 . 112-85(؛ 47) 11ای. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تربیتی. یابی حرفهگری ابعاد فرصتشغلی با میانجی

)  ،یعباس مع1396ز.  ها  ییبایز  یارهای(.  بدنه  و  نما  شهر  یشناسانه  تاک  یمطلوب  هو  دیبا  مورد   یبوم  تیبر   ی )نمونه 

 .  276-255(, 47)16, یشهر  تیریحجت شهر قم(. مد ابانیتا تقاطع خ یمطهر دانیحدفاصل م
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  هی, بر پانینو  ی مکان  تیهو  یریمکان در شکل گ  ینقش دلبستگ  ی (. بررس1399ع. )  ، ییم.، و اعتصام، ا.، و عال  ،یمتیق

,  یشهر تهران. مطالعات هنر اسالم  کیمدرن در منطقه    یشهر  یمسکون  ی شهروندان از نماها  ی انطباق  تیظرف  شیمایپ 

17(39  ,)308-321  . 

شاهچراغ   ،یمیکر و  ا.،  اعتصام،  و  )  ،یس.،  تحل1399آ.  ها  لی(.  نماها   یمولفه  ادراک  بر  منظر   یشهر  یموثر  از 

 .  360-344(,  38)16, ی. مطالعات هنر اسالمیدارشناسی پد

 دانشگاه تهران، تهرانانتشارات تئوری شـکل شـهر، سـید حـسین بحرینـی، (.1380.)لینچ، ک

م اسفیدانی،  ) محسنین، ش؛  افزار 1393ر.  نرم  به کمک  جزئی  مربعات  حداقل  رویکرد  بر  مبتنی  ساختاری  معادالت   .)

Smart- PLS. هران: کتاب مهربان. انتشارات ت 

  یِعتیشر  ابانیخ  یناظران؛ نمونه    یانواع نما در انطباق با پاسخ عاطف  ییمعنا  یداللت ها  ی (. بازشناس1397م. )  ،یمحمد
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