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چکیده:
امروزه در بسیاری از شهرهای ایران از جمله شهر تهران ،هماهنگی مطلوبی میان نمای ساختمان ها با بستر فرهنگی-اجتماعی و نیز
هویت آن شهر وجود ندارد که این مهم باعث اغتشاشات بصری متعدد و آسیب های روانی فراوان بر شهروندان و کاربران ساختمان ها می
گردد .پژوهش پیش رو با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و پیمایشی در پی آن است تا به تبیین و اولویت بندی راهکارهایی به منظور ارتقا
انطباق پذیری نما ساختمان های مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگی و هویت شهر بپردازد.بدین منظور بعد از بررسی و تبیین مولفه های
هویت مطلوب در منظر شهری و نیز راهکارهای تحقق فرهنگ در نماهای شهری به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر انطباق
نماهای شهری با بستر فرهنگی بر پایه تکنیک سوات پرداخته و در نهایت پرسشنامه هایی را در اختیار متخصصان حوزه معماری و
شهرسازی قرار داده تا بدین منظور به اولویت بندی راهکارهای انطباق پذیری ساختمان های مسکونی در شهر تهران با بستر فرهنگی
بپردازد.یافته ها نشان می دهند که بهره گیری از مصالح به جهت خاطره انگیزی و هویت بخشی به ساکنین با مقدار آماره تی  ،3.24توجه
به الگوهای رفتاری ساکنین با مقدار آماره تی  3.45و بهره مندی از ارزش های تاریخی در محدوده به عنوان نشانه با مقدار آماره تی 3.84
بیشترین تاثیر را به منظور هویت بخشی به ساختمان ها و انطباق هرچه بیشتر نمای ساختمان های مسکونی با بستر فرهنگی شهر ایفا می
کنند.
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-1مقدمه
امروزه گسـترش کاربسـت تکنولـوژی بـه نوعـی مفهـوم فرهنـگ و هویـت را دچـار چالـش معنایـی و محتوایـی کرده
اسـت که اثـرات آن در بی هویتـی شـهرها و معمـاری امـروز مشهود است .پـس از انقالب صنعتی و تحوالت گسـترده
قرن بیسـتم ،تکنولوژی به سـرعت وارد زندگی بشـر شـد و آن را دچار تغییـر و تحوالت اساسـی کرد .انسـان با انگیزه
دسـتیابی بـه رفـاه و امنیـت بیشـتر ،هـر روز بیشـتر از روز قبـل از تکنولوژیهـای مختلـف اسـتفاده کـرد تـا اینکـه
پـس از مدتـی ،فنسـاالری (تکنوکراسـی) در جوامـع بشـری مطـرح شـد؛ بدین صورت کـه کم کـم ابـزارآالت نقش
کلیـدی را در زندگـی انسـانها پیـدا کردنـد .بتدریـج تکنولـوژی بـرای تمـام توقعات انسـان ،در همـه زمینه ها پاسـخ
ارائـه داد .بدین ترتیـب راه بـرای ظهـور تکنوپولـی (انحصارگرائـی تکنولـوژی) بـاز شـد .در این زمـان بود که تکنولوژی
بطور نامحسوسـی سـنت و فرهنگ را از زندگی انسـان هـا خارج کـرد و بـرای همه لغات کلیـدی زندگی آنهـا ،تعریفی
را که خود می پسـندید ،جایگزیـن کرد( .ناصری .)1394:360.در واقع در فرآیند تبدیل قطعییت قرادادی مدرنیته به
نسبیت واقعی جهان ،فرهنگ و هویت ،سوال آفرین ترین موضوعات در گستره جغرافیایی جهان هستند که در جهان تک
ساحتی مدرن تا حدی نادیده انگاشته شدند .از دست دادن حس مکان ،بی تعلقی به مکان ارتباط عمیقی با بیهویتی
مکان سکونت و نادیده گرفتن فرهنگ انسان در شکل دهی به فضای زندگی دارد(نقی زاده و همکاران.)1389:62.
با توجه به رابطه متقابل انسان و محیط و تأثیرگذاری فضای شهری بر شهروندان توجه و طراحی مناسب سیمای شهر می
تواند گامی مؤثر در بهبود شرایط فرهنگی ،اجتماعی و ایجاد حس هویت در افراد نماید ،چرا که در صورت گسست در
رابطه شهر و فرهنگ ،شهر هویتی چهل تکه پیدا میکند و فرهنگ ساکنان ،با توجه به تاثیر محیط در ذهن و روان آدمی،
هویتی مغشوش و در نهایت هویتی بیگانه پیدا میکند(.نقی زاده.)1386:49.تأثیر نماهای شهری در ارزشهای فرهنگی
شهروندان و نقش ارزشهای فرهنگی جامعه در شکل دهی به نماهای شهری توسط معماران و شهرسازان) ،چنین
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
بیانجامد(.نقی زاده و همکاران .)1389:62.از طرفی با بررسی دوره های تاریخی معماری ساختمانهای مسکونی پس از
انقالب اسال می در ایران نشان میدهد که در طی سه دهه گذشته تغییر چشمگیری در نمای معماری از حالت سنتی و با
هویت مکانی گذشته نسبت به نماهای مدرن و کالسیک به وجود آمده است .این امر سبب شده است که تصویر ذهنی
شهروند ایرانی نسبت به نماهای مسکونی دستخوش تغییر شود و با نوعی بحران هویّت مواجه شود؛چرا که شاهد
دگرگونی اساسی در فرم و کالبد این نماهای مسکونی به وجود آمده است( .قیمتی،اعتصام،عالیی.)1399:309.
امروزه در نماهای ساختمان های مس کونی در شهر تهران با بحران بی هویتی و عدم توجه با شاخص های فرهنگی شهر
رو به رو هستیم .نماهای شهر تهران عموما التقاطی بوده و با ویژگی های فرهنگی-اجتماعی آن محدوده و سایر شاخص
های وابسته به آن هماهنگ نمی باشد .در واقع در معماری شهر تهران به منظور تحقق هویت در نماهای شهری ،از تمدن
مدرن(به عنوان تمدن توسعه محور) بهره گرفته شده است که این نوعی تناقض می باشد .در واقع امکان تجمیع نگرش
های فرهنگی -اجتماعی و همچنین مولفه های هویت شهر تهران با مدرنیته و توسعه آن نداشته است و نگرش تک بعدی
صرف به فناوری های نوین توسط مع ماران و شهرسازان و کاربست آن در نماهای شهر تهران دستاوردی جز اغتشاشات
بصری و بحران های فرهنگی-هویتی در شهر تهران به جای نگذاشته است .در نتیجه مسئله اصلی پژوهش پیش رو که از
جمله معضالت اصلی ساختمان های مسکونی در کالنشهر هایی از جمله تهران و نیز دغدغه معماران و طراحان شهری
می باشد ،اغتشاشات بصری موجود در نماهای شهری به دالیلی همچون پیشرفت تکنولوژی و کاربست مصالح فناوری
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های نوین در پی گذار از بکارگیری مصالح سنتی به مدرن و از میان رفتن هویت اصیل ساختمان ها ،ضعف زیرساخت
ها ،ضعف در شناسایی فرهنگ خود ،استقرار اقشار فرودست ،عدم یکپارچگی نماهای شهری با بستر طراحی ،مسائل
اجتماعی و در نهایت عدم توجه و انطباق با شاخصه های فرهنگی بستر مورد طراحی می باشد .از طرفی ساختمان های
مسکونی با فرهنگ و هویت اصیل جامعه و بستر طراحی در هماهنگی نمی باشند ،فلذا این مهم باعث گردیده تا این
عدم تناسب در نماهای شهری خصوصا نماهای ساختمان های مسکونی ،باعث اغتشاشات بصری و آسیب های روانی به
کاربران ساختمان ها و شهروندان گردد.لذا ضرورت نگارش این پژوهش را می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 -1بحران هویت و التقاط گرایی در معماری معاصر ایران ،از جمله در شهر تهران
 -2ضرورت توجه توامان به شاخص های فرهنگی-اجتماعی و الگوهای معماری بومی شهر تهران و فناوری های نوین
 -3ضرورت ریشه یابی محدودیت ها(چالش ها) و فرصت های موجود در شهر تهران به منظور بهره گیری از مولفه های
فرهنگی-اجتماعی در نماهای شهری و ارائه راهکار به منظور کاهش اثربخشی محدودیت ها
لذا آرمان نهایی پژوهش پیش رو اولویت بندی راهکارهای ارتقا کیفی نحوه انطباق پذیری نما ساختمان های مسکونی
شهر تهران با بستر فرهنگی شهر می باشد که به منظور تحقق هدف اصلی پژوهش بایستی سواالت زیر پاسخ داده شود:
⎯ راهکارهای تحقق شاخص های فرهنگ گرایی در نماهای ساختمان های مسکونی شهر تهران چیست؟
⎯ عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و خارجی(فرصت ها و تهدیدها) تاثیر گذار بر انطباق نماهای ساختمان های
مسکونی در شهر تهران با مولفه های فرهنگ گرایی چیست؟

-2پیشینه پژوهش
خاتمی بوجاری در سال  1399در مقاله خود تحت عنوان تحلیل چالشهای نماهای شهری تهران در سده اخیر به
آسیب شناسی ویژگیهای ظاهری و شناسایی نیروهای اثرگذار بر شکل گیری نماهای شهری می پردازد تا از طریق تدوین
مدل مفهومی شاخص های اثرگذار بر نماهای شهری ،راه حل هایی نیز برای بهبود نما در چهار بخش  -1اصالح نظام
آموزشی معماری و شهرسازی -2 ،بهبود مدیریت شهری -3 ،آموزش و فرهنگ سازی عمومی -4 ،اصالح اسناد فرادست و
قوانین ارائه دهند.رخشان و همکاران در سال  1397در پژوهش خود تحت عنوان بازخوانی مولفه های هویت بخش
نما در منظر شهرهای معاصر به این مهم دست یافتند که در صورتی که در طراحی سیمای شهر و فضاهای شهری به
اصول و معیار های برگرفته از فرهنگ و هویت بومی مطابق با روح زمانه توجه گردد،می توان عالوه بر حفظ حس تعلق
جامعه به ارزشهای بومی مانع از ایجاد بحران هویت و نگاه تقلید وار به بیگانه شد.عباسی در سال  1396در مقاله خود
تحت عنوان معیارهای زیبایی شناسانه نما و بدنه های مطلوب شهری با تاکید بر هویت بومی(نمونه موردی حد
فاصل میدان مطهری تا تقاطع خیابان حجت شهر قم) به بررسی محور میدان مطهری تا تقاطع حجت در شهر قم
که از خیابان های مرکزی و اصلی مجاور با حرم مطهر می باشد ،پرداخته است .متاسفانه این محور با وجود بناهای
شاخص دارای ویژگی های مناسب در طراحی نما و شکل دهی به منظر شهری نبوده است .با توجه به اینکه منظر شهری
تنه ا به کالبد شهر و اجزای آن مربوط نبوده ،بلکه به درک شهروندان از شهر نیز بستگی دارد .مهدوی نژاد در سال 1393
در مقاله خود تحت عنوان چالش فناوری و شکوفایی در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه به بازشناسی و
تحلیل گرایش به معماری با کیفیت در تعامل با دو مفهوم «شکوفایی» و «فناوری» در معماری معاصر کشورهای در حال
توسعه می پردازد که در این راستا برای شناخت همزمان سطح کیفی آثار ،مهمترین تدابیر طراحانه در آن ها مورد بحث
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و بررسی قرارمی گیرد .دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که هرچند در حوزه فناوری ساخت نتایج قابل قبولی
در معماری معاصر کشورهای در حال توسعه وجود دارد؛ لیکن در حوزه دستیابی به معماری باکیفیت دستاوردهای قابل
قبولی مشاهده نمی شود .پاره ای از مطالعات نیز با رویکرد روانشناسی محیطی و با دیدگاه ساختاری ـ فضایی به ارتباط
نماهای شهری و ادراک محیطی پرداخته اند و با اتکا به حس خوانایی نماهای شهری را عاملی برای شناخت و امکان
جهت یابی فضا نام برده اند .بر پایه این مطالعات «کوین لینچ» ساده ترین شکل معنی را هویت نام میبرد .یعنی "حدی
که شخص میتواند یک مکان را به عنوان مکان متمایزی از سایر مکانها شناخته و یا بازشناسی نماید".
(لینچ .)1380:157،این دیدگاه نیز با اتکا به حس جهت یابی ،و عوامل موثر فرم در شکلگیری تصویر ذهنی به پارهای از
خصوصیات گشتالت (ادراک شکل) در ادراک و فهم نماهای شهری در ذهن ساکنان شهر میپردازد(به نقل از نقی زاده و
همکاران. )1389:63.در این راستا مهم ترین پژوهش های صورت گرفته در خارج از کشور را می توان به پژوهش اهمیت
فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه شهری که در سال  2018توسط عبدل عظیم نگارش شده است ،اشاره نمود .هدف اصلی
این پژوهش تمرکز بر این مهم است که شرایط فرهنگی ومحیطی چه تاثیر بر معماری و توسعه آن شهر ایفا می کنند این
پژوهش نمایانگر دیدگاهی خاص از مفهوم ویژگی های فرهنگی است و اذعان می دارد که جوامع ما به یک حوزه
روانشناختی نیاز دارند که ریشه در ماهیت این فرهنگ داشته باشد ،که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است.نظریه
اخیر «فرم تابع ویژگی های فرهنگی» و نه نظریه «فرم تابع عملکرد» استفاده کند تا آن جوامع را پویاتر کند و نیازهای
کاربران را برآورده کند  .مقاله بررسی و تبیین جایگاه مولفه های اجتماعی و زیباشناختی بر طراحی فرهنگ محور و تاب
آوری اجتماعی شهری که در سال  2017توسط استیفن پون نگارش شده است ،نشان می دهد اهمیت توجه به الگوهای
فرهنگی به عنوان یک مفهوم نوظهور طراحی شهری و برنامه ریزی معماری به منظور شکل گیری جوامع انعطاف پذیر
بیان می کند .این پژوهش به اهمیت تصمیمگیری مشارکتی ،و همچنین ساز و کار سیاستگذاری با تمرکز بر توسعه و
پایداری شهری در بهره گیری از الگوهای فرهنگی در شهر ها اشاره میکند .همچنین پژوهش نمای ساختمان ها
چالشی برای هویت فرهنگی در حضور مدرنیته در سال  2017توسط اس علی نگارش گردیده است.این تحقیق به
شناسایی فناوریهای نوین میپردازد که بر هویت معماری نمای ساختمان تأثیر میگذارند .همچنین به دنبال پاسخ به
این سوال کلیدی است که چگونه عناصر سنتی نماها در آثار معاصر منعکس می شوند .همچنین هدف آن بررسی این
مهم است که چگونه نمای سنتی می تواند به عنوان پایه ای برای توسعه و نوسازی نمای ساختمان بدون تقلید کورکورانه
و تکرار گذشته مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ،مفهوم اصلی رسیدن به یک طراحی نمای جدید است که بدون تأثیر بر
تداوم هویت معماری که باعث حفظ آسایش انسان ،حفظ حریم خصوصی ساکنین و پاسخگوی بافت های محیطی باشد.
در نهایت ،این تحقیق بر استفاده از فناوری به عنوان یک عنصر اساسی در جهت پیشرفت در جستجوی هویت معماری
متمرکز است.
-3روش پژوهش
پژوهش پیش رو از نوع تحقیقات ترکیبی (کیفی-کمی) می باشد. .پژوهش های ترکیبی پژوهش هایی هستند که با
استفاده از ترکیب دو مجموعه روشهای تحقیق کمی و کیفی به انجام می رسند .پژوهش پیش رو از منظر هدف کاربردی
می باشد و از منظر روش شناسی توصیفی-تحلیلی و پیمایشی می باشد .در این پژوهش پس از تبیین مبانی نظری در
خصوص جایگاه و چالش های نماهای ساختمان های مسکونی در شهر تهران به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار
بر انطباق پذیری نمای ساختمان با فرهنگ با استفاده از تکنیک سوات می پردازد و در نهایت پرسشنامه هایی در اختیار
 50نفر از متخصصان حوزه معماری و شهرسازی به جهت اولویت بندی راهکارهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های
مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگی قرار داده خواهد شود .برای تعیین اعتبار یابی پرسشنامه از  Smartplsاستفاده شده
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و به جهت اولویت بندی داده ها از آزمون فریدمن در نرم افزار Spssاستفاده شده است .برای سنجش روایی پرسشنامه
ها ،از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش به سه دسته اصلی متغیر زیبا
شناختی(با  4زیر معیار)،متغیر ادراکی(با  4زیر معیار) و متغیر کالبدی(با  4زیر معیار) تقسیم گردیده است .این متغیرها
بر گرفته از یافته های حاصل از مبانی نظری و مطالعات کتابخانه ای پژوهشگران پیرامون مسئله تحقیق و همچنین
ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر بکارگیری مولفه های فرهنگی در نماهای شهری در محدوده مورد
مطالعه(شهر تهران) حاصل گردیده است .متغیرها و زیر معیارهای آن مطابق با جدول  1می باشد(.جدول .)1-همچنین
نحوه نگارش پژوهش

پیش رو مطابق با نمودار زیر است(.شکل)1-

همچنین نحوه نگارش پژوهش

پیش رو مطابق با نمودار زیر است(.شکل)1-
جدول : 1-متغیرها و زیر معیارهای اصلی مورد بررسی در پژوهش

ردیف

زیر معیار

معیارهای اصلی

1

زیباشناختی

.1
.2
.3
.4

هماهنگی نما ساختمان با محدوده طراحی
مصالح بومی
سلسله مراتب دسترسی در نما
نقش مصالح در خاطره انگیزی و هویت بخشی به ساکنین

2

ادراکی

.1
.2
.3
.4

بهره گیری از الگوهای فرهنگی منطقه
توجه به الگوهای رفتاری ساکنین
تابعیت از اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم ساکنین
آشنایی هرچه بیشتر با هویت اصیل منطقه

3

کالبدی

.1
.2
.3
.4

تعریف جامع از بدنه ها و جداره های اطراف
تعداد طبقات ابنیه مجاور
دسترسی و نفوذپذیری خوانا
بهره مندی از ارزش های تاریخی در محدوده به عنوان نشانه
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-4مبانی نظری
-4-1نما و بدنه های شهری
نمای ساختمان ،به عنوان واسط ارتباطی بین فضاهای داخلی و خارجی  ،مورد ارزیابی بصری شهروندان است و ادراک
افراد تحت تأثیر تصویر بصری ایجاد شده در نمای ساختمان ،شکل

میگیرد.(Yammiyavar &Roy.2019:301).

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

) .& Kiran.2020:223حبیب ( )1385بر این اعتقاد است نمای شهری که بتواند تصویر مناسبی از خود به جای
بگذارد ،میتواند نقش اجتماعی هم داشته باشد ،چراکه به مردم کمک میکند ،بدانند در کجا هستند و محیط را خوانده،
به نحو مطلوبتری فعالیته ایشان را تنظیم کنند و حتی میتواند خاطرات جمعی و ارتباطات گروهی را افزایش دهند.
کیفیت نماها در بعد بصری متأثر از ویژگیهای فرمی نما است و این ویژگی بازتاب شخصیت معماری ،فرهنگ محلی،
اجتماعی ،اقلیمی ،سیاسی و شرایط اقتصادی منطقه نیز به شمار میآید(.عسگری.)1388:37.در ارتباط با اجزا نما کریر
بیان میکند که یا ازنظر عملکردی الزم اند و یا صرفاً نقش برجسته هایی هستند که به نما روح

میدهند.(Krier.1992).

-2-4فرهنگ و تحقق آن در نماهای شهری
تنوع تعاریف ارائه شده برای فرهنگ در حوزه های مختلف علوم نشان می دهد که فرهنگ تمام ابعاد حیـاتی انسـان را در
بر می گیرد .فرهنگ به مفهوم عام ،روش زیستن و اندیشیدن است استنتاج ملتـی در طـی قـرون متمـادی از از زنـدگی
است(.اسالمی ندوشن .)1371.مجموعه باورها ،دانش ها ،معارف ،و آداب و رسوم و ارزش هـایی اسـت کـه جامعـه ای بـر
مبنای اعتقادات خود آن را تکامل بخشیده و بر اساس آن زندگی می کند(.نقی زاده .)1385:102.می توان در یک نگرش
کلی فرهنگ را مجموع قوانین و ارزش های زندگی اجتماعی (عرف ها و آداب و رسوم) ،تاثیر اعتقـادات (جهـان بینـی) و
دستاوردها و تولیدات یک ملت (هویت تاریخی) نام برد .بدیهی است که تاثیر هر کدام از موارد یاد شده ،در تنوع فرهنـگ
ها نقش اساسی دارد .با توجه به این تاثیرات ،محصوالتی که انسان تولید می کند و برای رفع نیازهای خود اعم از نیازهای
مادی ،روحی و معنوی به کار می گیرد ،تحت تاثیر فرهنگ اسـت کـه بـا توجـه بـه تنـوع اعتقـادات ،بوم،قـوانین زنـدگی
اجتماعی و فردی و زمان شکل خاصی پیدا می کنند و در نهایت به عنوان یکی از ارکان تمدن حاصل از فرهنـگ معرفـی
می گردد .چنین استنباط می شود که آورده انسان برای زندگی در یک مکان ،جهان بینی است .با گذشت زمـان زنـدگی
جمعی در کنار دیگر انسان ها لزوم تدوین و تبیین مقررات زندگی جمعی را برای انسان ملحوظ می دارد .لذا انسان بـرای
زندگی در یک مکان جغرافیایی برای زندگی همساز با اقلیم و در یک مکان اجتماعی برای افزایش مسـالمت و همزیسـتی
با دیگران با یک تفکر خاص منشعب از جهان بینی خود ،تابع یک فرهنگ خاص می گردد .فارغ از آنکه جهان بینی مادی
باشد یا الهی باشد ،فرهنگ التقاطی باشد یا بومی و قوانین زندگی اجتماعی عرفی باشـد یـا شـرعی و یـا نسـبی باشـد یـا
مطلق ،آثار تمدن و بشریت ،ثمره و حاصل آن است.
فرهنگ برآیند سه عامل اعتقاد یا همان جهان بینی (رابطه انسان با خدا) ،شیوه زندگی یا همان قوانین زنـدگی اجتمـاعی
(انسان و جامعه) و در نهایت تاریخ یا دستاوردها و تولیدات یک ملت (ارتباط با طبیعت ،تاریخ و هویت) است .لذا فرهنـگ
یک تمدن در آثار هنری آن زمانی تحقق می یابد که نخست از اعتقاد دینی آن سرچشمه گرفته باشـد ،دوم اینکـه شـیوه
زندگی اجتماعی را بازتاب کند و سوم آنکه با احترام به تاریخ و دستاوردها و تولیدات بومی خود به بیان خود بپـردازد .بـه
عنوان مثال می توان در فرهنگ معماری و شهر سازی ایران در دوره اسالمی از تاثیرات دیـن اسـالم ،عـرف هـا و آداب و
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رسوم ایرانی ،ویژگی های تاریخی و جغرافیایی ایران و دستاوردها و محصـوالت بـومی در معمـاری و شهرسـازی اسـالمی
سخن گفت .به عنوان مثال "چهار عامل شرایط آب و هوایی ،مواد و مصالح محلی ،فرم های سنتی ،شیوه زنـدگی و ارزش
های اسالمی و اجتماعی در مورفولوژی شهرهای اسالمی ایران تعین کننده می باشد(.شکویی)198-191.:1365.
-5محدوده مورد مطالعه
تهران به دلیل مرکزیت و مزیتهای سیاسی و اقتصادی ،طی نیم قرن گذشته به بزرگترین کانون جذب جمعیت و فعالیت
در کشور تبدیل شده است .جمعیت  10تا  12میلیونی مجموعه شهری تهران ،با چالش هـایی همچـون نوسـانات قیمـت
زمین و ساختمان ،کاهش قیمت در مرکز شهر و افزایش آن در پیرامون ،بازارسـوداگری زمـین ،کهکشـانی از محلـه هـا و
محیطهای پراکنده و گسیخت ه در پهنه حوزه شهری تهران مواجه است که جدایی گزینـی اجتمـاعی و اقتصـادی منطقـه
شهری را فزونی داده است .در این ساختار پیچیده ،تهران تنها با تکیه بر تاریخ و زنده داشتن همه عناصـری کـه یـاد آور
خاطره ها و تجسم ذهنیات است ،قادر به بقا و تداوم حیات است .درحالیکه رشد فعالیت هایی که هیچ گونه همبسـتگی و
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
و به نابسامانیهای اجتماعی دامن می زند(حمدی،امیر انتخابی .)1389:9.موقعیت جغرافیایی شهر تهران مطابق بـا تصـویر
زیر می باشد:

(شکل)2-

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

-6بحث و یافته ها
بخش اول :ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر انطباق پذیری نماهای ساااختمان هااای مسااکونی در
شهر تهران با بستر فرهنگی
در این بخش از پژوهش با استفاده از تکنیک سوات ) (SWOTنقاط قوت و ضعف و همچنین فرصـت هـا و تهدیـد هـای
انطباق پذیری مولفه های فرهنگی با نماهای ساختمان های مسکونی به منظور کاهش میزان اغتشاشات بصری در شهرها
به شرح زیر ارزیابی و تحلیل می گردند .از آنجایی که نیاز است تا بر اساس مولفه ها و متغیرهای تعیین شده راهبردهـای
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بهره گیری از فرهنگ گرایی در نماهای ساختمان های مسکونی تبیین و اولویت بنـدی گـردد ابتـدا مـی بایسـت امکـان
سنجی پیاده سازی این دیدگاه و موانع و فرصت های موجود بر سر راه آن از طریق تکنیک سوات مورد ارزیـابی و سـپس
پرسشنامه ها در اختیار متخصصان قرار گیرد( .جدول)2-
جدول :2-ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیر گذار با استفاده از تکنیک سوات

فرصت
عوامل
خارجی
تهدید

عوامل

فرصت

تهدید

نقد فراوان معماران،طراحان ،دانشجویان و حتی
عوام مردم به ساختمان های بی هویت و عدم
هماهنگ با بستر فرهنگی شهر همچون نماهای
کالسیک
امکان اطالع رسانی بیشتر در لزوم توجه به
هویت و فرهنگ اصیل خود و بکارگیری آن در
معماری ساختمان های مسکونی

ضعف شناخت فرهنگ و نیز هویت اصیل
خود توسط عده ای از معماران و طراحان
رواج شیوه بسازبفروشی و عدم توجه به
فاکتورهای فرهنگی
عدم بهره گیری تکنولوژی در ساختمان ها و
نماهای ساختمان های توسط معماران
همسو با فرهنگ شهری
گرانی زمین و مسکن در تهران

قوت

ضعف

وجود ارزش های تاریخی متعدد در شهر تهران عدم وجود وحدت و هماهنگی در نماهای
شهری
و بهره گیری از آن ها به عنوان نشانه
آگاهی بیشتر معماران به چندبعدی بودن نماهای آشفته و اغتشاشات بصری
معماری و لزوم توجه به مسائل فرهنگی -عدم هماهنگی نما با محیط
نمای بدون هویت
اجتماعی در طراحی ساختمان های مسکونی
توجه به نما به عنوان یک عنصر الحاقی
توجه صرف به جنبه های زیبا شناختی نما
توسط تعدادی از طراحان و معماران و عوام
مردم

قوت

داخلی

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
و به منظور اعتباریابی پرسشنامه ها و اولویت بندی از تکنیک معادالت ساختاری بهره گرفته می شود.
همانطور که درروش مدلسازی معادالت ساختاری مطرح است ابتدا باید ضرایب گویهها و پایایی مقیاسهای انتخابی
برای اندازهگیری متغیرها بررسی شود( .جدول)3-
جدول  :3-ضرایب گویهها و ضرایب پایاییهای متغیرها

متغیر

ابعاد

گویه

متن گویه

راهکارها

زیباشناختی

Q1

هماهنگی نماساختمان با محدوده
طراحی

ی انطباق
پذیری نما

30

متغیرهای آشکار

متغیرهای پنهان

بار عاملی

ضریب
معناداری

آلفا
کرانباخ

پایایی
ترکیبی

0/788

3/803

0/659

0/799

Q2

مصالح بومی منطقه

0/403

1/673

Q3

سلسله مراتب دسترسی در نما

0/778

2/599
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ساختمان
ادراکی

کالبدی

مجموع

Q4

نقش مصالح در خاطره انگیزی و هویت
بخشی به ساکنین

0/813

3/056

Q5

بهره گیری از الگوهای فرهنگی منطقه

0/831

6/919

Q6

توجه به الگوهای رفتاری ساکنین

0/525

2/708

Q7

تابعیت از اعتقادات مذهبی و آداب و
رسوم ساکنین

0/751

5/586

Q8

آشنایی هرچه بیشتر با هویت اصیل
منطقه

0/715

4/622

Q9

تعریف جامع از بدنه ها و جداره های
اطراف

0/477

1/599

Q10

تعداد طبقات ابنیه مجاور

0/811

3/088

Q11

دسترسی و نفوذپذیری خوانا

0/898

3/074

Q12

بهره مندی از ارزش های تاریخی در
محدوده به عنوان نشانه

0/857

2/914

-

-

-

0/682

0/764

0/745

0/803

0/855

0/811

طبق جدول  4میزان بارهای عاملی و ضرایب معناداری بین گویههای هر سازه تعیینشده است که ضریب  tباالی 1٫96
نشان از ارتباط معناداری بین گویهها و مؤلفهها وجود دارد .پایایی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی باالتر از  0/7نشانگر
پایایی قابل قبولی است ،البته موس و همکاران ( )1998در مورد متغیرهای با تعداد سؤاالت اندک ،مقدار  0/6بهعنوان
سرحد ضریب معرفی کردهاند (نقل از داوری و رضازاده1393 ،؛  )93که همه متغیرها از ضریب قابل قبولی برخوردار
میباشد.ضریب پایایی ترکیبی توسط ورتس و همکاران 2معرفی شد مقدار پایایی ترکیبی یک سازه از یک نسبت حاصل
میشود که در صورت این کسر ،واریانس بین یک سازه با شاخصهایش و در مخرج کسر ،واریانس سازه با شاخصهایش
به اضافه مقدار خطای اندازه گیری میآید .در صورتی که مقدار پایایی ترکیبی باالتر  0٫7باشد نشان از پایداری درونی
مناسب است و مقدار کمتر از  0٫6عدم وجود پایایی است (نونال و بمستین )1994, 3ذکر این نکته ضروری است که
پایایی ترکیبی معیار بهتری از آلفا به شمار میرود (وینز4و همکاران ،2010 ،نقل از داوری و رضازاده1393 ،؛ .)115
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شکل :2-بار عاملی و ضریب تعیین مدل اندازهگیری

پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و استخراج گویههای حائز بار عاملی معنادار ،نسـبت بـه بررسـی پایـایی و روایـی
گویهها اقدام گردید .در این راستا ،با استفاده از مدل ساختاری روابط بین سازهها به لحاظ علـی مـورد بررسـی قـرار میگیـرد.
درواقع با در نظر گرفتن نتایج بررسی روابط بین سازهها با استفاده از ضریب مربوطه میتوان به بررسـی معنـیدار اثـرات بـین
سازههای تحقیق پرداخت .بهمنظور بررسی معنیداری ضرایب مسیر از روش بازنمونهگیری در حالت  1000نمونه که درروش
حداقل مربعات جزئی توصیهشده (داوری و رضازاده1393 ،؛  )101استفاده شد .نتایج در شکل دو و سه نشان میدهد که مدل
از اعتبار خوبی برخوردار است(.شکل 2و)3

شکل :3-ضرایب معناداری آزمون  tمدل اندازهگیری

طبق نتایج حاصل در جدول  4میزان همبستگی بین شاخصهای یک سازه با آن سازه و میزان همبستگی بین
شاخصهای یک سازه با سازههای دیگر مقایسه میگردد .مقدار همبستگی میان شاخصها با سازههای مربوط به خود
(اعداد رنگی ماتریس) از همبستگی میان آنها و سایر سازه بیشتر است که این مطلب گواه مناسب بودن روایی واگرای
بارهای عاملی متقابل 5است (طباطبائی و جهانگرد1395 ،؛ .)97
جدول :4-روایی واگرا به روش بارهای عاملی متقابل
زیباشناختی

ادراکی

کالبدی

0/788

0/415

0/166

Q2

0/403

0/238

0/068

Q3

0/778

0/257

-0/023

Q4

0/813

0/312

0/038

Q5

0/369

0/831

0/314

Q6

0/048

0/525

0/028

Q7

0/540

0/751

0/229

Q8

0/126

0/715

0/223

Q9

0/053

0/221

0/477

Q10

0/148

0/320

0/811

Q11

0/091

0/227

0/898

Q12

-0/018

0/181

0/857

Q1

Cross Loadings
32

5

تبیین راهکارهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگی......مهرناز قمشلویی ،اویده طالیی

طبق نتایج حاصل از جدول  5مقدار روایی همگرا باالیی  0/5قابل قبول میباشد (فورنل و الرکر )1987 ،6و برای
متغیرهای با سؤال اندک مقدار  0/4به باال را هم معیار کافی دانستند (نقل از داوری و رضازاده1393 ،؛ .)57
جدول  :5-ماتریس همبستگی و روایی همگرا و واگرا فورنل و الرکر

روایی همگرا زیباشناختی ادراکی کالبدی

راهکارهای انطباق
پذیری نما
ساختمان

زیباشناختی

0/512

0/716

ادراکی

0/510

0/440

0/714

کالبدی

0/607

0/096

0/309

0/779

راهکارهای انطباق پذیری نما

0/577

0/697

0/832

0/634

0/796

ساختمان

طبق مندرجات جدول  4به عقیده فورنل و الرکر ( )1981برای بررسی روایی واگرا بهوسیله ماتریس صورت میپذیرد که
یک مؤلفه در مقایسه با سایر مؤلفهها ،باید تمایز و تفکیک بیشتری را در بین مشاهده پذیرهای (سؤاالت) خودش داشته
باشد تا بتوان گفت مؤلفه مدنظر روایی واگرا باالیی دارد .در روایی واگرا به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که تا
چه حد یک عامل در رقابت با عاملهای خارجی ،نامرتبط و محاسبه نشده میتواند واریانس مجموعهای سؤاالت را تبیین
کند؟ اگر عاملی بیشترین مقدار از واریانس درون مجموعهای سؤاالت را برآورد کند و در واقع ،با عاملهای نامرتبط
همبستگی کمتری نشان دهد ،دارای روایی واگرا است به عبارت دیگر ،جذر روایی همگرا هر مؤلفه بیشتر از حداکثر
همبستگی آن مؤلفه با مؤلفههای دیگر باشد (طباطبائی ،مطهری نژاد و تیرگر1395 ،؛ . )562
الزم به ذکر است در روایی واگرا فورنل الرکر هدف این است که واگرای بین هر سازه با سازههای دیگر در مدل تعیین
شود بنابراین با توجه به این که سازههای مرتبه دوم متشکل از سازههای مرتبه اول خود هستند نباید واگرای با سازههای
مرتبه اول خود داشته باشند (داوری ،رضازاده1393 ،؛  .)178-177در نتیجه نباید روایی واگرا بین سازه مرتبه دوم
(راهکارهای انطباق پذیری نما ساختمان) و سازههای مرتب اول (زیباشناختی ،ادراکی ،کالبدی) وجود داشته باشد.
کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص قدرت پیش بینی  Q2نیز محاسبه شد ،هدف این شاخص بررسی توانایی مدل
ساختاری در پیش بینی کردن به روش چشم پوشی 7میباشد .که براساس این مالک مدل باید نشانگرهای متغیرهای
مکنون درون زا انعکاسی را پیش بینی کند .مقادیر مثبت و باالی صفر نشان میدهند که مقادیر مشاهده شده خوب
بازسازی شدهاند (طباطبائی و جهانگرد1395 ،؛  )98و میتوان گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است.
این معیار توسط استون و گیزر ( )1975معرفی شد قذرت پیش بینی شاخصهای مربوط به سازههای درون زای مدل را
مشخص میسازد .هنسلر و همکاران )2009( 8در مورد شدت قدرت پیش بینی مدل سه مقدار 0/15 ،0/02و  0/35را
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تعیین نمودهاند .شاخص نیکوی برازش 9هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مد نظر قرار میدهد و به عنوان معیاری
برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار میرود  .که مقدار بدست آمده از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد .این معیار
مربوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است که پس از بررسی برازش بخش اندازه گیری و بخش ساختاری
مدل کلی پژوهش خود ،برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید که توسط تننهاوس و همکاران )2004( 10ابداع گردید و
طبق فرمول زیر محاسبه میشود .سه مقدار  0/25 ،0/1و  0/36را بعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی نمودند
که با محاسبهی که از مدل انجام شد.
مدلضریب تعیین × روایی همگرا√= =√0.55 × 0.53 = 0.54
جدول  :6-شاخصهای کیفیت مدل ساختاری

متغیرهای مکنون وابسته

ضریب

روایی

قدرت پیش بینی𝐐2

تعیین

همگرا

SSO

SSE

زیباشناختی

0/486

0/512

200/0

159/12

Q² =1SSE/SSO
0/205

ادراکی

0/692

0/510

200/0

139/35

0/305

کالبدی

0/402

0/607

158/133 200/0

0/209

راهکارهای انطباق پذیری نما ساختمان

-

0/577

600/0 600/0

نیکوی
برازش
0/54

-

با توجه به جدول  6مقدار قدرت پیش بینی بدست آمده که ضریب مناسبی برخوردار است .مقدار نیکوی برازش بدست
آمده از ضریب مطلوبی برخوردار است که مقادیر بدست آمده از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد(.شکل)4-

شکل :4-ضریب قدرت پیش بینی مدل

برای بررسی وضعیت متغیرهای موردمطالعه از آزمون  tیک نمونهای استفاده شد .نتایج حاصل از این آزمون در
جدول زیر آورده شده است .برای امتیازدهی ،میانگین مجموع نمرات سؤاالت هر مؤلفه بهعنوان مبنا در نظر گرفته شد و
با توجه به طیف پنجدرجهای لیکرت نقطه برش طیف میانی پرسشنامه 3 ،بود که در پژوهش حاضر معیار مقایسه
goodness-of-fit GOF
Tenenhaus et al 10
34
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میانگین بدینصورت بود که میانگین تجربی ( )33/2-1در سطح نامطلوب )66/3-34/2( ،در سطح نسبتاً مطلوب و
( )67/3-5در سطح مطلوب ارزیابی شد؛ بنابراین میانگین مالکی در سطح مطلوب برابر با  67/3میباشد.
جدول  :7-آزمون  tوضعیت گویههای ابعاد راهکارهای انطباق پذیری نما ساختمان
متغیر

df=49

میانگین مالکی = 3/67

ابعاد

گویهها

متن گویه

زیباشناختی

Q1

نما
هماهنگی
با
ساختمان
محدوده طراحی

2/94

Q2

مصالح
منطقه

بومی

1/92

-1/75

Q3

مراتب
سلسله
دسترسی در نما

2/10

-1/57

-20/41

Q4

نقش مصالح در
خاطره انگیزی و
هویت بخشی به
ساکنین

4/04

0/37

3/24

0/00

2/75

-0/92

-16/77

0/00

ضریب
خی دو =
83/85

Q5

بهره گیری از
الگوهای فرهنگی
منطقه

4/34

0/67

5/94

0/00

3/7

2

Q6

توجه به الگوهای
رفتاری ساکنین

4/70

1/03

14/42

0/00

3/45

1

Q7

تابعیت از اعتقادات
مذهبی و آداب و
رسوم ساکنین

3/40

-0/27

-2/73

0/01

1/99

3

Q8

هرچه
آشنایی
بیشتر با هویت
اصیل منطقه

2/84

-0/83

-7/41

0/00

1/49

4

3/82

0/15

3/32

0/00

ضریب
خی دو =
84/52

معناداری=
0/00

Q9

تعریف جامع از
بدنه ها و جداره
های اطراف

3/98

0/31

3/35

0/00

3/03

2

Q10

تعداد طبقات ابنیه
مجاور

2/68

-0/99

-10/24

0/00

1/92

3

Q11

دسترسی
نفوذپذیری خوانا

و

1/92

-1/75

-20/62

0/00

1/21

4

Q12

بهره مندی از
ارزش های تاریخی
در محدوده به
عنوان نشانه

4/82

1/14

20/93

0/00

3/84

1

مجموع

ادراکی

راهکارهای انطباق پذیری نما ساختمان

مجموع

کالبدی

آزمون فریدمن

میانگین
تجربی

تفاوت
میانگین

t

معناداری

میانگین
رتبه

رتبه

-0/73

-4/63

0/00

2/74

2

-15/39

0/00

1/71

4

0/00

1/87

3

3/68

1

معناداری=
0/00

فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط ،دوره ،2شماره ،7تابستان 1400
مجموع

مجموع

3/35

-0/32

-7/12

0/00

ضریب
خی دو =
131/23

معناداری=
0/00

3/31

-0/36

-13/94

0/00

-

-

نتایج حاصل از آزمون  tیک نمونهای نشان میدهد که گویه  4از بعد زیباشناختی در سطح مطلوب ( p>05/0و میانگین
مالکی باالتر از  )67/3قرار گرفته است .اما گویه  3 ،2 ،1در سطح نامطلوب ( p>05/0و میانگین مالکی کمتر از )67/3
قرار گرفته است ،در نهایت بعد زیباشناختی سطح نامطلوب ( p>05/0و میانگین مالکی کمتر از  )67/3قرار گرفته
است.در جدول باال با استفاده از آزمون فریدمن اولویت گویههای زیباشناختی به ترتیب اهمیت گزارش شد؛ بنابراین
اهمیت گویه « »4و گویه « »2به ترتیب بهعنوان رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص گرفت .معناداری ضریب خی دو
آزمون فریدمن نشان از وجود اهمیت و اولویت در سطح گویههای زیباشناختی دارد.
همچنین نتایج حاصل از آزمون  tیک نمونهای نشان میدهد که همه گویههای  5و  6از بعد ادراکی در سطح مطلوب
( p>05/0و میانگین مالکی باالتر از  )67/3قرار گرفته است ،گویه  7و  8در سطح نامطلوب ( p>05/0و میانگین مالکی
همتراز با  )67/3قرار گرفته است .در نهایت بعد ادراکی سطح مطلوب ( p>05/0و میانگین مالکی باالتر از  )67/3قرار
گرفته است .در جدول باال با استفاده از آزمون فریدمن اولویت گویههای ادراکی به ترتیب اهمیت گزارش شد؛ بنابراین
اهمیت گویه « »6و گویه « »8به ترتیب بهعنوان رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص گرفت .معناداری ضریب خی دو
آزمون فریدمن نشان از وجود اهمیت و اولویت در سطح گویههای ادراکی دارد.
درآخر نتایج حاصل از آزمون  tیک نمونهای نشان میدهد که گویه 9و  12از بعد کالبدی در سطح مطلوب ( p>05/0و
میانگین مالکی باالتر از  )67/3قرار گرفته است ،اما گویه  10و  11سطح نامطلوب ( p>05/0و میانگین مالکی کمتر از
 )67/3قرار گرفته است ،در نهایت بعد کالبدی سطح نامطلوب ( p>05/0و میانگین مالکی کمتر از  )67/3قرار گرفته
است .در جدول باال با استفاده از آزمون فریدمن اولویت گویههای کالبدی به ترتیب اهمیت گزارش شد؛ بنابراین اهمیت
گویه « »12و گویه « »11به ترتیب به عنوان رتبه نخست و آخر را به خود اختصاص گرفت .معناداری ضریب خی دو
آزمون فریدمن نشان از وجود اهمیت و اولویت در سطح گویههای کالبدی دارد.
-5نتیجه گیری
نمای ساختمان های هر شهر به جهت نقش موثر آن ها بر تعامل با شهروندان و کـاربران آن سـاختمان اهمیـت بسـزایی
دارد و عدم توجه به حل بحران ناشی از نماهای آشفته امروزی که با بستر فرهنگی-اجتماعی ،هویت اصیل آن شـهر و در
نهایت با ساختمان ها و محیط اطراف خود باعث اغتشاشات بصری باعث احساس نارضایتی و اضطراب بر مردم مـی شـود.
در کشورهای توسعه یافته از جمله ایران نمای ساختمان های مسکونی بـه دالیـل متعـددی همچـون گـذار از سـنت بـه
مدرنیته و بهره گیری از تکنولوژی های روز بدون توجه به بستر فرهنگی و هویتی ،گرانی مسکن،کاهش خالقیت طراحان
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.
پژوهش پیش رو با هدف تبیین و اولویت بندی راهکارهایی به منظور ارتقا انطباق پـذیری نمـا سـاختمان هـای مسـکونی
شهر تهران با بستر فرهنگی شهر ،به تبیین مبـانی نظـری در خصـوص جایگـاه و چـالش هـای نماهـای سـاختمان هـای
مسکونی در شهر تهران و نیز به ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر انطباق پذیری نمای ساختمان با فرهنـگ بـا
استفاده از تکنیک سوات پرداخت و در نهایت پرسشنامه هایی در اختیار متخصصان حوزه معماری و شهرسازی به جهت
36

تبیین راهکارهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگی......مهرناز قمشلویی ،اویده طالیی

اولویت بندی راهکارهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های مسکونی شهر تهران با بستر فرهنگـی قـرار داد .یافتـه هـا
نشان می دهند که بهره گیری از مصالح به جهت خاطره انگیزی و هویت بخشی بـه سـاکنین(از متغیـر زیباشـناختی) بـا
مقدار آماره تی  ،3.24توجه به الگوهای رفتاری ساکنین (از متغیر ادراکی) با مقدار آماره تی  3.45و بهره منـدی از ارزش
های تاریخی در محدوده به عنوان نشانه (از متغیر کالبدی) با مقدار آماره تی  3.84بیشـترین تـاثیر را بـه منظـور هویـت
بخشی به ساختمان ها و انطباق هرچه بیشتر نمای ساختمان های مسکونی با بستر فرهنگی شهر ایفـا مـی کننـد.با ایـن
حال از مین سه متغیر اصلی زیباشناختی،ادراکی و کالبدی موثر ترین متغیر به منظور هماهنگی هر چه بیشـتر بـا بسـتر
فرهنگی از نظر متخصصین متغیر ادراکی ( p>05/0و میانگین مالکی باالتر از  )67/3در نظر گرفته شده است.
از جمله موانع و محدودیت های بکارگیری متغیر ادراکی و شاخص های وابسته به آن در نماهای مسکونی شهر تهران می
توان به ضعف شناخت فرهنگ و نیز هویت اصیل خود توسط عده ای از معماران و طراحان و تمایل اندک معماران جـوان
به بکارگیری توامان فناوری و شیوه های نوین معماری و شاخص های فرهنگی،رواج شیوه بسازبفروشی و عـدم توجـه بـه
فاکتورهای فرهنگی در میان کارفرمایان،نبود تعامل مطلوب میان سه عنصر اصلی (کاربر،طراح و کارفرما) در حین فرآینـد
طراحی،ساخت و اجرا ،توجه به نما به عنوان یک عنصر الحاقی در محیط های آکادمیک و توجه صرف به جنبه های زیبـا
شناختی نما توسط تعدادی از طراحان و معماران و عوام مردم می توان اشاره نمود .به منظـور کـاهش اثـر بخشـی موانـع
مذکور می توان از راهکارهای زیر بهره جست:
طراحی انعطاف پذیر به گونه ای که هم پاسخگوی شرایط فرهنگی-اجتماعی ساکنین آن محدوده باشد و هم پاسـخگویی
فناوری و شیوه های نوین روز
درگیر کردن کاربر،طراح و کارفرما و تعامل میان آنان در هر سه فرایند طراحی،ساخت و اجرا
توجه به الگوهای رفتاری ساکنین محدوده مورد طراحی
در نهایت بر اساس یافته های تحقیق و هر سه متغیر مذکور می توان راهکار های زیر را می توان به منظور انطباق نمـای
ساختمان ها با بستر فرهنگی شهر ارائه نمود( :جدول)8-
جدول :8-راهبردهای انطباق پذیری نماهای ساختمان های مسکونی با بستر فرهنگی شهر

ردیف

معیار

1

زیباشناختی

2
ادراکی

زیرمعیار

راهبرد

بهره گیری از مصــالح بــه منظــور ایجــاد انسجام نماهای ساختمان های شهری و هماهنگی
خاطره و هویت بخشی در میان ساکنین هر چه بیشتر میان ساختمان ها و نیز بهره گیــری
از مصالح بومی و هماهنگ با محیط و اقلیم ،باعث
ایجاد حس خاطره انگیزی در میــان شــهروندان و
ارتقا میزان حس تعلق ساکنین به ســاختمان مــی
گردد .همچنین استفاده از الگوهای مشترک باعث
افزایش حس وحدت در میان ســاختمان هــا مــی
گردد
توجه به الگوهای رفتاری ساکنین منطقه بهره گیری از مشارکت هر چه بیشتر مردم ،آراء و
توجه به اعتقادات،آداب و رسوم و ویژگی نظرات آن ها ،بهره گیری از نیروهای بومی ،توجــه
هر چــه بیشــتر بــه آداب و رســوم و ویژگــی هــای
های فرهنگی محدوده
فرهنگی هر منطقه ،توجه به سبک و شیوه زندگی
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مردمان هر منطقه در تنظــیم برنامــه ریــزی هــای
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
3

کالبدی

بهــره منــدی از ارزش هــای تــاریخی توجه به بناهای تاریخی و مقدس در یک محــدوده
محدوده به عنوان نشانه هــای بــا ارزش ،همواره اهمیت بسزایی در ایجاد حــس تعلق،ارتقــا
تعریف هر چه بیشتر و جامع تر از بدنه و هویت و هماهنگی با بستر فرهنگی شهر ایفــا مــی
کند لذا بایستی در طراحی نماهای ساختمان هــا،
جداره های اطراف شهر
ارزش های تــاریخی و بناهــای مــذهبی و مقــدس
بــرای عمــوم مــردم را بــه عنــوان بســتر و مبنــای
طراحی برگزید.
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