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ي تصادفي ساده
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کريس. شده است
ن هويت فرهنگي
دنياي مدرن هنو
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توسط معماران پي
شفافده است را

ين تجتر مهمز
صي از اشکال س
وان محصول فرهن

و يليپينف هنگ
همچنين برآوردن
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حفظ شد ها سنت 

هاي بومي هنگ
قابل مشاهده ي

يخترص وضعيت 
شناسي ش يختري 

ليم. رداخته است
 را در سنگاپور م

)۲۰۰۲( ٥کاران
که تو) ٦فيليپينو( 

ي دوم معرفي شد
ند که يکي از

سهميه مشخص، ي
 معماري به عنوا

سازي فرهن يغنر 
هاي معماري و ه 

ج دالنتي و. ست
ي رابطه هويت

جدالنتي و . اند ته
ي و هويت در ارو
که معماري به ط
 دادن عبارات جد

نيز به طور ويژه 
 هويت مکاني اروپ

مسئله و هدف پ
انجررسي مطالعات 
که تاکنون توجه
 است و بيشتر

ع و هم به لحاظ
ه همچنين جنبه 

ورد توجه مطالعات
ي چه به بررس

 را مورد بررسي
 که با توجه به

۲۲و  ۵، ۲، ۱۱ق 
چه مطال اگر. رد

مطالعا
ما
ميان

پرداخت
پرانتونو
مطرح
برخي

که فره
اندونزي
خصوص
بررسي
اروپا پر
هويت
و همک
مدرن
جهاني
دريافتن
داخلي
کردن
منظور
چالش
بوده اس
بررسي
پرداخت
معماري
است ک
نشان
.است
ظهور
  
بيان م
بر
است ک
نشده

موضوع
.است

نيز مو
مطالعه
تهران
داشت
مناطق

گير مي



ي بر 
هدف 
. ست

رسي 
سو و 
هويت 
راحي 
ان از 
رسي 
عنوان 
طق از 
، نگي

به . د
هري 
نطقه 
 که 
نطقه 

 ۱۱ه 
 شهر 
موارد 
ار و 
 سال 
اشته 

 ۲بر 

ها  سي
 ۲۱ %

. ست
۱۹۷ (

ورتي 
طالعه 
، اشد

 ۵ %

توجه 
 بوده 
۴۵۰ 

  . ت
 آمده 
ونباخ 
ونباخ 

فرهنگي يها چالش
ور دستيابي به ه
 استفاده شده اس
و تخصصي و برر
فرهنگ از يک س
ف هويت نظير ه
س اقدام به طر
ه جغرافيايي تهرا
ن مشکالت دستر

به عن ۲۲و  ۱۱، ۵
اين مناط. ه است
اي فرهنه  تفاوت

 با يگديگر هستند
هران به لحاظ شه
 شهري اين من
 معتقد است
 محيط اين من
ي است که منطقه
مي و با قدمت
مطقه در بعضي 
عات قسمت آما

شهر تهران در ،٨
دهزار نفر  ۲۱۸ 

ر تهران نيز براب
  . ت
بررس ۲۲و  ۱۱، ۵

ق منتخب حدود 
خود جاي داده اس

۷۰( دول مورگان
ل مورگان در صو

در اين مط، ي
با طق منتخب مي

% و پذيرفتن۹۵
  . باشد ي

شنامه تهيه و با ت
%۹۵ که برابر 

، مؤلفهسي هر 
 لحاظ شده است
آ ي منابع به دست

ي كروزمون آلفا
 آماره آلفاي كرو

  . است ها شنامه

ر چيل بررسي تأث
به منظو. ن است

طالعات ميداني
به متون علمي و
يرهاي موثر بر ف
با اشکال مختلف

ايي و سپسشناس
ا توجه به گستره
معيت و همچنين

۵، ۲مناطق ، ران
رسي انتخاب شده

اند که داراي ده
هري و جمعيتي

شهرداري ته ۲۲ 
بافت. دي است

ه و شهرداري
را در يالملل
اين در حالي. ست

جزو مناطق قديم
تاريخي اين منط

اطالع بر اساس 
٨ترنتي شهرداري

ميليون و ۸ابر 
داد خانوار شهر
 خانوار بوده است

۵، ۲خاب مناطق
ر مجموع مناطق
شهر تهران را در خ

ز جدجم نمونه ا
بر اساس جدول 

ت مورد بررسي
ان که ساکن مناط

۵با اطمينان ، د
عدد مي ۳۸۴رابر 
عدد پرسش ۴۷۰

باالي آن يريذ
وسط براي بررس

ها در بررسي، شده
ه و تحليل پايايي
كميل شده از آ

بررسي نتايج. 
پرسشنمورد قبول

ن مطالعه به دنبال
ماري شهر تهران
لي تحقيق از اط
ست با مراجعه ب
ابق تحقيق متغي

مرتبط ب يها فه
ني و فرهنگي ش

با. سشنامه گرديد
ميزان جم، ک سو

تمامي مناطق تهر
هاي مورد برر شه

 رو انتخاب شد
معماري شه، يخي

وان مثال منطقه
طقه نسبتاً جديد
بتاً نوساز بوده

ا نيتانداردهاي ب
سازي کرده اس ده

ج، هرداري تهران
هنوز بافت ت. ت
.شده است ظ

العات سامانه اينت
جمعيتي بر، ۱۳۸
همچنين تعد. ت

هزار ۲۷۳يون و
با توجه به انتخ

دهد که د ان مي
نوارهاي ساکن ش

 منظور تعيين حج
.تفاده شده است

 حجم جمعيت
نوارهاي شهر تهرا

عدد باشد ۵۰۰۰
تعداد نمونه بر، طا

بنابراين تعداد
پذ برگشت ضريب 

به طور متو، ت
سشنامه تکميل ش
به منظور تجزيه

هاي تك پرسشنامه
تفاده شده است

م ييايپا دهنده ان

تصادفي 
ه ضريب
ش آزمون
ه ضريب
. ين شد
ه گرفته
 مجموع

اند که  ه
پس از 

 ۴۳۰داد
سهم هر

اي هر  نه
 ۲۲طقه
% ۷موع

ن يبنابرا
هاي  نامه
  . ت

 ۲۰عداد
 به ويژه
زيع و با
رسشنامه
 تحليل
SPSS  

ز جايگاه
. ده است
ف زادگاه
 انتخاب
هر تهران
دين معنا

توان به  ي
وجود . ت

ثرگذاري
 سياسي
ان دچار
رد سبب
در هويت
تغيرهاي
 وضعيت
ين سبب

اين
معم
اصل
نخس
سوا
مؤلف
ديني
پرس
يک
به ت
خوش
آن
تاري
عنو
منط
نسب
است
پياد
شهر
است
حفظ
اطال
۸۸

است
ميلي

نشا
خانو
به م
است
که

خانو
۰۰
خط

به
است
پرس

از پ
است
نشا

يريگ وش نمونه
جهت دستيابي به

پيشابتدا يک ، ه
شد و با توجه به
 تعداد نمونه تعيي
دول مورگان بهر
ه دست آمده در
هزار خانوار بود

.اند  تشکيل داده
ضريب پاسخ تعد

با توجه به س. ت
سهم نمون، رسي

عنوان مثال منط
مجمکه در  ست؛

. جاي داده است
% کل پرسشن۸ل

ه توزيع شده است
ها تع ي پرسشنامه

ن معماري و
مقوله هويت توز
ضعيت روايي پر
جهت تجزيه و

19افزار  از نرم

همواره از، ت ايران
دي برخوردار بود
 به داليل مختلف
گي اين شهر را

توان شه نگي مي
البته اين امر بد
ه اين شهر را مي
نگ کشور دانست
ز سوي ديگر اث

امنيتي و، صادي
رهنگ بومي تهرا
ت در بعضي موار
جود چند گانگي د

بر ساير مت ير
ي شهر تهران يا

به همي. رها است

  مه فراهاني

ه شهرداري از رو
ج. ته شده است

نامه طراحي شده
 صد تايي انجام ش

درصد بود ۹۰ 
جم نمونه از جد
ساس اطالعات به

۴۱۵ي داراي
مورد بررسي را 

ونه و ضرب در ض
 توزيع شده است
جمعيت مورد بر

به ع. شده است
 خانوار ساکن اس
ررسي را در خود
که تقريباً معادل

در اين منطقه، ت
ي وضعيت روايي
 ميان کارشناسان

رتبط باهنگي م
هاي ارائه شده و
.ر گرفته است

هاي آماري ون
  . ت

  هش
 به عنوان پايتخت
سياسي و اقتصاد
نين ساير شهرها
 جهت ادامه زند
 رو به لحاظ فرهن
.ي کشور دانست

بلک،  يعني تهران
و شاخصي از فرهن
 از يک سو و از
ا نظير عوامل اقتص
ت تا طي زمان فر

تغييراتاين . اشد
وج. يز شده است

رگذايسبب تأث 
هويت کالبدي. ت

 يکي از اين متغير

علي رحيمي و فاطم 

  

 

داخل هر منطقه
ساده بهره گرفته
پاسخ به پرسشنا
در قالب نمونه ص

پاسخ که برابر
جهت تعيين حج

بر اس. شده است
مناطق شهرداري

م حجم جمعيت
تعيين حجم نمو
عدد پرسشنامه

منطقه از کل ج
منطقه تعيين ش

هزار ۳۲داراي 
جمعيت مورد بر

پرسشنامه ک ۴۰
طراحي شده است
جهت بررسي

پرسشنامه در
کارشناسان فرهن
ه توجه به پاسخ

د قرارييمورد تأ
ها و آزمو افتهي

استفاده شده است
  
پژوه يها يافته

شهر تهران
س، مهم فرهنگي

بسياري از ساکني
خود را ترک و

از اين. کنند مي
را عصاره فرهنگي

ايراننيست که 
عنوان نماينده و
تنوع فرهنگي ا
بسياري متغيرها
سبب شده است
تغييراتي شده با
بروز تعارضاتي ني

،تهران فرهنگي
شهري شده است
معماري شهري ي

۱۸ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۸

سال
شماره
زمستا



۱ 

  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۱۹

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 شهر تهران عماري

  

به  ۲۲ن منطقه 
  . د

 پرسيده شده 
ذهبي وضعيت 

دهد   نشان مي
در  يگه گاهن 

% ۷/۱۷چنين 
ن اماكن حضور 

% ۲/۴۷دهد كه 
. يابند حضور مي

طور مستمر در 
ها در منطقه  ي

در  ين گه گاه
% ۵/۲۶چنين 

ن اماكن حضور 
% ۵۱دهد كه  ي

. يابند يحضور م
طور مستمر در 

% از ۱/۴كه  ت
  . يابند ور نمي

مع يها و چالشهبي 

% ساکنين۳۵و  ۵
هبي شرکت دارند
 مناطق مختلف

سي به اماكن مذ
ها بررسي،  است

دهندگان  از پاسخ
همچن. يابند مي

ر مستمر در اين
د نشان مي ۵طقه 

در اين اماكن ح 
هندگان نيز به ط

همچنين بررسي. 
دهندگان % پاسخ۵

همچ. يابند مي
ر مستمر در اين

نشان مي ۲۲طقه 
در اين اماكن ح ي

هندگان نيز به ط
است يحال اين در 

كن مذهبي حضو
  

بين هويت مذ رابطه

  ي تهران

۵کنين منطقه سا
مر در مراسم مذه

دهندگان در سخ
 در صورت دستر
ن به چه صورت

%۳/۴۴، ۲طقه
كن حضور م
دگان نيز به طور

ها در منط بررسي
يگه گاهدگان

ده % پاسخ۳/۳۲
بنديا ن حضور مي

۵۱دهد كه  ن مي
كن حضور م
دگان نيز به طور

ها در منط بررسي
يگه گاه هندگان

ده % پاسخ۶/۳۰
يابند ن حضور مي

دگان اصالً در اماك

بررسي 

گانه شهرداري ۲۲

، ن
ن
۶ %

هر
ن

 از
 و
ب
. د

 %
ير
ود
ن

 و
 ثر
. ت
در
ت

% س۳۳که 
طور مستم
از پاس
است كه

حضورشان
كه در منط
اين اماك

دهند پاسخ
ب. يابند مي

دهند پاسخ
همچنين
اين اماكن

نشان، ۱۱
اين اماك

دهند پاسخ
ب. يابند مي

ده از پاسخ
همچنين
اين اماكن

دهند پاسخ

  

مناطق :۱شکل 

تخب شهر تهران
سال سن ۳۸تر از

۶۳تنها  ۵ه
براي شه. اند اشته
سال سن ۳۸تر از

%۷/۸۷ت که
پلميد فوقالت

ين مناطق منتخب
اند داشتهصيالت را

۳/۱۶  دارا بودن
در مقايسه با ساي
 باالتر را در خو

کنين شهر تهران
  . د

سياري بر رفتار
متأثکال هويت را

ک منطقه است
اصالً د، ۲ منطقه

ين در حالي است

کنان مناطق منت
کمت ۲۲ر منطقه

 که در منطقه
سال سن دا ۳۸ز 

دهندگان کمت سخ

 نشان داده است
تحصيال ۱۱طقه

بارتي ديگر در بي
ترين ميزان تحصم

با ۲۲ه منطقه
،سانس و باالتريل

ين با تحصيالت
% ساک۸/۹جموع

اند داشته س و باالتر
ر بسيويت که تأث

همچنين ساير اشک
هبي ساکنين يک

% ساکنين۷/۱۷
ا. کنند رکت نمي

 

ر مورد سن ساک
دهندگان در پاسخ
در حالي. اند

کمتر ازدهندگان 
% از پاس۵/۶۸ نيز 
  . اند

مچنين بررسي
دهندگان در منط

به عب. اند تر داشته
تکم ۱۱ن منطقه 

ر حالي است که
ل فوقتحصيالت  ا

ساکني، ق منتخب
در مج. اند  داده
سانسيل فوقالت 

کي از اشکال هو
 افراد داشته و هم

هويت مذه، زد
۷ي نشان داده که 

هاي مذهبي شر 

  
در

% پ۸۷
ا داشته
د پاسخ
تهران
ا داشته

هم
د پاسخ

ت نييپا
ساکنان
اين در

با افراد
مناطق
جاي

تحصيال
يک
نگرش

ساز مي
بررسي
مراسم



كي از 
سط و 
ر اين 

لف 

ميان 
ستگي 
ل زير 
هبي 
رسي 
وجود 
هبي 

د ييتأ

   ۲۲و  ۱۱و  ۵ 

  درصد تجمعي
۵/۱۶%  
۸/۶۵%  
۳/۸۲  

۱۰۰%  
  

  درصد تجمعي
۹/۳۳%  
۷/۷۸%  
۷/۹۳%  

۱۰۰%  
  

  درصد تجمعي
۵/۲۴%  
۵/۷۳%  
۹/۹۳%  

۱۰۰%  
  

  درصد تجمعي
۷/۳۴%  
۷/۸۳%  
۹/۹۳%  

۱۰۰%  
  

حاك، ۲۲ منطقه 
گان گزينه متوسط
 جهت حضور در

هاي مختل  مؤلفه
  

 همبستگي م
 از ضريب همبس

كه در جدول طور
ضور در مراسم مذ
 در صورت دستر

وهمچنين . ند
ختلف هويت مذ

ت، ر گرفته است

و ۲ها در مناطق 

ها در بررسي. اند 
دهندگ % از پاسخ

ز تمايل زيادي

مبستگي ميان
ف مناطق مختل

سنجش ميزان
 هويت مذهبي

همان ط. ده است
حض، ۲در منطقه

در اماكن مذهبي
 همبسته هستن

هاي مخ يان مؤلفه
مورد بررسي قرار

ه  اعياد و عزاداري

  سهم
۵/۱۶%  
۴/۴۹%  
۵/۱۶%  
۷/۱۷%  

۱۰۰%  
 

  سهم
۹/۳۳%  
۹/۴۴%  
۰/۱۵%  
۳/۶%  

۱۰۰%  
 

  سهم
۵/۲۴%  
۰/۴۹%  
۴/۲۰%  
۱/۶%  

۱۰۰%  
  دو

  سهم
۷/۳۴%  
۰/۴۹%  
۲/۱۰%  
۱/۶%  

۱۰۰%  

 اين اماكن نموده
%۱/۵۷ است كه 

ها ابرا % از آن۲۲
  . اند كن نموده

  
حاسبه ضريب هم
يت مذهبي در

به منظور س
هاي بررسي خص

سون استفاده شد
د، رش شده است

همچنين حضور د
+ با يكديگر۸/۰

بستگي مثبت مي
 در پرسشنامه م

  . ده است

م مذهبي شامل
 منطقه دو

 منطقه پنج

منطقه يازده

منطقه بيست و

حتي در
ها به   آن

ها نشان
 مناطق
ها  ررسي

دهندگان
ي جهت
ست كه

. اند  كرده
۸/۵۲ %
ها ابراز  ن

اين در . 
راز عدم

، ۱۱قه
ن گزينه
ت حضور

در
آن
۴/۲

اماك

مح
هوي

شاخ
پيرس
گزار
و ه
۸۷
همب
كه
شد

 شركت در مراسم

 فراواني
۲۶ 
۷۸ 
۲۶ 
۲۸ 
۱۵۸ 

 فراواني
۴۳ 
۵۷ 
۱۹ 
۸ 

۱۲۷ 

 فراواني
۱۲ 
۲۴ 
۱۰ 
۳ 
۴۹ 

 فراواني
۱۷ 
۲۴ 
۵ 
۳ 
۴۹ 

شده است كه ح
بي ميزان تمايل
ه ن است؟ بررسي

دهندگان در سخ
بر. اب كرده اند

د % پاسخ۹/۵۱، 
 ابراز تمايل زيادي
اين در حالي اس

راز عدم تمايل
دهد كه ن مي

% از آن۹/۱۸و
اند ن اماكن نموده

دهندگان نيز ابر خ
ها در منطق سي

دهندگان % پاسخ
مايل زيادي جهت

  مه فراهاني

بررسي وضعيت :

 ضور
  مر
  ي
  

  

 ضور
  مر
  ي
  

  

 ضور
  مر
  ي
  

  

 ضور
  مر
  ي
  

  

ندگان پرسيده ش
ن از اماكن مذهب
 اماكن چه ميزان
 طور متوسط پا
 متوسط را انتخا

۲كه در منطقه
ها % از آن۷/۱۲و 

.اند  اماكن نموده
دهندگان نيز ابر خ

نشان، ۵منطقه
 گزينه متوسط

هت حضور در اين
% از پاسخ۳/۲۸ 

همچنين بررس 
%۴۹ است كه

ز تمها ابرا % از آن

علي رحيمي و فاطم 

  

 

:۱جدول 

وضعيت حض
مستم، بلي
گاهي، بلي

 بندرت
  خير

مجموع

حضوضعيت 
مستم، بلي
گاهي، بلي

 بندرت
  خير

مجموع

وضعيت حض
مستم، بلي
گاهي، بلي

 بندرت
  خير

مجموع

وضعيت حض
مستم، بلي
گاهي، بلي

 بندرت
  خير

مجموع
  

دهن از پاسخ
صورت دور بودن
حضور در اين ا

دهد كه به مي
مختلف گزينه

دهد ك نشان مي
گزينه متوسط و
حضور در اين ا

% از پاسخ۴/۳۵
ها در م بررسي
دگان گدهن پاسخ

تمايل زيادي جه
حالي است كه
.اند تمايل كرده

نشاندهنده اين
%۷/۳۶متوسط و 

۲ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۰

سال
شماره
زمستا



۲ 

  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۲۱

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 شهر تهران عماري

 
رت جهت وجود 

  هبي در محله
  

  

  

۱  

سي قرار گرفته 
ي كه افراد در 
هبي در صورت 

ضور در هت ح
كن مذهبي دور 
 خصوص وجود 
قايد و باورهاي 

 گريده عبارت 
ت بررسي هويت 

 
رت جهت وجود 

  بي در محله
  

  

  

۱  

  
وجود ورت جهت 

  هبي در محله
  

  

  

۱  

مع يها و چالشهبي 

 ۲بي در منطقه 
 ور

   
احساس ضرور
اماكن مذهب

 

شنامه مورد بررس
نابراين در صورتي
وده در اماكن مذه
مايل زيادي جه
ورتي كه اين اماك
ساس ضرورت در
توان گفت كه عق

به. لب بوده است
 معيارهاي جهت

  

 ۵بي در منطقه 
احساس ضرور
اماكن مذهب

۱۱ي در منطقه 

احساس ضرواماكن
اماكن مذ

بين هويت مذ رابطه

ختلف هويت مذهب
تمايل به حضو در

در اماكن 
  

  

۱  

**۵۳۲/۰ 

هبي كه در پرسش
بن. د شده استي

ذهبي شركت نمو
تم،  حضور يابند

هبي حتي در صو
شته باشند و احس
ت هبي نمايند مي
ر آن منطقه غال
 مذكور به عنوان

. شده است طرح

ختلف هويت مذهب
تمايل به حضور در 

  اماكن 
  

  

۱  

**۵۴۲/۰  

تلف هويت مذهبي

تمايل به حضور در ا

  

  

۱  

**۳۹۲/۰  

بررسي 

مخت يها ان مؤلفه
اماكن مذهبيور در

  صورت دسترسي
 

۱  

**۶۱۷/۰  

**۷۶۳/۰  

ف
كه
ن
ته

ن
در
در
در
. د
ف

هويت مذه
ييتأ، است

مراسم مذ
دسترسي

اماكن مذه
باشند داش
اماكن مذه
مذهبي د

هاي مؤلفه
مذهبي مط

  
مخت يها ان مؤلفه

اكن مذهبي در
   دسترسي

 

۱  

۴۶۶/۰  

۶۵۶/۰  

مخت يها ن مؤلفه
ر اماكن مذهبي در

  ورت دسترسي
 

۱  

**۴۲۳/۰  

**۴۷۰/۰  

ت همبستگي ميا
ت در مراسم

  ذهبي
حضو

۱ 

۸۷۰/۰  

۶۴۰/۰  

۷۳۹/۰  

 . باشد دار مي ي

هاي مختلف مؤلفه
آن است ك نده

 حضور در اماكن
ا يكديگر همبست

همبستگي ميان
همان طور كه د

حضور د، ده است
 اماكن مذهبي د
 همبسته هستند

هاي مختلف  مؤلفه

ت همبستگي ميا
حضور در اماسم

صورت

 

 **۶

 **۶

. باشد دار مي ي

ت همبستگي ميان
ر مراسم

  بي
حضور در
صو

 

۸/۰  

۵/۰  

۵/۰  

 . باشد دار مي ي

بررسي وضعيت :۳ 
شركت
مذ

** صورت

**ذهبي در

۹**اماكنود 

% معني۹۹ي در سطح

همبستگي ميان
دهن نشان ۵طقه
و همچنين يهب

+ با۷۲/۰سترسي

جش ميزان
هويت مذهبي ه

گزارش شد ۱۱قه 
چنين حضور در

+ با يكديگر۰/
تگي مثبت ميان

بررسي وضعيت :۴ 
شركت در مرا
 مذهبي

۱ 
 **۷۲۶/۰

  ن
**۳۶۱/۰

۵۹۱/۰**ود 

% معني۹۹ي در سطح

بررسي وضعيت: ۵
شركت در
مذهب
۱

 **۸۱۸

۵۴۱**ذهبي

۵۳۳**ود 

% معني۹۹در سطح  ي

 

جدول

  منطقه دو

   در مراسم مذهبي
در اماكن مذهبي در

  ي
ه حضور در اماكن مذ

  دور بودن
س ضرورت جهت وجود

   در محله
يهمبستگ بيضرامي 

ررسي وضعيت ه
 مذهبي در منط

مذه در مراسم 
ي در صورت دس

  . د
ه منظور سنج

هاي بررسي ه ص
 ذيل براي منطقه
 مذهبي و همچ

/۸۱ت دسترسي 
ن وجود همبستي

جدول

  منطقه پنج

  در مراسم مذهبي 
در اماكن مذهبي در

  دسترسي
ه حضور در اماكن 

 در صورت دور بودن
س ضرورت جهت وجود

  مذهبي در محله
همبستگيمي ضرايب 

 
۵جدول 

  منطقه يازده

   در مراسم مذهبي
در اماكن مذهبي در

  دسترسي
ه حضور در اماكن مذ

  ت دور بودن
س ضرورت جهت وجود

  مذهبي در محله
مي ضرايب همبستگي

شركت
حضور د
دسترسي
تمايل به
صورت

احساس
مذهبي
** تمام
  
بر
هويت
حضور
مذهبي
هستند
به
شاخص
جدول
مراسم
صورت
يهمچن

شركت
حضور د
صورت

تمايل به
مذهبي
احساس
اماكن م
** تمام

شركت
حضور د
صورت

تمايل به
در صور
احساس
اماكن م

** تمامي



  ز

  ز

  ز

  ز

 ۴، ر
گزينه 
نطقه 
، ردند
49 

 ۴، ر
گزينه 
 ساير 
خاب 
صورت 
ت به 
هويت 

ديك 
براين 
ك از 
. ست

دهد  ي
ه اين 

شهر 

، هبي
 داده 
يا در 
نيد؟ 

تياز به حداكثر امتياز

70632
418

/  

تياز به حداكثر امتياز

70632
422

/  

تياز به حداكثر امتياز

60474
280

/  

تياز به حداكثر امتياز

60632
380

/  

زينه بلي مستمر
امتياز و گ ۲ت 

كثر امتياز در من
كر  را انتخاب مي

1964ورت  
گزينه بلي مستمر

امتياز و گ ۲ت 
داكثر امتياز در

 مستمر را انتخ
ن امتياز به صو
ول زير امتيازات
رهاي بررسي ه

 امتياز به يك نزد
بنابر. مذهبي است

ور متوسط هر يك
اليي برخوردار اس
مذهبي نشان مي

گرچه. بوده است
  .  داشته است

يت مذهبي در ش

هاي مذه مؤلفهي 
ت مذهبي امتياز

كه آي اين، ها اسخ
كن ها شركت مي ي
   ، امتياز ۱، هي

  ۲ر منطقه 

نسبت امت  مع

۴  7

نسبت امت  مع

۴۲  7

امتنسبت   مع

۲۸  6
نسبت امت  مع

۳۸  6

هم گز ۲۲طقه 
به ندر، امتياز ۳

حداك.  شده است
زينه بلي مستمر
ين امتياز به صو
ير مناطق هم گز

به ندر، امتياز ۳
حد.  شده است

خگو گزينه بلي
 اين صورت اين

جدو. خواهد بود
هر يك از معيا

  . دهد
متياز به حداكثر

شدت هويت م ه
ي نمود كه به طو
مذهبي نسبتاً باال
مختلف هويت مذ
 مذهبي مطرح ب
ي با ساير معيارها

ي معيارهاي هوي

ع و شاخص سازي
ف اجزاي هويت
رتيب كه براي پا
ل اعياد و عزاداري

بلي گاه، امتياز ۴

 هويت مذهبي در

جم  خير  ت

۲۸  ۱۸

جم  خير  ت

۲۰  ۲۲

جم  كم  

۵۶  ۸۰

جم  كم 

۲۸  ۸۰

در منط. اهد بود
،بلي گاهي، ياز
امتياز داده ۱ر
پاسخگو گز ۴۹، ۲

 در اين صورت ا
در ساي. اهد بود

،بلي گاهي، ياز
امتياز داده ۱ر

پاسخ ۶۶، طق
كه در، كردند 

26466  خ
ست آمده براي ه
هبي را نشان مي
هرچه نسبت ام

دهنده نشان باشد
گيري توان نتيجه 

م طق از هويت
هاي م سي گزينه

 حضور در اماكن
يار اختالف اندكي

رسي امتيازهاي
  ران

به منظور تجميع
هاي مختلف  گزينه
به اين تر. ده است

سم مذهبي شامل
۴، ينه بلي مستمر

زهاي معيارهاي
  منطقه دو

به ندرت  ي گاهي

۲۳۴  ۵۲  

به ندرت  ي گاهي

۲۱۰  ۸۰  

متوسط  زياد

۶۰  ۱۶۴ 

متوسط زياد

۱۵۶  ۱۱۶ 

ي بررسي
ه حضور
ذهبي در

  . ند

ر

به ، هبي
اده شده
ن كه آيا
 شركت

 ۳، گاهي
اده شده
گو گزينه
ورت اين

جدول . 
عيارهاي

بلي ، ياز
امتياز  ۱
۵ ،۱۲۷ 
كه در ،

127  
 ۴، ستمر

 و گزينه
ر منطقه

، كردند ي
449 

خوا
امتي
خير
۲۲
كه
واخ

امتي
خير
مناط
مي
64

دست
مذه

تر
مي

مناط
بررس
كه
معي

  
برر
تهر

به
شد
مراس
گزي

بررسي امتيا :۶ل

بلي  بلي مستمر

۱۰۴  

بلي  بلي مستمر

۱۱۲  

  خيلي زياد

  

 خيلي زياد

۸۰  

هاي ميان شاخص
دهد که نشان مي

ضور در اماكن مذ
گر همبسته هستن

هويت مذهبي د

هاي مذه مؤلفه ص
 مذهبي امتياز د

ُپرسش اين، ها سخ
ها د و عزاداري

بلي گ، امتياز ۴
امتياز د ۱ه خير

پاسخگو ۱۵۸، ۲
كه در اين صو، 

خواهد بود 158
ي هر يك از مع

 . دهد ي

امتي ۴، ي مستمر
ياز و گزينه خير
۵از در منطقه

كردند نتخاب مي
5084ورت 

م گزينه بلي مس
امتياز ۲ ندرت

حداكثر امتياز در
تمر را انتخاب مي

196 صورت

  مه فراهاني

جدول

  ذهبي

هبي در صورت

هبي در صورت

هت وجود اماكن

زان همبستگي م
۲۲راي منطقه

ي و همچنين حض
+ با يكديگ۷۲/۰ي 

هاي معيارهاي ه

شاخصتجميع و
ف اجزاي هويت
تيب كه براي پاس
هبي شامل اعيا
۴، ه بلي مستمر

امتياز و گزينه ۲ 
متياز در منطقه

كردند نتخاب مي
63248ت  

 دست آمده برا
نشان ميذهبي را

هم گزينه بلي ۵
امتي ۲به ندرت  
حداكثر امتيا. ت

 بلي مستمر را ان
ن امتياز به صو

هم ۱۱منطقه  
به، امتياز ۳، ي

ح. اده شده است
و گزينه بلي مست
ت اين امتياز به

علي رحيمي و فاطم 

  

 

شركت در مراسم مذ

حضور در اماكن مذه
  دسترسي

حضور در اماكن مذه
  دور بودن

احساس ضرورت جه
  مذهبي

  
سنجش ميز
هويت مذهبي بر
در مراسم مذهبي
صورت دسترسي

  
بررسي امتيازه

  مناطق
به منظور تج

هاي مختلف گزينه
به اين ترت. است

در مراسم مذه
كنيد؟ گزينه مي

به ندرت، امتياز
حداكثر ام. است

بلي مستمر را ان
امتياز به صورت
زير امتيازات به
بررسي هويت مذ

۵منطقه در 
،امتياز ۳، گاهي

داده شده است
پاسخگو گزينه ب
اين صورت اين

در. خواهد بود
بلي گاهي، امتياز
امتياز دا ۱خير 
پاسخگو ۴۹، ۱۱

كه در اين صورت

۲۲ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۲

سال
شماره
زمستا



۲ 

  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۲۳

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 شهر تهران عماري

 ه حداكثر امتياز

1792
1277


  

 ه حداكثر امتياز

1792
1288


  

 ه حداكثر امتياز

1344
859


  

 ه حداكثر امتياز

1792
1156


  

پاسخ ارائه  يز
 با استفاده از 
د تبديل شده 

 xsئه شده و 
. ئه شده است

گانه و براي هر 
اس رابطه باال 
وضعيت هويت 

  . ده است

CI   

هبي است كه 
. هبي بد است

براي  شده سبه
باشد در  مي ۳/۰

و  ۱۸/۰ي برابر 
متوسط ، ۱۱ 

 ۲۸/۰ف معيار 
خص وضعيت 

در . باشد مي ۰/
و  ۷/۰بي برابر 

شهر تهران هم 
دست آمده به 

و  ۲۵/۰مذهبي 

مع يها و چالشهبي 

  هران
نسبت امتياز به  ع

۱  7120/

نسبت امتياز به  ع

۱  7180/

نسبت امتياز به  ع

۸  640/

نسبت امتياز به  ع

۱  6450/

ساز يکمپس از 
ها اين پاسخ ،ت

 نرمال استاندارد

x
x s

xz 
  

هاي ارائ ين پاسخ
هاي ارائ ر پاسخ
هاي چهارگ رسش

استاندارد بر اسا
پس شاخص و
 زير استخراج شد

4
2524 zz 



خص وضعيت مذ
نده وضعيت مذ

محاست مذهبي
۳۰۲حراف معيار

ص وضعيت مذهبي
در منطقه. باشد
و انحرا ۳۶/۰رابر 
متوسط شا ۲۲

/۵۷۶۲اف معيار
ص وضعيت مذهب

  . شد
ص مذهبي در ش

هاي به د  بررسي
شاخت وضعيت م

  . باشد مي ۰

بين هويت مذ رابطه

مذهبي در شهر ته
جمع  خير

۵۶  ۲۷۷

جمع  خير

۴۱  ۲۸۸

جمع  

  ۸۵۹

جمع  كم

۶۵  ۱۵۶

پ. خواهد داشت
هر يك از سؤاال
ر به يك متغير

x

ميانگي، xر آن
ده انحراف معيا

از پر راي هر يك
ك متغير نرمال

سپ.  شده است
 استفاده از رابطه

2726 zz 

شاخ ICر آن
دهن شتر آن نشان

 شاخص وضعيت
و انح ۳۷/۰و برابر

متوسط شاخص
ب مي ۸۱/۰معيار

ضعيت مذهبي بر
۲منطقه  در  و

و انحر ۵۷/۰رابر
شاخص متوسط طق
باش مي ۴۷/۰عيار

ي بررسي شاخص
 عمل كرده كه

ش متوسط. ر است
/۱۷عيار آن برابر 

بررسي 

معيارهاي هويت م
 به ندرت   گاهي

۶۵۱  ۱۳۰  

 به ندرت   گاهي

۶۲۷  ۱۷۲  

  كم  وسط

۴۵۴  ۱۲۹  

 متوسط زياد

۴۰۵  ۳۰۶  

ده
ام
كه
۴ 
هر
. د
ي
ن
دد
ي
ور

ت

 از
ي
كه
ن
گر
ته

ي
در
در
ت
. ت
ل
تر
به
سم

۴امتياز 
شده به ه
رابطه زير

  . است

كه در
دهند نشان

بنابراين بر
پاسخ يك
استخراج
مذهبي با

كه د
مقدار بيش
متوسط ش
منطقه دو

،۵منطقه 
انحراف مع

ص وضشاخ
باشد مي

مذهبي بر
ساير مناط
انحراف مع
و براي

االمانند ب
صورت زير
انحراف مع

رسي امتيازهاي مع
بليبلي مستمر

۴۴۰  ۱

بليبلي مستمر

۴۴۸  ۷

متو  زياد

۲۷۶  ۴

ز خيلي زياد

۳۸۰  ۵

امتياز داده شد ۱
ورتي بود كه تما

ك، كردند خاب مي
۱۷۹ =۴  ×۴۸

ست آمده براي ه
دهد ي را نشان مي

 توسط معيارهاي
هد كه اين ميزان
اين ميزان به عد

ت هويت مذهبي
نمود كه به طو

3ش از
جمعيت 1

ل داده است اما
بررسي. دار است
دهد ك شان مي

سترسي به عنوان
اگ. رح بوده است

ير معيارها داشت

ازي هويت مذهبي
حضور د، مذهبي

مايل به حضور د
و احساس ضرورت
ستفاده شده است
ده به چهار سؤال
 كه امتياز بيشت

ب. امناسب است
شركت در مراسم

برر :۷جدول 

  

 در صورت دسترسي

 در صورت دور بودن

  جود اماكن مذهبي

۱ز و گزينه خير
ين سؤال در صو
لي مستمر را انتخ
متياز به صورت

ر امتيازات به دس
سي هويت مذهبي

شده زهاي کسب
ده ن ميهران نشا
هرچه. ده است

دهنده شدت نشان
گيري ن ن نتيجه

يرغم اين كه بيش

ير شهرها تشكيل
 بااليي برخورد
هويت مذهبي نش
بي در صورت د
يت مذهبي مطر

با سا، اندكي ف

و كمي سا ي ساز
ت در مراسم م

رت دسترسي و تم
رت دور بودن و
ذهبي در محل اس
ي پاسخ ارائه شد

شود يز داده م
هويت مذهبي ن

مستمر در ش، ي

 

ت در مراسم مذهبي

ر در اماكن مذهبي د

ر در اماكن مذهبي د

س ضرورت جهت وج

امتياز ۲ه ندرت 
حداكثر امتياز اي 

پاسخگو گزينه بلي
ن صورت اين ام

جدول زير. د بود
ز معيارهاي بررسي
ي متوسط امتياز
 مذهبي شهر ته

محاسبه شد ۶۸/۰
تر باشد ن زديك

توان بنابراين مي 

ط شهر تهران علي

را از متولدين ساي
 مذهبي نسبتاً

هاي مختلف هو
 در اماكن مذهب
رترين معيار هوي
ن معيار اختالف

   
شاخص سه منظور 

هار پرسش شركت
 مذهبي در صورت
 مذهبي در صور
 وجود اماكن مذ
هاي  يك از گزينه

اي امتياز به گونه
دهنده وضعيت ه
 مثال گزينه بلي

شركت

حضور

حضور

احساس

  
به
.است
پ ۴۴۸

در اين
خواهد
يك از
بررسي
هويت
۸برابر 

يك نز
.است

متوسط

خود ر
هويت
ه گزينه
حضور
اثرگذار
چه اين

.است
به
از چه
اماكن
اماكن
جهت

هربه 
فوق ب
د نشان
عنوان



ود را 
 ۶۱ %

 خود 
 اين 

 ۷۸ %
 ۶۵ %

ميزان 
خوب 
 نظر 

. اند ده
ضاي 

  . اند ه
% از 

در . د
ضايت 

ن يتر
حالي 
ود را 
نماي 
وسط 
ود را 
نماي 

نکته  
سبت 

. اند ده
 هنوز 
  فاوت

نا و 
طقه 

قعيت 
وردن 
زارش 
گيري 
هويت 
 بهتر 
گي و 
 بهتر 

منزل خو ۲طقه 
با ۱۱ منطقه 

اط دار را به
%۶۶ي است که 
ط طور متوس

ر بوده که حياط

مي ۵و  ۲۲اطق 
 خوب و بسيار خ

از ۱۱ن منطقه 
کردخوب ارزيابي 

 تهران ميزان فض
التر توصيف کرده

۸/۳۴محله نيز 
اند ال عنوان کرده

ميزان رض ۱۱قه 
ت شيب. اند  داشته

ح در. اند داشته ۲ 
ي ساختمان خو

ن ۲۲کنان منطقه 
به طور متو. اند ده

ي ساختمان خو
بنابراين ن. اند رده

.فيقي بوده است
دهندگان نس پاسخ
اطالعي کرد ر بي
يا فرنگي ه مدرن

متوجه تمايز و تف
  . د

ت فيزيكي بن
ت مذهبي منط

موقع z، ت مذهبي
 و به دست آو

ها را چنين گز ن
ن موقعيت قرارگ
ها نيز بهتر و ه

با، مطابق انتظار
 به مراكز فرهنگ

نيز) ي ساختمان

% ساکنان منط۸۶
ساکنان، اند کرده

ايهاي ح اختمان
اين در حالي. ت

به. اند ع بوده
اط داري تهران ح

  . اع بوده است
% ساکنان منا۵۳

سکونت خود را
% ساکنان۱۸نها 

سکونت خود را خ
% ساکنان شهر۴

خود را خوب و باال
ضعيت نظافت م
ضايت خود را باال

ساکنان منطق، ب
فت محله خود
ز ساکنان منطقه

منطقه يازده نماي
% ساک۶تنها ، اند

سنتي قلمداد کرد
ران نمايشهر ته

 سنتي عنوان کر
ر تهران نماي تلف
ت که بخشي از پ
ختمان خود اظهار
عماري سنتي و م
ش نبسته و افراد م

شوند تلف نما نمي

ميان خصوصيا
ي آن و هويت

  . ود دارد
هويت zت آوردن 

ضعيت فيزيكي
ج همبستگي آن

رود با بهتر شدن ي
ه ت فيزيكي آن

در منطقه دو م 
دسترسي( گيري

نماي( فيزيكي بنا

۶در حالي که 
عنوان ک دار اط

ترين ميزان سا
تصاص داده است

ها نيز مشاع اط
هاي شهر ختمان
ها نيز مشا ختمان

۳در حالي که 
اي سبز محل س

تن، اند يابي کرده
اي سبز محل س

۴۰ طور متوسط 
ز محل سکونت خ
در خصوص وض
هروندان ميزان رض
ن مناطق منتخب

ظايار کمي از ن
زان رضايت را نيز

% ساکنان م۳۴
ا تي ارزيابي کرده
ختمان خود را س

% ساکنان ش۱۶
% نيز۱۷گي و

ب در سطح شهر
ل تأمل اين است
 قالب نماي ساخ
 عبارتي الگوي مع
 ذهن مردم نقش

هاي مخت ن سبک
  

م: مون فرضيه
قعيت قرارگيري
ات متقابل وجو
بعد از به دست

وض zرگيري و 
correlatio ،نتايج

انتظار مي: كنيم 
وضعيت، ها ختمان

.هبي كمتر شود
رارگدن موقعيت ق

خصوصيات ف) ري
  . ده است

هاي  مان

ن نماي
با نماي
ن قسمت

 خارجي
ميزان  ۲

حالي که
توسط و

 سکونت
دهد که  

توسط و
يز ميزان
 مجموع
توسط و

 مکاني

 موقعيت
ها  ختمان

 شخصي
داراي  ۲

ز به طور
 کمتر از

% ۸۳که
تر ساکن
کنان در
وسط در

تر  نيي پا
اري نيز
 ساکنان

مراکز  به
 ساکنان
حالي که
 را زياد
هر تهران
ترسي را

ايح
کمت
اخت
حيا
ساخ
ساخ

فضا
ارزي
فضا
به

سبز

شهر
ميان
بسي
ميز
که
سنت
ساخ
نيز
فرنگ
غالب
قابل
به

به ع
در

ميان

آزم
موق
اثرا

قرار
on

مي
ساخ
مذه
شد
ادار
شد

خارجي ساختم

و فرنگي بودن
ن هماهنگي ب
ي است که در اين

 افراد از نماي
۲۲و  ۱۱نطقه

در ح. اند ش کرده
ساس رضايت مت

 ساختمان محل
ها نشان مي رسي

ن هماهنگي را مت
ني ۲کنان منطقه
در. اند ظهار کرده

ن هماهنگي را مت

 و موقعيت

ت فيزيکي و
ت مالکيت ساخ
ده داراي منزل
۲ساکنان منطقه

ص ارتفاع بنا نيز
 مناطق منتخب

دهد ک شان مي
ت نييقه سوم و پا

% ساک۷۷ يازده
به طور متو. اند ه

طبقات چهارم و
سي به مراکز اد
سترسي را زياد و
 مورد دسترسي

%۱۲و  ۱۱نطقه
در ح. اند وان کرده

 دسترسي خود
% ساکنان شه۳۰

ميزان دست% نيز

  مه فراهاني

يت معماري خ

سنتي و، صري
 همچنين ميزا

از مواردي جوار هم
  . ر گرفته است

ميزان رضايت
% ساکنان من۹۰

 و باالتر را گزارش
احس ۲ منطقه

  . اند کرده 
 هماهنگي نماي

جوار نيز برر ي هم
ميزان، ۱۱ منطقه

% ساک۸۳. اند رده
وسط و باالتر اظ

نيز ميزان ۲نطقه
  . اند رده

يت فيزيکي
   مسکوني

معيارهاي وضعيت
وضعيت، مسکوني

کنان منطقه يازد
% س۴۰ي که تنها

در خصوص. اند بوده
ناهاي شهري در

بررسي نش. اند ته
منطقه دو در طبق
ي که در منطقه

تر ساکن بود نيي
% ساکنان در ط

مورد دسترس در 
ميزان دس ۵و  ۲ 

در. دان زيابي کرده
% ساکنان من۱۰ا 

رسي را زياد عنو
ميزان ۲منطقه

به طور متوسط  
%۱۹ي را زياد و

  . اند کرده

علي رحيمي و فاطم 

  

 

بررسي وضعيت
  مسکوني

بص ييبايز
ها و ساختمان
همهاي  ساختمان

مورد بررسي قرار
در مورد م

۰، ساختمانشان
رضايت متوسط

% ساکنان۵/۸۳
کباالتر را گزارش 
در خصوص

هاي با ساختمان
% از ساکنان۹۲

باالتر ارزيابي کر
هماهنگي را متو

% ساکنان من۸۳
باالتر ارزيابي کرد

  
بررسي وضعي

هاي م ساختمان
يکي از مع

هاي م ساختمان
% ساک۸۲. است

اند در حالي ودهب
منازل شخصي بو

% بنا۹۰متوسط 
طبقه داشت ۱۰

دهندگان م پاسخ
يدر حال. اند بوده

يطبقه سوم و پا
%۹۳شهر تهران 
.اند ساکن بوده

ساکنان منطقه 
کم ارز ۲منطقه 

فرهنگي نيز تنها
دستر ۲۲منطقه 

% ساکنان م۴۴
ب. اند عنوان کرده

ميزان دسترسي
ضعيف ارزيابي ک

۲۴ 

 چهارم
  داوزدهم

 ۱۳۹۱ن

۴

سال
شماره
زمستا



۲ 

  ارم
  زدهم
۱۳۹۱ 

۲۵

چهاسال 
داوزشماره 

۱ زمستان

 شهر تهران عماري

  ۲منطقه 

وضعيت فيزيكي

 

 

 

 

۱ 

و مثبتي وجود 
اري و فرهنگي 

دار و  يبطه معن

فيزيكي بنا و 
در كل شهر ) 

 مراكز اداري و 
 يدار يت و معن

وضعيت «و » ن
  . وجود دارد ير

ري بر رفتار و 
 هويت را متأثر 

در . طقه است
ر يتأث، فرهنگي

ي شهر تهران 
  از، ها هي فرض

  ح شهر تهران

وضعيت فيزيكي

۱ 

مع يها و چالشهبي 

ويت مذهبي در م

ز نماي ساختمان

 

 

 

۱ 

*۰ .۱۶۸ 

دار و يرابطه معن 
رسي به مراكز ادا

رابط» ي سبز محله

ن خصوصيات ف
و هويت مذهبي

دسترسي به«ن 
رابطه مثبت» بي

نماي ساختمان« 
دار ي مثبت و معن

  ها
ر بسياريت که تأث

نين ساير اشکال
ساکنين يک منط

ف يها يي چالش
 بر هويت معماري

جهت آزمون. ت

 مذهبي در سطح

نماي ساختمان

۱ 
**۰ .۲۵۳ 

بين هويت مذ رابطه

ت قرارگيري و هو

سبزنظافت و فضاي 

 

 

۱ 

۰ .۱۰۱- 

۰ .۰۰۹ 

»ري و فرهنگي
دستر« چنين بين

ت نظافت و فضاي
  . قرار است

رابطه ميان( دوم
رگيري آن و قرا

ل شهر تهران بين
هويت مذهب«و 
همچنين بين. د

رابطه» ساختمان

ه شنهاديپو  ير
از اشکال هويت
راد داشته و همچن
هويت مذهبي س
عه ضمن شناسا

مذهبي يها لفه
ون قرار گرفته است

رارگيري و هويت

نظافت و فضاي سبز

۱ 

۹۲ 

۰.۰۴۱ 

بررسي 

يكي بنا و موقعيت
 سترسي به مراكز
 داري و فرهنگي

 

۱ 

۰.۱- 

**۰.۲۷۵ 

۰.۰۶۳ 

ي
ده

و 
  
ن
طه
ن
هر
 و
ي
 و

ن
ت
ن
 و
ي
 و
ي
ير
به

مراكز ادار
همچ. دارد

با وضعيت
مثبتي برق

  
فرضيه د
موقعيت
  تهران

در كل
»فرهنگي

وجود دارد
فيزيكي س

  
ريگ جهينت

يکي
نگرش افر

،سازد مي
اين مطالع
برخي مؤل
مورد آزمو

  
 بنا و موقعيت قر

نظ  سي به مراكز
 ي و فرهنگي

۱ 

۰.۰۹۱ 

۰.۰۱ 

۰.۰۶۷ 

 خصوصيات فيزي
دس

اد   يت مذهبي

۱ 

۰.۰۶۸ 

۰.۰۱۳ 

*۰.۱۶۸- 

۰.۹۷- 

 مدرن شدن نماي
قه كم رنگ شد

»كي ساختمان
.وجود دارد يدار

 قرار است كه بين
ضاي سبز محوط

كه اين. جود دارد
 به طرف باال شه
ماي ساختمان

نماي«بين . ر شود
رابطه مثبت »ان

رابطه بين،  يازده
است»  سبز محله

بين، بيست و دو
 مراكز اداري

دار و مثبتي ي معن
 به مراكز اداري

وضعيت فيزيكي«
در ساي. جود دارد

دسترسي ب«و » ي

صوصيات فيزيكي
دسترس

اداري   مذهبي

۱ 

۱۶۰ 

۰ ۰۶ 

۰۵۲- 

۰ ۰۱۹ 

ستگي خطي ميان

هوي

 ي

 ي و فرهنگي

 سبز

*  ن

 ي

  . است
  . ست

رفت با نتظار مي
بي در اين منطق

وضعيت فيزيك« 
 يطه مثبت و معن

منطقه پنج از اين
عيت نظافت و فض

وج يدار يت و معن
زيرا هرچه، ست

ن رود كه ار مي
ي سبز محل بهتر
ت فيزيكي ساختما

   
دار در منطقه 
نظافت و فضاي«

در منطقه. ست
دسترسي به« 

رابطه» ساختمان
دسترسي« بين

«و »  ساختمان
دار و مثبتي وج ي
هويت مذهبي«ن 

ي خطي ميان خص

هويت

 
**۰.   و فرهنگي

۰.  سبز

۰.۲  ن

۰.  ي

  .  است
  . ست

 

همبست :۸جدول 

 

هويت مذهبي

ترسي به مراكز اداري

نظافت و فضاي س

نماي ساختمان

وضعيت فيزيكي

دار ا معني% ۹۹سطح 
دار اس % معني۹۵طح 

 همان طور كه ان
مان هويت مذهب

همچنين بين 
رابط» ي ساختمان

وابط موجود در من
 ساختمان و وضع
مان رابطه مثبت
 مطابق انتظار اس

كنيم انتظا ت مي
ت نظافت و فضاي

وضعيت«و » مان
.وجود دارد يدار

د ينها رابطه معن
«و » ي ساختمان

ن رابطه مثبت اس
با» ت مذهبي

نماي سا«و » ي
همچنين.  است

نماي«با » ي
يرابطه معن» مان

هران بينق شهر ت

همبستگي :۹دول 

 

هويت مذهبي
رسي به مراكز اداري
نظافت و فضاي س
نماي ساختمان
وضعيت فيزيكي

دار % معني۹۹سطح 
دار اس % معني۹۵سطح 

دست

** در س
* در سط
  
و

ساختم
.است

نماي«
رو
نماي

ساختم
دقيقاً

حركت
وضعيت
ساختم

د يمعن
تن

نماي«
كه اين

هويت«
فرهنگي
برقرار

فرهنگي
ساختم
مناطق

جد

دستر

** در س
* در س



هويت 
 نياز 
ت تا 
براين 
هنگي 
هبي 
يجاد 
، رسي

ثرات 
ن که 

 ينيب
ي و 

خشي 
، يش

۱۳(. 
وشته 
 ران

يدگاه 
سال  

ي در 
ساجد 

-۳۷ 

داني 
، ماري

هنگي 
  

لنامه 

۱۳(. 
 ظر و

 ۲۷ -

هويت 
  

ت و 
 زيبا 

 مثبت بر اين ه
 داشت که اين

سبب شده است أل
بناب. گيرد شکل

ي به اماکن فره
ي فرهنگي و مذ

همچنين اي.  يابد
من بهبود دستر
مذهبي شده و اث

مورد تکميلي آن 
ب شيپبايستي  يا

ت هويت فرهنگي
  . اشد

بخ، ن نقش جهان
وعه مقاالت هما

  

۸۳( ا همايون
نو. سان و محيط
تهر. شهيد بهشتي

ري ملي از ديد
۳۹. لعات ملي

سي نقش معماري
م معماري و مس

-۴۸ص . هاي زيبا
زاهد زاهد، عزيزي
نمونه آما( جوانان

ه تحقيقات فره
۱۴۱-۱۲۵ )۱۷(

فصل. اسالمي ما
۱۱ .  
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مع يها و چالشهبي  شهر تهران عماري بين هويت مذ رابطه بررسي 
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