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 مقدمه

تحوالت علمی چند  با توجه به ،گرفت، اما می شناسی را دربر و روان ،هایی مانند فلسفه، منطق حوزه نخستهویت  ةمقول

ساخت نیز کشیده شده است. محیط زندگی انسان تأثیر بسزایی در رفتار و هویت  های انسان آن به محیط ةاخیر، دامن ةده

های  توان محیطی برای تجلی هویت، ارزش شهر را می ،های مستتر در خویش دارد. در این میان انسان به سمت ارزش

گیری جامعه و  عنوان بستر شکل به ،ن و پدیدآورندگان خود دانست. شهرافرهنگ ساکنبینی و  منبعث از اعتقادات، جهان

 هویت، با ةمفهوم واژ .(1388 ،بار )آتشینکند   نمایشگاه معرفی افکار مردم یک کشور، نقش مهمی در هویت ملی ایفا می

سهل از این نظر که بسیاری وجود کاربرد فراوان آن در متون و محاورات شهرسازی، مفهومی سهل و ممتنع است. 

کنند و فهم نسبتاً درستی از آن دارند. ممتنع از این نظر که در کنکاش پژوهشگرانه و  صورت متداول از آن استفاده می به

 یحاک که ،یساز یجهان یندهایافر در .(1386)بهزادفر،  توان به توضیح موضوعات مربوط پرداخت راحتی نمی مصداقی به

 تحرک و یچندفرهنگ جوامع شینما با است، یشهر یگردشگر و تمهاجر جمله از یاجتماع دیشد یها انیجر از

 ،اوری؛ 2000 ،باومن :2004 )گیلوری، ستپویا جهانی عةجام یها ویژگی از تحرک و مهاجرت .رو هستیم ی روبهگردشگر

ست و از اها نیاز  غل آن. مهاجرانی که به شاند بیش چندفرهنگی و جوامع امروز بشری کم ةهم ،شک بی .(2007

ناپذیری  سازی جوامع را به نحو اجتناب جهانی و. پناهندگان اند های این تنوع اند یکی از سرچشمه های دیگری آمده فرهنگ

ها  این افکار یا بخشی از آن ةدر معرض افکار و احساسات جدیدی قرار داده است و حل و جذب آگاهانه یا ناآگاهان

و نیاز به آزمودن امور جدید  ،اصول زندگی، فضا ةع فرهنگی است. فروپاشی اجماع سنتی درباردیگر این تنو ةسرچشم

کند. تغییرات تکنولوژیکی،  دادن زندگی بشر باز می مسائل و سامان ةفرهنگی را فراهم کرده است و راه را برای فهم تاز

های متفاوتی  های مختلف واکنش آنجا که افراد و گروهو اقتصادی نیز از عوامل دیگر این تغییر بوده است. از  ،نگاری مردم

های نوینی از  شوند، همواره شیوه آسانی در یک فرهنگ سازگار و همخوان نمی ها به این تفاوتبا به این تغییرات دارند و 

ها متوقف  های درونی و بیرونی دارد، جوامع مدرن حتی اگر مهاجرت به آن کند. چون تنوع فرهنگی ریشه زندگی ظهور می

 تیموفق عدم عنوان به ییگرا چندفرهنگ که یحال در یحت ؛(2005 ،)پریچ همچنان چندفرهنگی باقی خواهند ماند ،شود

 ینژاد و یقوم اختالف با ییشهرها در تیموفق با یشهر ساکنان شود، می محکوم کشورها از یتعداد در یمل رهبران

 .(2014 ،)فینچر و همکاران کنند می یزندگ

ها و هنجارها و  ها و نیز تبادل باورها، ارزش ها و تمدن شدن و تعامل فرهنگ روند ناگزیر جهانی هویت در ،طورکلی به

ها و جوامعی است که از  های اصلی ملت ها و نگرانی های مختلف زندگی از دغدغه ها و سبک در برخی از مواقع نفوذ شیوه

وص به خود برخوردارند. پرسش از هویت همواره یک جامعه و فرهنگ و تاریخی مخص ،تمدنی، فرهنگی ةپیشینه و سابق

 هویتی قرارگرفتن نه یک تهدید بلکه نوعی فرصت بازسازی است بنابراین، در شرایط بی .داشته را به اندیشیدن به خود وا

 کی و ،یگذار تاسیس چارچوب ،یاسیس ةفلسف کی عنوان به ـ یچندفرهنگ مختلف های فهم یبررس با .(1386)بهزادفر، 

 ،و همکاران نچریف) شود می بررسی مهاجرت های جریان و دولت متنوع داتیتمه با شهرها در که ـ یشناخت تیجمع تیواقع

عنوان مکان مالقات مردم،  نظر از اینکه بایستی شهرتی جهانی یا محلی داشته باشد، به صرف ،فضای عمومی ،(2014

ها،  . فضاهای عمومی همگی برگرفته از ارزشندبخشی بدان نیز مؤثر در هویت نمایانگر هویت یک جامعه و متقابالً

شوند. از طریق  کار گرفته می های خاص به که برای زیستن در محیط اند ی فرهنگیها های زیستی گروه و روش ،ها عادت

ده از فضاهای عمومی توان دریافت که چرا آداب استفا ی فرهنگی میها تجزیه و تحلیل باورها و عادات بومی گروه

های ذهنی آن مانند  جنبه همةهدف از این پژوهش شناخت هویت شهر همراه با (. 2006)لو و همکاران،  متفاوت است

های مختلف،  های اجتماعی ساکن و تنوع فرهنگی همراه با آن است. حضور و همنشینی اقوام و گروه اقوام و گروه
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ی در معرفی شهر داشته سیار زیادتواند ارزش ب های ملی می ها و چهره خصیتو همچنین ش ،نمادهای تاریخی، فرهنگی

های مکان )و  تواند جذابیت اجتماعی می -های دارای تنوع فرهنگی ریزی در مکان باشد. همگرایی در مدیریت و برنامه

جذب گردشگر فراهم آورد. در  اجتماعی و حتی اقتصادی را با ةتبع آن زمینه برای توسع درنهایت شهر( را ارتقا بخشد و به

شهر  رویه به این کالن های بی شود که نشان از مهاجرت شهر کرج به دالیل متعدد تنوع فرهنگی مشاهده می 6منطقة 

اصلی را تحت  ةلئاین منطقه انتخاب شده است تا اثر این موضوع مورد تدقیق محققان قرار گیرد و مس ،از این رو .است

در خصوص موضوع  ،همچنین .است سازی این منطقه های فرهنگی در هویت اصلی تنوع ةلئسم :پوشش خود قرار دهد

که محققان  ه استدادانجام  6 ةشهر کرج اقدامات کالبدی و فرهنگی متنوعی شهرداری منطق 6مورد تحقیق در منطقة 

 با ،الزم است که شهر کرجکته اند. ذکر این ن شهرداری کرج 6ها در منطقة  آن هایدنبال بررسی اثره در این تحقیق ب

ال پژوهش حاضر آن است که ؤس ،رسد نتوانسته به هویت مدنظر دست یابد. بر این اساس نظر می به ی،فرهنگ چنین تنوع

 یافت؟   طور عام دست اجتماعی به هویتی درخور به -وجود تنوع فرهنگی توان با چگونه می

مبانینظری
تعاریف

الف(تنوعفرهنگی

های  ها و ظرفیت چون ارزش ،نگرد. به اعتقاد او می ه تنوع فرهنگیمنظر نسبت تنوع فرهنگی با آزادی انسان بپارخ از 

شود و  ها قائل می شناختن دیگر فرهنگ رسمیت یابند، هر فرهنگی میدان محدودی برای به ها با یکدیگر تعارض می انسان

هرچقدر غنی باشند، به رابطه با همدیگر برای تصحیح و تکمیل  ها فرهنگ ،راند. لیکن حاشیه می های دیگر را به فرهنگ

و رقابت  ،فرهنگی، آزادی، تنوع، مقایسه ةدر عرص .یابد ها وسعت می فرهنگ ةهای اندیش افق ،خود نیازمندند. از این راه

انحصار سیاسی به که  گونه و آزادی است. همان ،شرط شکوفایی است. در مقابل انحصار فرهنگی نافی خالقیت، تنوع پیش

دهد. از این منظر،  انجامد، انحصار فرهنگی نیز جامعه را به سمت خودکامگی فرهنگی سوق می خودکامگی سیاسی می

صورت  نیازهای حیاتی آزادی انسان را به دهنده و شرط مهم آزادی انسان است، زیرا پیش تنوع فرهنگی عنصر تشکیل

سازنده در مسیر  ای رویه کند و این امر خود یک ارزش اسـت و تأمین میسازی  و خودشفاف ،خوددانشی، خودانتقادی

 (.166: 2005و همکاران،  پارخ) شود ها ارزیابی می بالندگی انسانیت و ارتقای تعامل بین فرهنگ

 

هویتفرهنگیب(

ن فرد و جامعه از شدن و متمایـزکرد ... است که سـبب شناخته و ،ها ها، باورها، سمبل هویت فرهنگی مجموعه ارزش

کند که حول یک محور  رو، هویت فرهنگی بر سه مدار پیوسته با یکدیگر حرکت می شود. ازاین دیگر افراد و جوامع می

جماعت و . 2کند؛  تواند در قبیله، طایفه یا گروه اجتماعی ظهور می فرد درون گروه و جماعت واحد، که می .1چرخند:  می

های واحد و  ملت .3رود؛  شمار می وجه تمایز آنان به ةمثاب یت فرهنگی مشترکشان بهها که هو های مدرن ملت گروه

توان از یکدیگر متمایز کرد.  و ملی را می ،یکپارچه در مقایسه با دیگر ملل. بنابراین، سه نوع هویت فردی، گروهی

 (. 57: 1380 )رهبری،

نظریات
. آیند میشمار  و پیشرفت علمی و فرهنگی یک جامعه به ،فرهنگ، تمدن تجلیگاهفضاهای معماری و فضاهای شهری 

که  روست  این ازو  استو فرهنگ ساکنان آن  ،سیمای شهری و نمادهای موجود در آن نمودار شخصیت، منش، کارکرد
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ن توجه یات از اعتباری شایا ماد یماورا های جنبهنمادهای اعتقادی و مرتبط با  و ها نشان ویژه بهمعنوی شهر و  های جلوه

که شهر بازتابی از آن  آفریند میفرهنگ مجموعه قواعدی را  اند که بر آنفرهنگی  -گرایان اجتماعی زمینه. برخوردارند

و فضای  دهند میبینی مشترک به محیط خود معنی  و جهان ،ها، باورها است. مردم توسط فرهنگ یعنی مجموعه ارزش

فرهنگی  ةکه بر اهمیت زمین ،به تعبیر راپاپورت .(1977 ،راپوپورت به نقل از: 1395)نصر،  کنند خالی را به مکان تبدیل می

های کالبدی  شود که در آن ویژگی معنا نیز می دهی سازمانمحیط مصنوع شامل  دهی سازماندر شکل شهر تأکید دارد، 

بدی در محیط معانی متفاوتی دارند و مقیاس خاصیت ارتباطی و نمادین دارد. عناصر کال ،نظیر مصالح، رنگ، ارتفاع، اندازه

کالبدی متفاوت هنجارهای رفتاری  های مجموعه در. مردم اند خوردهبه فرهنگ پیوند ای  یافته نظامطور  و این معانی به

 .(1395)نصر،  دهند میانجام  ،شده که توسط فرهنگ تعریف ،متناسب با آن را

های حاکم بر جامعه و سایر موضوعات  و ارزش ،ریخ، باورهاهای شهری از فرهنگ، تا توان در بازشناخت نشانه می

پایدار نظام  های بخش .داد ها را در شهرهای تاریخی مدنظر قرار گرایی نشانه مرتبط الهام گرفت و با تأکید بر آن زمینه

وعه قواعدی که فرهنگی خلق مجم عددر بُ ؛یابد فرهنگی هم نمود می عدبُ صورت ای در راستای انسجام در شهر به نشانه

و بر  سازد میفرهنگ برجسته  انجامد پیوند معانی عناصر کالبدی را با جمعی می های نمادین و هویت به حفظ ارزش

جدید آن است که در  های توسعهلت دارد. ویژگی بسیاری از شهرهای تاریخی در تقابل با الها د کارکرد فرامتنی نشانه

شوند.  شده یا در درون شهرهای جدید مدفون می سکونت غیرقابل های بخشدیل به بیرونی یا تب ةپاسخ به نیروهای توسع

 های بخشیابی به  ها برای دست توان به تبیین کارکرد نشانه ای در شهر می نشانه نظام  بهگرا  با نگاهی زمینه بنابراین،

 (. 19-18 :1389زرآبادی، ، ماجدی) پایدار در ساختار شهر پرداخت

 ای گونه بهفرهنگى یا  -نیز بر متنى فرهنگى به شکلى مجزا از یک اثر یادمانى( 2003) 1استیونسوندبورا در این میان 

طور  عمومى از محالت و فضاهاى عمومى اشاره دارد که درواقع همگى به هایی عرصهصورت  ترکیبى در فضاى شهر و به

 از هایی قرائتحاصل از  کالبدىهای  ویژگیبا همراه  فرهنگى -عمومى های عرصهفرهنگ شهرى را واجد  غیرمستقیم

 درک یبرا .(1388 شمرند )استیونسون، برمیفرهنگى  -و میراث تاریخى ،ها یادمانبناها،  ةدربرگیرند ومتنى فرهنگى 

 و شوند لیتحل افتند می اتفاق زمان -فضا کی در که ییندهایافر است الزم ا،یپو و یچندفرهنگ یشهر یفضا تیماه

 بررسی شود 2(ای رابطه و ،ینسب مطلق،) منطقه داخل در زمان -فضا مختلف یها مقوله نیب یکیالکتید تقابلم ارتباط

 ةمنظر کی بهاست که ( فضا ییبازنما) یساز مفهوم، این (احساس و ادراک یفضا) تجربه با همراه .(2006 ،)هاروری

 حال در شهیهم و متمرکز است ـ است گرفته شکلها  برداشت و ،ها تیروا، عواطف ،یمعان خاطرات، بر که ـ یشهر یفیک

 .(1974، )لوفر است یاجتماع یها انیجرتغییرات  به وابسته و تحول

3رابانجاناتان 
عملکرد در فضاى فرهنگى شهر به تجارب شهرى روزمره و انفرادى لحظات زیسته و از معنا  ةاز مؤلف 

لوئیس مامفورد از عملکرد به روابط منسجم  نماید. می اشاره ردمىمهای  قصه ةهم و ،ها، رؤیاها، آرزوها اسطوره به

و تشریفات فرهنگى که  ها آییناست که در قالب بر آن و  نماید مینیازهاى اجتماعى انسان بوده یاد  ةاجتماعى که زایید

فردى فرد و  ةو تجرب ،زدن ــهبر ارتباط، پرس 5و بنیامین 4بارت(. 1385)مامفورد،  یابند مینمود  ،هستند معنا ةانگر مؤلفبی

معنا منجر  ةهاى غالب فرهنگى در الی که به شناخت تاریخى مفاهیم و ارزش کرده تأکیدکشف فضاى نمادین فرهنگى 

                                                                                                                                                                   
1. Stevenson 
2. absolute, relative and relational 
3. Janathan Raban 
4. Barthes- R 
5. Benjamin-w 
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فردى  ةاقتصادى فرد در تجرب -عملکرد به تعامالت فرهنگى ةو استیونسون از مؤلف 1زوکین .(1388)استیونسون،  دشو می

مشترک )متن فرهنگى شهر(  ةفرد به کشف فرهنگ عام نهایتاً که ،شهر ةزندگى روزمر ةبا تجرب وى در فضا و در ارتباط

 نماید. می، اشاره گردد میاز هویت جمعى فضا نائل  هایی بینشو 

تنوع »جهانی  ةفرهنگی برای توسعه و تنظیم اعالمی یها استیسبا تدوین  2نیز سازمان یونسکو یالملل نیبدر سطح 
ملی کشورها به نقش محوری فرهنگ تأکید کند. در این اعالمیه، تنوع  ةش کرده در راهبردهای توسعتال  «فرهنگی

 یها یآزادها باید بتوانند از حقوق فرهنگی خود بر مبنای حقوق بشر و  افراد و گروه همةفرهنگی به این معناست که 
  .(1383)وحید،  3مند شوند اساسی انسان بهره

 مباحثی از فرهنگ و رفتار انسانی در محیط شهری را مطرح کرده است و آداب« شهر» خود با عنواندر اثر  4پارک رابرت
شهر شامل مردمی است  به اعتقاد پارک، داند. را در شهر اصلی اساسی می افتهی سازمان یها شیگراو  ،ها سنت ورسوم،  

بررسی  ةاز جمله کسانی که مطالعات آنان در زمین .ویژه طبیعت انسانی است و یک محصول طبیعی به اند ساختهکه آن را 
زندگی  درشهری و نقش فرهنگ  ةتحلیل تجرب ةمهمی در حوز یها هینظر ةعوامل فرهنگی و اجتماعی در شهر به ارائ
 فرانکو 7زیملجورج  6لوئیس ویرث 5رونالد اینگلهارت چونهستند هم افرادی شهروندان و فضای شهری انجامیده است

که در مطالعات خود به موضوع فرهنگ و عوامل  12لینچو  ،11هاروی  دیوید ،10لوئیس مامفورد ،9امس راپاپورت ،8بیانجینی
 (.34: 1393 اند )موسی کاظمی و همکاران، کرده تأکیدفرهنگی در شهرها توجه و 

سخن  که  یصورت درکند: اصطالح هویت  می تأکیدآن  ةهای فرهنگی سازند در تعریف خود از هویت بر ویژگی 13کاستلز
از  وستهیپ هم به یا مجموعهیند معناسازی بر اساس ویژگی فرهنگی یا ااز فر است عبارت از کنشگران اجتماعی باشد

هویـت  ،کاستلزنظر  از .(3: 1392 )ربانی و رستگار، شود های فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده می ویژگی
سخن از کنشگران اجتماعی باشد، عبارت است از  که یدرصورتح هویت الاصط .ستمعنا و تجربه برای مردم ا ةسرچشم

ی یهای فرهنگی که بر منابع معنا از ویژگی یا وستهیپ هم به ةیک ویژگی فرهنگی یا مجموع اساسفرایند معناسازی بر 

                                                                                                                                                                   
1. Sharon zukin 

ح و رفاه همگانی در جهان از طریق همکاری میان با هدف پیشبرد صل (UNESCO)و فرهنگی ملل متحد  ،یونسکو مخفف نام سازمان آموزشی، علمی. 2

 است. ای نامه که در این راستا دارای اهداف و اساس ستها ملت

ماه مه را روز  21تنوع فرهنگی صادر کرد و پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز  ةای در زمین  میالدی بیانیه 2001نوامبر سال  در یونسکو 3.

 249/57 ةشمار ةنام در پی تصویب این اعالمیه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطع .گذاری کرد وگو و توسعه نام رای گفتجهانی تنوع فرهنگی ب

 یابی دست برای عاملی را فرهنگ پتانسیل به نیاز و تعیین «توسعه و وگو گفت برای فرهنگی تنوع جهانی روز» عنوان به را ماه می 21، روز 2002دسامبر سال 

جهانی  ةاساس اعالمی شده بر در این راستا، موضوع کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی تهیه اد کرد.قلمد جهانی آمیز مسالمت همزیستی و ،پایدار ةتوسع رفاه، به

 رسد. یب میتصو کشور عضو به 190(، با اجماع 2003)اکتبر  1382ودومین مجمع عمومی یونسکو، پاریس، مهر  تنوع فرهنگی در کمیسیون فرهنگِ سی

 33در هفت بخش و  2005اکتبر  20سومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در تاریخ  و در سی« کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی»متعاقب آن 

ها،  عی، گسترش تبادل فرهنگها، صلح پایدار جهانی، فقرزدایی، انسجام اجتما ماده با تأکید بر اینکه تنوع فرهنگی عاملی است بر حفظ میراث مشترک انسان

 شود.  و افکار جوامع ... تصویب می ،ها ارزش

4. Park Robert Ezra 
5. Ronald Inglehart 
6. Lewis Wirth 
7. Georg Simmel 
8. Bianchini, Franco 
9. Amos Rapoport 
10. Lewis Mumford 
11. David Harvey 
12. Kevin Andrew Lynch 
13. Castells 

http://d-lib.atu.ac.ir/site/catalogue/530302
http://d-lib.atu.ac.ir/site/catalogue/530302
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ز رهگذر فرایند فردیت ها ا شوند. هویت منبع معنا برای خود کنشگران است و به دست خود آن دیگر اولویت داده می
 .(1380 ،کاستلز)شود  بخشیدن ساخته می

 ترس و تنش جادیا باعث است ممکن اما کند، جادیا مشترک تعلق تواند می خرد های مکان در تنوع و یعاد ارتباطات
وجود  با. تاس مهم اریبس ی و فرهنگیاجتماع تنوع شدن با روررود یبرا یساز مکان .(2004 ،پور مدنی؛ 2002 ،)امین شود

 هر از یبخش ریناگز که ییها تیمحروم و ها محدودیت مورد در زین یشناس انسان و یشناخت جامعه یها دگاهید از ن،یا
 (.2004 ،پور یمدن؛ 2012 ،هال ؛ 2002 ،نیام) کند می کیدأت اند مکان

 پیشینه

 یشهر یها پارک بر دیتأک با یعموم یضاهاف در یفرهنگ تنوع بر نو ینگرش کتاب در شلد سوزان و ،نیتاپل دانا ستالو،

 محسوب یشهر فرهنگ ینما تمام ةنیآ ردیپذ یم صورت آن در که یاتفاقات و یشهر یفضا درواقع که کنند یم انیب

 و تیهو و فرهنگ یدارا و بوده ایپو و زنده که شود یم اطالق یعوامل و طیشرا مجموعه به یعموم یفضاها. شود یم

 حضور با بتوانند یفرهنگ و ،یجنس ،یسن مختلف یها یژگیو با افراد که باشند یا گونه به دیبا فضاها نیا. باشند تیشخص

 (.2006 همکاران، و لو) کنند برآورده را ازشانیموردن متنوع یها تیفعال و زندسا محقق را خود یها خواسته ها آن در

 محسوب شهر مناسبات از ریناپذ ییجدا یجزئ موارهه یفرهنگ یبازنمودها و فرهنگکه  کند می اذعان( 1390) یلطف

 (.1390 ،یلطف) است شده می شناخته خود به مختص یفرهنگ یها بارزه و فرهنگ با یشهر هر و شوند می

 رونالد دوره نیا شگامانیپ از ؛گردد یبازم کایمرا در 1930 ةده حدود به نهیزم نیا در یدانیم یها یبررس ةسابق

 جوامع در یارزش تحوالت دهیکوش یصنعت ةشرفتیپ ةجامع در یفرهنگ تحول نام بـه کتابش در که است نگلهارتیا

 .(34: 1393 همکاران، و یکاظم یموس) کند یبررس و نقد را یصنعت

 ةیمقدمات ةمطالع اروپا؛ یساز پارچه کی و تنوع ،یفرهنگ تیهو» عنوان با یا مقاله در همکاران و یبر رچایم

 به دوگانه انداز چشم نیا. دهد یم نشان زمان هم را یفرهنگ تنوع و یهمگون ریتصو دو ییاروپا یرهنگف تیهو: سندینو یم

 ،ییاروپا واحد تیهو و ساختار بر عالوه ،ما شود یم سبب که دهد یم دهیچیپ یعدبُ یزیآم وهم یساز پارچه کی روند

 تیهو به بازگشت احساس ،یخیتار یورز نهیک. میریبگ درنظر زین را یمل ای ،یا منطقه ،یمحل یها تیهو و ساختارها

 بر که اند یضرور یمل و ییاروپا یتیهو یفضا فیبازتعر یبرا که هستند یعبارات یفرهنگ و ،یمل ،یخیتار

 و ،خیتار مردم، مانند یمیمفاه با ییاروپا فرهنگ ریتصو. رگذارندیتأث یفرهنگ و ،یخیتار ک،یتیژئوپل نینو یها یبند شکل

 روند. هستند اروپا ةحوز خاص عناصر ییگرا چندفرهنگ و ،ییتکثرگرا ،یفرهنگ تنوع. است مراهه نیسرزم

 ابزار عنوان به یفرهنگ تنوع به و ستین یفرهنگ یساز مشابه دنبال به روند نیا. است دهیچیپ اروپا یساز پارچه کی

 خود یها نییآ و ها سنت اساس بر دیبا ییاروپا ةجامع هر. نگرد یم اروپا مردمان انیم یفرهنگ انیم یوگو گفت

 .( 1394 کو،ین و یرازیش) دیایب ییاروپا مشترک فرهنگ و تیهو در یختگیآم یبرا ییها حل راه

 «متضاد یها محله در شهروندان مشارکت و ،جامعه ،یمدن فرهنگ» عنوان با یقیتحق در( 2001) همکاران و بخارایی

 مؤثر شهروندان مشارکت در آموزش و ،یعموم یها  استیس ،یاسیس ینهادها ،یمدن فرهنگ که» دندیرس جهینت نیا به

 .(1396، همکاران و ییبخارا« )است

 که استاین  پرداخته بدان یو که یسؤال .داند می شهرها از یدیجد نسبتاً یژانرها را یچندفرهنگ شهر (2014) قادر

 شهر فیتعر و یساز روشن یبرا تالش نیا. کند می لیتبد یچندفرهنگ یمکان به را شهر کی ییها یژگیو چه

 - یفرهنگ و یمدن -حقوق میرژ و الزم شرط را مهاجرت از یناش یقوم تنوع یو. است مفهوم کی عنوان به یچندفرهنگ
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 قیتزر شهر کی یساختارها و نهادها در گرا کثرت اخالق یوقت. داند می یچندفرهنگ تحقق یبرا یکاف شرطرا  یمذهب

 و ،خدمات، فضا هک ردیگ می جهینت یچندفرهنگ شهر کی از یفیتعر با. شود می لیتبد یچندفرهنگ یمکان به شود می

 نیا. کند می عمل یشهر جوامع متنوع یها فرهنگ خرده یساز پارچه کی مشترک ةنیزم عنوان به شهر کی یمدن فرهنگ

 .(2014، قادر) است منسجم یمدن ةجامع کی درها  گروه و جوامع ادغام در فعال عامل کی شهر

 تحوالت ةپروس در روتردام. دارد یشهر تیهو مفهوم بر ینظر تأمل رتردام شهر تیهو یبررس در( 2018) ویتین

پانزده  از آن در که است روتردام شهر تیهو درمورد یانیجر. است یپساصنعت بندر کی یاقتصاد و ،یاجتماع، یکالبد

 منتقل ساحل به یبندر امکانات، است دهیرس انیپا به یکالبد یبازساز ةدور. است رییتغ حال در تیهو نیا شیپ سال

 یفایا به شروع سمیفمن مانند ییها ارزش و اند روتردام تیهو بر مؤثر عوامل از متنوع اریبس فرهنگ و تیجمع و ،اند شده

 .(2018، یتیون) است شیپ در ترشدن یبیترک یسو به روتردام تیهو که است نیا جهینت. کنند می نقش

 ثابت، یفرهنگ نیب یشهرها ةبرنام با کند، می اذعان یفرهنگ نیب شهر یسو به امگ به گام کتاب در( 2019) یلیبات

 را ناهمگن جوامع یاقتصاد و یاجتماع منافع کرد، تیریمد منبع کی عنوان به توان می را فرهنگی تنوع که شده است

 ،یاحتمال یها یریدرگ و متنوع جوامع میعظ یدگیچیپ وجود با. رساند حداقل به را آن ةبالقو یمنف هایاثر و ،کرد تیتقو

 کسب یادیز سود دهند ارائه جامعه به توانند ها می تیاقل و مهاجران آنچه از توان می یحت و درک تیریمد را تنوع توان می

 ساختارها و کنند مرور راها  استیس و ،خدمات، نهادها از یعیوس فیط دیبا مدیریت شهری، کار نیا دادن انجام یبرا. درک

 جادیا شهر ةتوسع در ها آن سهم وها  تیاقل و مهاجران ادغام تیتقو و موانع رفع یبرا را یتیریمد مناسب یسازوکارها و

 .(2019، لییتاب) کنند

 ریزشرح ه ب 1مودار قالب ن در را یفرهنگ تنوع به احترام نیا از حاصل تیهو توان یم ،شده ارائه اتینظر طبق بر

 :کرد اشاره
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هاشاخصمعیارها

 ریزی شهری معیارهای فرهنگی اثرساز در برنامه

 ها در معماری   هجلو

 ر معماریهویت د

 تمدنی و معمارانه آثار

 ساز در هویت شهری های هویت مبتنی بر جلوه های معیار

 ساز آثار کالبدی هویت

 ساز آثار معنوی هویت

 ساز بودن عوامل هویت ملموس

 معیارهای مبتنی بر عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسوم در هویت شهری

 یشهر رسوم و آداب

 یفرهنگ تیهو

 ها آثار و ارزش


روشپژوهش
آماری مورد نظر  ة. جامعاستاجرا کمی مبتنی بر توصیف و تحلیل  ةتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیو

منطقه با استفاده از  1395حجم نمونه هم با توجه به سرشماری آماری  ةمحاسب ةشهرداری کرج است و نحو 6منطقة 

گیری با استفاده از روش تصادفی است و ابزارهای تحلیل  نمونه ةنحو تخاب شده است.ننفر ا 390اد دفرمول کوکران به تع

روایی صوری صحت  ،همچنین ت که در آن از آمار توصیفی و استنباطی بهره برده شده است.اس spssافزار  آن هم نرم

و پایایی به روش آلفای کرونباخ  شهرداری کرج(دانشگاه و کارشناسان  داناتکارشناسان )اسآرای نامه با استفاده از  پرسش

 ه است.تأیید شد

متغیرهاةکلیپایاییآزمونمیزان
 داناتاسرا شده  تهیه ةنام به این صورت که پرسشاست؛ نامه از روش روایی صوری استفاده شده  برای تعیین اعتبار پرسش

 یضریب آلفا .بیان شده است 4در جدول  قهای تحقیهریک از متغیر خفای کرونبالمیزان آ اند. کردهمربوطه تأیید 

 .ستپایایی خوب متغیرها ةدهند که نشان است SPSS 994/0آمده از  دست به

 میزانپایایی.1جدول

خفایکرونبالمیزانآ هاهتعدادگوی

994/0 60 

 

پژوهشۀمحدود
اقوام مختلفی  ،های گذشته در طول سال .ری استپذی استان البرز دارای فرهنگ و ترکیب مختلف اقوام به دلیل مهاجرت

توان به  کنند. از اقوام ساکن در کرج می خود صحبت می ةاند. این اقوام هریک به زبان یا لهج به این استان مهاجرت کرده

 اند کنو خوزستانی اشاره کرد که به صورت غیرمتمرکز در نقاط مختلف البرز سا ،لر، کرد، گیلکی، یزدی، ترک، مازندرانی

های فارسی  گویند. اما گویش اصلی مردم کرج گویشی کرجی است که جزو گویش و به زبان مادری خود سخن می

جمعیت  .متری از سطح دریا واقع شده است 1500تا  1300شهرداری کرج در ارتفاع  6منطقة  .شود محسوب می

  ت.اس هکتار 1800 نیزوسعت منطقه است و نفر  هزار 270 حدود در منطقه
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از شرق به بلوار ، 5 ةشهرداری منطق ةاز جنوب به بلوار شهید بهشتی حوز ،از شمال به ارتفاعات باغستاناین منطقه 

 متصل است. شهر قزوین و کمال -از غرب به اتوبان تهران، 7ة شهرداری منطق ةباغستان و حوز

 


شهرکرج6بندیوحریممنطقةمنطقه.1ةنقش



هاهبحثویافت
عد عوامل فرهنگی اثرساز در معماری، بُ سهال در ؤس شصتحاوی که   ،نامه های مربوط به پرسش داده ،این مبحث در

تحلیل   است و عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسوم در هویت شهری ،ساز در هویت شهری های هویت جلوه

شامل   توصیفی دهندگان، آمار پاسخ های  شامل ویژگیاول  ةدر وهل  نامه از این پرسش آمده دست . اطالعات بهشود می

برای تجزیه و  .شود ارزیابی بررسی وضع موجود تجزیه و تحلیل می برایمعیار  و انحراف ،میانگین، درصدهای فراوانی

غیرها بودن مت اسمیرنوف، نرمال -با استفاده از آزمون کلموگروف نخست ، spssافزار کارگیری نرم با به ،ها تحلیل داده

میزان همبستگی و اثرگذاری  Correlation Coefficientهای همبستگی  و در بخش دوم با آزمون شود میبررسی 

مخالف  موافق تا کامالً شده در این تحقیق از کامالً . طیف لیکرت استفادهشود متغیرهای مستقل بر وابسته واکاوی می

 .است
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تحقیق-هایتوصیفییافته

 188) درصد 21/48 مرد و گویان پاسخ نفر( از 202) درصد 79/51، درمجموع نامه، آمده از پرسش دست به نتایج به توجه با

 ،ها   سهای قومی را فار دهد بیشترین جمعیت گروه گویان بر حسب قومیت نشان می باشند. وضعیت پاسخ می نفر( زن

 آمده است: 1ول ها در جد دهند. درصد هر کدام از آن ها تشکیل می و گیلکی ،ها  کتر

گویانبرحسبقومیتوضعیتپاسخ.1جدول

درصد فراوانی  ردیف

 1 فارس 8/24 97

 2 ترک 3/22 87

 3 کرد 3/13 52

 4 گیلکی 1/16 63

 5 لر 5/10 41

 6 عرب 3/5 21

 7 بلوچ 1/6 24

 8 بومی 2/1 5

 جمع - 100 390

 

 آمده است: 2 وضعیت متغیرهای تحقیق نیز در جدول

میانگینوانحرافمعیارمتغیرهایپژوهش.2ولجد

میانگین انحرافمعیار متغیر 

 1 یمعمار در اثرساز یفرهنگ عوامل 1/1 4/3

 2 یشهر تیهو در ساز هویت یها جلوه 0/1 2/3

 3 یشهر تیهو در رسوم و آداب و یسنت اثرگذار یفرهنگ عوامل 2/1 9/2

 4 کل 1/1 2/3
 

آزمونفرضیاتتحقیق

 آزمون و بررسی برایه است. شدکارشناس شهری پایش  دوکارشناس امور فرهنگی و  سهنامه با استفاده از  ایی پرسشرو

 پرداخته آمده دست به ةنمون بودن پارامتری بررسی به اسمیرنوف -کلموگروف آزمون طریق از نخست ،تحقیق ةفرضی

 ،باشد تر کوچک که یصورت در و است نرمالها  داده ،باشد( 05/0) خطا مقدار از تر بزرگ یدار معنی مقدار اگر. شود می

 :بود نخواهد نرمالها  داده

 اسمیرنوف-آزمونکلموگروفةنتیج.3جدول

 اسمیرنوف-کلموگروفآزمون

 سطح معناداری معیار
 000/0 معماری

 000/0 ساز های هویت  هجلو

 000/0 آداب و رسوم
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 ،یشهر تیهو در ساز هویت یها جلوهی، معمار در اثرساز یفرهنگ عواملمتغیر سطح معناداری هر سه  ،طبق برآورد

از آنجا که  ها نرمال نیستند. داده ،بنابراین است. 00/0 یشهر تیهو در رسوم و آداب و یسنت اثرگذار یفرهنگ عواملو 

 ةبرای رابط اسپیرمنبستگی از آزمون هم ،ها نرمال نیست و داده بوده ترتیبیسطح سنجش متغیرهای اصلی مورد بررسی 

 اثرگذار یفرهنگ عوامل و ،یشهر تیهو در ساز هویت یها جلوهی، معمار در اثرساز یفرهنگ عوامل)سه متغیر مستقل 

 استفاده شده است. )هویت( بر روی متغیر وابسته ی(شهر تیهو در رسوم و آداب و یسنت

 ماریهویتومعهایبینمتغیراسپیرمنضریبهمبستگی.5جدول

همبستگی

 معماری   

آزمون 
 اسپیرمن

 هویت

 709/0 ضریب همبستگی

 000/0 معناداری

 0.386 تعداد

 است دار معنی 01/0 سطح در یهمبستگ

 

رسد عوامل  نظر می )بهاول  ةیضدهد. در فر را نشان می قهای اصلی تحقی میزان و شدت رابطه میان متغیر قجدول فو

عوامل فرهنگی اثرساز در میزان همبستگی بین ری نقش بسزایی در ساخت هویت شهری دارند( فرهنگی اثرساز در معما

با توجه  .معنادار بین دو متغیر است ةرابط ةدهند نشان 709/0 و شدت رابطه 000/0داری  با سطح معنی هویتو معماری 

عوامل فرهنگی معناداری بین  ةرابط شود که میگرفته نتیجه  ،است 05/0 تر از به اینکه سطح معناداری آزمون کوچک

عوامل یعنی با افزایش  ست؛و باال ت و مستقیمثبم ةوجود دارد. جهت رابطهویت  ةو متغیر وابستاثرساز در معماری 

بدین مفهوم که تغییرات در متغیر مستقل باعث ایجاد  .یابد نیز افزایش میفرهنگی اثرساز در معماری، میزان هویت 

 .شود تأیید می H1پس فرض  .خواهد شد ابستهنوسان در متغیر و

 سازهایهویتهویتوجلوههایبینمتغیراسپیرمنضریبهمبستگی.6جدول

همبستگی

 ها جلوه   

آزمون 
 اسپیرمن

 هویت
 699/0 ضریب همبستگی

 000/0 معناداری

 0.386 تعداد

 است دار معنی 01/0 سطح در یهمبستگ

 

میزان همبستگی کل بین  ضریببررسی شده است. با توجه به  هویتو  ساز هویت یها جلوهین ب ةدوم رابط ةیضدر فر

بین دو  مستقیم ةاست که نشان از رابط 000/0داری آن نیز برابر  سطح معنی و 699/0 برابر هویتو  ساز هویت یها جلوه

نتیجه  ،است 05/0از  تر کوچکناداری آزمون با توجه به اینکه سطح مع ست.و باال ت و مستقیمثبمتغیر دارد. جهت رابطه م

تأیید  H1 قتحقی ةیضپس فر .وجود دارد هویتو  ساز هویت یها جلوهمیزان معناداری بین  ةرابطکه شود  میگرفته 

یرگذار باشد. یعنی با ثأت هویتطور مستقیم بر متغیر  توانسته به ساز هویت یها جلوهدهد  یه نشان میضشود. این فر می

بدین مفهوم که تغییرات در متغیر مستقل باعث  ؛یابد نیز افزایش میمیزان هویت ، ساز هویت یها جلوهمیزان افزایش 

  شد. خواهد ایجاد نوسان در متغیر وابسته
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 هویتوآدابورسومهایبینمتغیراسپیرمنضریبهمبستگی.7جدول

همبستگی

 آداب و رسوم   

 هویت آزمون اسپیرمن
 718/0 ضریب همبستگی

 000/0 معناداری

 0.386 تعداد

 است دار معنی 01/0 سطح در یهمبستگ

 

و  000/0 داری با سطح معنی هویتو  عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسومسوم میزان همبستگی  ةیضدر فر

حاظ آماری لغیر از همبستگی این دو مت .بین دو متغیر استباال ت و ثبهمبستگی م ةدهند نشان 718/0 ةشدت رابط

صفر رد شده است.  ةیضیید قرار گرفته و فرأاطمینان مورد تدرصد  99سوم با  ةیضتوان گفت فر دار است و می معنی

 تغییر خواهد کرد.  هویتمیزان  عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسومبا افزایش  ،بنابراین

 در اثرساز یفرهنگ عواملبعد  سه، کرجشهر  6نطقة م در هویت با منشا تنوع فرهنگیبه منظور سنجش سطح 

مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. به منظور  رسوم و آداب و یسنت اثرگذار یفرهنگ عواملو  ساز هویت یها جلوهی، معمار

د استفاده گردید. از آنجا که در پژوهش حاضر متغیرهای مور فریدمن گردآوری، از آزمون تعاالو ارزیابی اط لتحلی

عنوان حد متوسط در  تواند به می 3تنظیم شده است، در نتیجه عدد  گانه( )پنج تی طیف لیکرها گویه تارزیابی، به صور

 .نظر گرفته شود

بندیمتغیرهایفرهنگیاثرسازدرمعمارینتایجآزمونفریدمنبرایتحلیلورتبه

در . نیست نمونه در حد مطلوبی ةاز دیدگاه جامع یادشدهدهد که متغیرهای  نامه نشان می بررسی نتایج مستخرج از پرسش

 انسان فیزیکی و معنوی ابعادبیانگر آن است که جامعه از اثرگذاری معماری موجود بر تلطیف  93/3اول با میانگین  ةگوی

بررسی معماری موجود نیز همین وضعیت را دارد.  ةواسط هب انسان یجسمان و یروان ابعادتلطیف  ةناراضی است. گوی

ها و  و ذهنی در معماری از دیدگاه جامعه نیز وضعیت بدتری دارد. نشانه ،تاریخی، دینی ی، اسالمی،رانیا تیهو یها نشانه

تحول در معماری از منظر اقوام از  ةیز در وضعیت نامناسبی از دیدگاه جامعه است. گزینننمادهای فرهنگی و معمارانه 

کرج  6دهد که وجود اقوام مختلف باعث ایجاد تنوع در معماری در منطقة  نشان می این .دیدگاه جامعه نیز درخور نیست

توان به معماری تقلیدی  می ،گذارد. از سویی اینکه معماری موجود در خرد جمعی نیز بر این امر صحه می کما ؛نشده است

 ةدهد که گوی آمده هم نشان می ستد های به بررسی میانگینو جعلی اشاره کرد که از دیدگاه جامعه مورد تأیید است. 

ارزش  بیشترین 98/1با میانگین  «افراد تحرکافزایش » ةارزش و گوی کمترین 48/4میانگین  با «یعیطب متنوع یمعمار»

 در یفرهنگ آثاراول و  ةدر رتب تمدن وجودهای  دهد که گویه نتایج آزمون فریدمن هم نشان می ،اند. در این راستا را داشته

( بیانگر توافق ذهنی مشترک 000/0حاصل از آزمون فریدمن ) ةآمد دست هدارد. سطح معناداری ب دوم قرار ةدر رتب یمعمار

 . نمونه است ةهای ذهنی جامع  هبین دیدگا
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 تحلیلوضعیتمتغیرهایفرهنگیاثرسازدرمعماریبراساسآزمونفریدمن.8جدول

تعداد متغیرهایفرهنگیاثرسازدرمعماری نگینمیا  رتبه آزمونفریدمن خطایاستاندارد

 8 23/13 373/1 93/3 390 انسان فیزیکی و معنوی ابعادتلطیف 

 7 38/13 416/1 97/3 390 انسان یجسمان و یروان ابعادتلطیف 

 20 65/3 397/1 98/1 390 افراد تحرکافزایش 

 6 55/13 133/1 07/4 390 یرانیا تیهو یها نشانه

 5 61/14 001/1 28/4 390 یاسالم تیهو یها نشانه

 11 51/11 344/1 68/3 390 یخیتار تیهو یها نشانه

 18 08/5 408/1 40/2 390 افراد عاملتافزایش 

 2 23/15 837/0 38/4 390 یمعمار در یفرهنگ آثار

 1 29/15 693/0 45/4 390 تمدن وجود

 9 04/12 397/1 77/3 390 ینید تیهو

 13 68/8 547/1 19/3 390 یذهن تیهو

 15 73/7 583/1 01/3 390 معمارانه تیهو یها نشانه

 10 78/11 336/1 76/3 390 معمارانه -یتیهو ینمادها

 16 15/7 538/1 91/2 390 یمعمار نیتکو

 12 97/9 5/1 43/3 390 اقوام ةواسط هب یمعمار در تحول

 4 75/14 651/0 39/4 390 یفرهنگ متنوع یمعمار

 3 99/14 500/0 48/4 390 یعیطب متنوع یمعمار

 14 07/8 432/1 12/3 390 یجمع خرد بر ثرؤم یمعمار

 19 09/4 075/1 05/2 390 یجعل تیهو

 17 11/5 099/1 22/2 390 یدیتقل یمعمار

 390 تعداد

 182/4987 مقدار کای اسکوئر

 19 درجة آزادی

 000/0 سطح معناداری



سازهایهویتبندیمتغیرهایجلوهرتبهنتایجآزمونفریدمنبرایتحلیلو

. نیست نمونه در حد مطلوبی ةاز دیدگاه جامع یادشدهدهد که متغیرهای  نامه نشان می بررسی نتایج مستخرج از پرسش

 ساز هویت کرج شهر 6منطقة  خاص محصوالتئة ارا»  ةدهد که گوی آمده هم نشان می دست های به  بررسی میانگین

با  «دارد هویت کرج شهر 6منطقة  درها  خیابان و کوچه و معابر نام»ارزش و گویه  کمترین 82/4میانگین  با «است

 محصوالتهای  دهد که گویه نتایج آزمون فریدمن هم نشان می ،اند. در این راستا ارزش را داشته بیشترین 64/1میانگین 

( 000/0حاصل از آزمون فریدمن ) ةآمد دست هاداری بدارد. سطح معن دوم قرار ةدر رتب مردم پوشش و لباساول و  ةدر رتب

 . نمونه است ةهای ذهنی جامع  بیانگر توافق ذهنی مشترک بین دیدگاه
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 سازدرهویتشهریبراساسآزمونفریدمنهایهویتتحلیلوضعیتمتغیرهایجلوه.9جدول

تعداد سازهایهویتهمتغیرهایجلو میانگین  رتبه ریدمنآزمونف خطایاستاندارد

 9 91/10 515/1 35/3 390 ساز هویت یها جلوه

 7 05/14 188/1 02/4 390 گانه پنج حواس با بودن لمس قابل

 4 99/14 970/0 28/4 390 تیهو یها جلوه از یتیهو یمعان افتیدر

 19 00/4 954/0 72/1 390 افراد تیشخص

 11 04/10 479/1 18/3 390 تعلق احساس

 16 34/6 468/1 41/2 390 یبند استخوان

 17 91/4 171/1 05/2 390 یمدن ساخت ةشبک

 18 35/4 007/1 84/1 390 یبند محله

 3 93/15 498/0 55/4 390 یورناف

 10 39/10 518/1 25/3 390 یدیتقل یالگوها

 5 93/14 009/1 25/4 390 شبانه یزندگ

 20 81/3 851/0 64/1 390 ها ابانیخ و کوچه و معابر نام

 13 55/9 529/1 08/3 390 یعموم ةقشن

 12 98/9 489/1 16/3 390 یعموم یمایس

 15 60/6 496/1 45/2 390 یعیطب بستر و افق خط

 14 72/2 462/1 74/2 390 خاص و غالب یها تیفعال

 8 51/13 145/1 97/3 390 یساختمان مصالح

 1 05/17 382/0 82/4 390 محصوالت

 2 55/16 459/0 70/4 390 مردم پوشش و لباس

 6 38/14 143/1 12/4 390 یشهر شاخص یها یمعمار

 390 تعداد

 307/5663 مقدار کای اسکوئر

 19 درجة آزادی

 000. سطح معناداری


  بندیمتغیرهایفرهنگیاثرگذارسنتیوآدابورسومنتایجآزمونفریدمنبرایتحلیلورتبه

. نیست نمونه در حد مطلوبی ةاز دیدگاه جامع یادشدهدهد که متغیرهای  می نامه نشان بررسی نتایج مستخرج از پرسش

 با «است ساز هویت کرج شهر 6منطقة  مردم زندگی ةشیو ةگوی»دهد که  آمده هم نشان می دست های به  بررسی میانگین

ارزش را  رینبیشت 06/1با میانگین  «خنثی است کرج شهر 6منطقة  هویت» ةارزش و گوی کمترین 26/4 میانگین

 یاجتماع وحدتاول و  ةدر رتب مردم رفاههای  دهد که گویه اند. در این راستا نتایج آزمون فریدمن هم نشان می داشته

( بیانگر توافق ذهنی مشترک 000/0حاصل از آزمون فریدمن ) ةآمد دست هدارد. سطح معناداری ب دوم قرار ةدر رتب مردم

 . ه استنمون ةهای ذهنی جامع  بین دیدگاه
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 تحلیلوضعیتمتغیرهایفرهنگیاثرگذارسنتیوآدابورسومدرهویتشهریبراساسآزمونفریدمن.10جدول

تعداد متغیرهایفرهنگیاثرگذارسنتیوآدابورسوم میانگین  رتبه آزمونفریدمن خطایاستاندارد

 2 30/15 227/1 92/3 390 دار تیهو یشهر رسوم و آداب

 15 83/6 389/1 32/2 390 یقرارداد تیاولو با یشهر ومرس و آداب

 14 69/8 542/1 68/2 390 رشیپذ رقابلیغ و متنوع یشهر رسوم و آداب

 8 25/12 554/1 30/3 390 تیهو در یفرهنگ تفاوت در یکارآمد

 12 29/10 539/1 98/2 390 زمان بستر در یفرهنگ تیهو رخداد

 4 92/13 453/1 65/3 390 تیجمع هجوم لیدل به یفرهنگ تیهو

 13 82/9 543/1 91/2 390 درخور یفرهنگ تیهو

 7 81/12 524/1 42/3 390 تیهو در یمذهب یها ارزش

 19 66/5 463/1 10/2 390 تیهو در یخیتار یها ارزش

 18 02/6 348/1 18/2 390 تیهو در یهنر یها ارزش

 16 61/6 416/1 28/2 390 تیهو در باورها و یانسان آثار

 20 31/3 241/0 06/1 390 اثرگذار یفرهنگ تیهو

 11 93/10 638/1 10/3 390 مردم یاخالق یها یژگیو

 6 66/13 354/1 57/3 390 مردم یفکر اصول

 5 75/13 436/1 59/3 390 مردم یاجتماع وحدت

 9 65/11 605/1 22/3 390 ساز هویت یجار یها نییآ

 10 10/11 607/1 13/3 390 ساز هویت یفرهنگ یرخدادها

 1 49/16 036/1 26/4 390 ساز هویت یزندگ ةویش

 17 25/6 289/1 16/2 390 مردم اصالت

 3 69/14 395/1 81/3 390 مردم رفاه

 390 تعداد

 265/4686 مقدار کای اسکوئر

 19 درجة آزادی

 000. سطح معناداری


گیرینتیجه
شدن  های ابتدایی پوالریزه گام که کرج تأییدی بر این مهم استهای قومی در شهر  آمیز گروه همزیستی مسالمت

دچار تغییر شده است. عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی  عدیی ترکیبی و چندبُها قطبی به نفع هویت و عدیبُ ی تکها هویت

ها  فرهنگ تنوع گیرند. ها سرچشمه می ی عمیق و زیرین فرهنگ قرار دارند و از عقاید و ارزشها یهالدر و آداب و رسوم 

دهی به این عناصر و مناسبات و روابط بین  نوع عناصر فرهنگی، چگونگی چینش و وزن به با توجه ،6در محالت منطقة 

آمده با وجود چنین  عمل ههای ب های چندفرهنگی در کرج است. اما طبق بررسی هویتهای ساخت  از پتانسیل ،ها آن

های حاصل از  تر از حد متوسط با توجه به داده طح متغیرهای مستقل پایینپتانسیلی )با توجه به آزمون فریدمن( س

راهبردها و  ،نامه قرار دارد و نیاز است راهکارهایی متناسب با این موضوع مد نظر قرار گیرد. بدین منظور پرسش

 :شود ارائه می هاییپیشنهاد

راهبردهاةارائ
 ای هویت منطقهبه بخشی  یت هویت محلی و انسجامبندی محالت منطقه در ایجاد و تقو توجه به ترکیب

 ی در فضاهای شهریفرهنگ تنوع با متناسب یذهن و ،یخیتار ،یاسالم ،یرانیا تیهو یها نشانه از یریگ بهره

 اقوام بیترک به توجه با منطقه ةمعماران یها یطراح در مناسب یبند ترکیب
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 منطقه تیهو ساخت بهبود درها  نشانه و ،ها مبلمان ،ها مونومان ،ها المان جمله از ساز هویت یها جلوه از بردن بهره

 تنوع از مرکب یتیهو با یشهر یفضاها در حضور جهت منطقه در یساز مکان با تعلق حس یارتقا به کمک

 منطقه یفرهنگ

  مشارکت فرهنگ ةتوسع با منطقه تیهو بهبود جهت منطقه یمدن ةشبک لیپتانس از بردن بهره

  محالت نیب وندیپ جادیا و آن در ساکن اقوام با متناسب منطقه در محالت از یعتنو بر دیکأت

 منطقه یبرا درخور یتیهو ساخت جهت یفرهنگ یها لفهؤم کاربست برای یتکنولوژ از بردن بهره

 یاهال یبرا تمندیهو یمناطق ساخت برای منطقه در شبانه یزندگ و یساز مکان بر دیکأت

 و یمعمار یها طهیح در و یصنعت و یتجار یها طهیح در منطقه در یفرهنگ تنوعم محصوالت از بردن بهره

  یشهرساز

 یهمبستگ و اقوام ییاگردهم برای مختلف یها مکان در مختلف یها دوره در متنوع رسوم و آداب یبرگزار بر دیکأت

  یفرهنگ اختالط جادیا و آنان شتریب

  ان تیهو ساخت در منطقه یفرهنگ یاالگوه کاربست در یهنر یها ارزش از بردن بهره

  منطقه یفرهنگ ةتوسع در آن از بردن بهره و منطقه در شده خلق آثار و باورها به توجه

پیشنهادها
 :شود زیر ارائه می هاینمودن دستاوردهای پژوهش پیشنهاد کاربردی برای

های استانی با  گیری و تصمیمگذاری  ی قومی در سیاستها هر یک از گروه و به مشارکت طلبیدن نمودن سهیم

 در شهرداری و استانداری کرج. حاکمیت امری ةپذیرش نخبگان قومی در بدن

ضوابطی در نما و سیمای  ةفرهنگی و هویتی منطقه با ارائ ةهای بخش خصوصی در توسع گیری از توانمندی بهره

 .یادشدهشهری و گنجاندن الگوهای ارزشی و تاریخی در ضوابط 

ازمان نظام مهندسی و شهرداری به تحقیق و توسعه در امر معماری مبتنی بر تنوع فرهنگی و کاربست س کردن ملزم

 آن در اجرا و ظهور آن در هویت شهرسازی منطقه

های خود متناسب با تنوع فرهنگی و قومی شهر کرج با  برنامه ةتوسع برایهای میراث فرهنگی  سازمان کردن ملزم

  .ع و مبتنی بر نیازهای متنو  برگزاری برنامه

  .سازی محصوالت فرهنگی منطقه از جمله لباس و ایجاد اشتغال در جهت توسعه همراه با هویت منطقه تجاری
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