پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،53شمارۀ،4زمستان1400

ص 1375-1392.
DOI: 10.22059/JHGR.2021.293822.1008045

بررسی اثرات تنوع فرهنگی در ساخت هویت شهری (نمونة موردی :منطقة  6شهر کرج)
سارا چراغی*1ـ کارشناسارشد برنامهریزی شهری ،مؤسسة آموزش عالی عالمه دهخدا ،قزوین
ولیاله نظری ـ استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان
فاطمه شهریار ـ مدرس مؤسسة آموزش عالی عالمه دهخدا ،قزوین

تاریخ دریافت1398/10/11 :

تاریخ پذیرش1399/11/13 :

چکیده 
ارزشها ،الگوهای رفتاری دیرپا ،و نمادهاست که رفتارها و مناسبات جامعه را

وارهای از باورها ،
فرهنگ نظام 
بهآسانی
بهعاریه گرفت ،توسعه داد ،و غنی ساخت ،اما کسب فرهنگ  
میتوان از تاریخ  
یدهد.فرهنگ را  
شکل م 
درهمآمیختگیوسردرگمیناشیاز

میتواندبسیارگستردهباشد.این
امکانپذیرنیستوآثارمثبتیامنفیآن 

بهویژهدرشهرکرجومنطقة6آنقابلدرکاست.ازاینرو،نمادها،باورها،
مهاجرتوگردهماییاقواممختلف 
شآمدهرادرمنطقة
ارزشها،وهنجارهایمتفاوتگاهیبهتضادونزاعمنجرشدهواختالطوالتقاطفرهنگیپی 

6شهرداریکرجبهعلتمدیریتنامناسببهسویازخودبیگانگیفرهنگیوهویتیسوقدادهاستوازگزارۀ
میتواندموجباتتوسعهباشد،فاصلهگرفتهاست.برایناساس،پژوهشیدرمنطقة6کرجبا
تنوعفرهنگی،که 
هدف شناخت هویت شهر انجام شده است .برای این منظور ،در پژوهش حاضر ،که از نوع کمی مبتنی بر
ارـ عوامل فرهنگی اثرساز در
پرسشنامه است،با بررسی نظریات مرتبط سه معی 

پیمایش با بهرهبردن از ابزار 
عاملهای اثرگذار در هویت فرهنگی
بهعنوان  
سنتـ  

هویتساز ،و عوامل فرهنگی مبتنی بر 

معماری ،نمادهای 
منطقة6شهریکرجموردارزیابیمحققانقرارگرفتهاست.برایتعیینحجمنمونةآماری390،نفر،ازفرمول
دادهها،
استداللهای آماری مورد نیاز بخش تجزیه و تحلیل  

کوکران استفاده شده است .همچنین ،پس از 
یهویتی
افتههای پژوهش نشان داده است که وضعیت هویتی منطقة  6شهر کرج نامطلوب است و از یک ب 
ی 
یبرد.
فرهنگیرنجم 

هایهویتساز،ساخت،هویت.


آدابورسوم،تنوعفرهنگی،جلوه
کلیدواژهها:


*1نویسندة مسئول ،تلفن09308102122 :



Email: Sara_blue20@yahoo.com

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،53شمارۀ،4زمستان1400

1376

مقدمه

مقولة هویت نخست حوزههایی مانند فلسفه ،منطق ،و روانشناسی را دربر میگرفت ،اما ،با توجه به تحوالت علمی چند
دهة اخیر ،دامنة آن به محیطهای انسانساخت نیز کشیده شده است .محیط زندگی انسان تأثیر بسزایی در رفتار و هویت
انسان به سمت ارزشهای مستتر در خویش دارد .در این میان ،شهر را میتوان محیطی برای تجلی هویت ،ارزشهای
منبعث از اعتقادات ،جهانبینی و فرهنگ ساکنان و پدیدآورندگان خود دانست .شهر ،بهعنوان بستر شکلگیری جامعه و
نمایشگاه معرفی افکار مردم یک کشور ،نقش مهمی در هویت ملی ایفا میکند (آتشینبار .)1388 ،مفهوم واژة هویت ،با
وجود کاربرد فراوان آن در متون و محاورات شهرسازی ،مفهومی سهل و ممتنع است .سهل از این نظر که بسیاری
بهصورت متداول از آن استفاده میکنند و فهم نسبتاً درستی از آن دارند .ممتنع از این نظر که در کنکاش پژوهشگرانه و
مصداقی بهراحتی نمیتوان به توضیح موضوعات مربوط پرداخت (بهزادفر .)1386 ،در فرایندهای جهانیسازی ،که حاکی
از جریانهای شدید اجتماعی از جمله مهاجرت و گردشگری شهری است ،با نمایش جوامع چندفرهنگی و تحرک
گردشگری روبهرو هستیم .مهاجرت و تحرک از ویژگیهای جامعة جهانی پویاست (گیلوری :2004 ،باومن2000 ،؛ اوری،
 .)2007بیشک ،همة جوامع امروز بشری کموبیش چندفرهنگیاند .مهاجرانی که به شغل آنها نیاز است و از
فرهنگهای دیگری آمدهاند یکی از سرچشمههای این تنوعاند .پناهندگان و جهانیسازی جوامع را به نحو اجتنابناپذیری
در معرض افکار و احساسات جدیدی قرار داده است و حل و جذب آگاهانه یا ناآگاهانة این افکار یا بخشی از آنها
سرچشمة دیگر این تنوع فرهنگی است .فروپاشی اجماع سنتی دربارة اصول زندگی ،فضا ،و نیاز به آزمودن امور جدید
فرهنگی را فراهم کرده است و راه را برای فهم تازة مسائل و ساماندادن زندگی بشر باز میکند .تغییرات تکنولوژیکی،
مردمنگاری ،و اقتصادی نیز از عوامل دیگر این تغییر بوده است .از آنجا که افراد و گروههای مختلف واکنشهای متفاوتی
به این تغییرات دارند و با این تفاوتها بهآسانی در یک فرهنگ سازگار و همخوان نمیشوند ،همواره شیوههای نوینی از
زندگی ظهور میکند .چون تنوع فرهنگی ریشههای درونی و بیرونی دارد ،جوامع مدرن حتی اگر مهاجرت به آنها متوقف
شود ،همچنان چندفرهنگی باقی خواهند ماند (پریچ)2005 ،؛ حتی در حالی که چندفرهنگگرایی بهعنوان عدم موفقیت
رهبران ملی در تعدادی از کشورها محکوم میشود ،ساکنان شهری با موفقیت در شهرهایی با اختالف قومی و نژادی
زندگی میکنند (فینچر و همکاران.)2014 ،
بهطورکلی ،هویت در روند ناگزیر جهانیشدن و تعامل فرهنگها و تمدنها و نیز تبادل باورها ،ارزشها و هنجارها و
در برخی از مواقع نفوذ شیوهها و سبکهای مختلف زندگی از دغدغهها و نگرانیهای اصلی ملتها و جوامعی است که از
پیشینه و سابقة تمدنی ،فرهنگی ،و تاریخی مخصوص به خود برخوردارند .پرسش از هویت همواره یک جامعه و فرهنگ
را به اندیشیدن به خود واداشته .بنابراین ،در شرایط بیهویتی قرارگرفتن نه یک تهدید بلکه نوعی فرصت بازسازی است
(بهزادفر .)1386 ،با بررسی فهمهای مختلف چندفرهنگیـ بهعنوان یک فلسفة سیاسی ،چارچوب سیاستگذاری ،و یک
واقعیت جمعیتشناختیـ که در شهرها با تمهیدات متنوع دولت و جریانهای مهاجرت بررسی میشود (فینچر و همکاران،
 ،)2014فضای عمومی ،صرفنظر از اینکه بایستی شهرتی جهانی یا محلی داشته باشد ،بهعنوان مکان مالقات مردم،
نمایانگر هویت یک جامعه و متقابالً در هویتبخشی بدان نیز مؤثرند .فضاهای عمومی همگی برگرفته از ارزشها،
عادتها ،و روشهای زیستی گروههای فرهنگیاند که برای زیستن در محیطهای خاص بهکار گرفته میشوند .از طریق
تجزیه و تحلیل باورها و عادات بومی گروههای فرهنگی میتوان دریافت که چرا آداب استفاده از فضاهای عمومی
متفاوت است (لو و همکاران .)2006 ،هدف از این پژوهش شناخت هویت شهر همراه با همة جنبههای ذهنی آن مانند
اقوام و گروه های اجتماعی ساکن و تنوع فرهنگی همراه با آن است .حضور و همنشینی اقوام و گروههای مختلف،
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نمادهای تاریخی ،فرهنگی ،و همچنین شخصیتها و چهرههای ملی میتواند ارزش بسیار زیادی در معرفی شهر داشته
باشد .همگرایی در مدیریت و برنامهریزی در مکانهای دارای تنوع فرهنگی -اجتماعی میتواند جذابیتهای مکان (و
درنهایت شهر) را ارتقا بخشد و بهتبع آن زمینه برای توسعة اجتماعی و حتی اقتصادی را با جذب گردشگر فراهم آورد .در
منطقة  6شهر کرج به دالیل متعدد تنوع فرهنگی مشاهده میشود که نشان از مهاجرتهای بیرویه به این کالنشهر
است .از این رو ،این منطقه انتخاب شده است تا اثر این موضوع مورد تدقیق محققان قرار گیرد و مسئلة اصلی را تحت
پوشش خود قرار دهد :مسئلة اصلی تنوعهای فرهنگی در هویتسازی این منطقه است .همچنین ،در خصوص موضوع
مورد تحقیق در منطقة  6شهر کرج اقدامات کالبدی و فرهنگی متنوعی شهرداری منطقة  6انجام داده است که محققان
در این تحقیق به دنبال بررسی اثرهای آنها در منطقة  6شهرداری کرجاند .ذکر این نکته الزم است که شهر کرج ،با
چنین تنوع فرهنگی ،بهنظر میرسد نتوانسته به هویت مدنظر دست یابد .بر این اساس ،سؤال پژوهش حاضر آن است که
چگونه میتوان با وجود تنوع فرهنگی -اجتماعی به هویتی درخور بهطور عام دست یافت؟

مبانینظری 
تعاریف 
الف)تنوعفرهنگی 

پارخ از منظر نسبت تنوع فرهنگی با آزادی انسان به تنوع فرهنگی مینگرد .به اعتقاد او ،چون ارزشها و ظرفیتهای
انسانها با یکدیگر تعارض مییابند ،هر فرهنگی میدان محدودی برای بهرسمیتشناختن دیگر فرهنگها قائل میشود و
فرهنگهای دیگر را بهحاشیه میراند .لیکن ،فرهنگها هرچقدر غنی باشند ،به رابطه با همدیگر برای تصحیح و تکمیل
خود نیازمندند .از این راه ،افقهای اندیشة فرهنگها وسعت مییابد .در عرصة فرهنگی ،آزادی ،تنوع ،مقایسه ،و رقابت
پیششرط شکوفایی است .در مقابل انحصار فرهنگی نافی خالقیت ،تنوع ،و آزادی است .همانگونهکه انحصار سیاسی به
خودکامگی سیاسی می انجامد ،انحصار فرهنگی نیز جامعه را به سمت خودکامگی فرهنگی سوق میدهد .از این منظر،
تنوع فرهنگی عنصر تشکیلدهنده و شرط مهم آزادی انسان است ،زیرا پیشنیازهای حیاتی آزادی انسان را بهصورت
خوددانشی ،خودانتقادی ،و خودشفافسازی تأمین میکند و این امر خود یک ارزش اسـت و رویهای سازنده در مسیر
بالندگی انسانیت و ارتقای تعامل بین فرهنگها ارزیابی میشود (پارخ و همکاران.)166 :2005 ،
ب)هویتفرهنگی 

هویت فرهنگی مجموعه ارزشها ،باورها ،سمبلها ،و  ...است که سـبب شناختهشدن و متمایـزکردن فرد و جامعه از
دیگر افراد و جوامع میشود .ازاینرو ،هویت فرهنگی بر سه مدار پیوسته با یکدیگر حرکت میکند که حول یک محور
میچرخند .1 :فرد درون گروه و جماعت واحد ،که میتواند در قبیله ،طایفه یا گروه اجتماعی ظهور میکند؛  .2جماعت و
گروههای مدرن ملتها که هویت فرهنگی مشترکشان بهمثابة وجه تمایز آنان بهشمار میرود؛  .3ملتهای واحد و
یکپارچه در مقایسه با دیگر ملل .بنابراین ،سه نوع هویت فردی ،گروهی ،و ملی را میتوان از یکدیگر متمایز کرد.
(رهبری.)57 :1380 ،

نظریات 
فضاهای معماری و فضاهای شهری تجلیگاه فرهنگ ،تمدن ،و پیشرفت علمی و فرهنگی یک جامعه بهشمار میآیند.
سیمای شهری و نمادهای موجود در آن نمودار شخصیت ،منش ،کارکرد ،و فرهنگ ساکنان آن است و از این روست که
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جلوههای معنوی شهر و بهویژه نشانها و نمادهای اعتقادی و مرتبط با جنبههای ماورای مادیات از اعتباری شایان توجه
برخوردارند .زمینهگرایان اجتماعی -فرهنگی بر آناند که فرهنگ مجموعه قواعدی را میآفریند که شهر بازتابی از آن
است .مردم توسط فرهنگ یعنی مجموعه ارزشها ،باورها ،و جهانبینی مشترک به محیط خود معنی میدهند و فضای
خالی را به مکان تبدیل میکنند (نصر 1395 ،به نقل از :راپوپورت .)1977 ،به تعبیر راپاپورت ،که بر اهمیت زمینة فرهنگی
در شکل شهر تأکید دارد ،سازماندهی محیط مصنوع شامل سازماندهی معنا نیز میشود که در آن ویژگیهای کالبدی
نظیر مصالح ،رنگ ،ارتفاع ،اندازه ،و مقیاس خاصیت ارتباطی و نمادین دارد .عناصر کالبدی در محیط معانی متفاوتی دارند
و این معانی بهطور نظامیافتهای به فرهنگ پیوند خوردهاند .مردم در مجموعههای کالبدی متفاوت هنجارهای رفتاری
متناسب با آن را ،که توسط فرهنگ تعریفشده ،انجام میدهند (نصر.)1395 ،
میتوان در بازشناخت نشانههای شهری از فرهنگ ،تاریخ ،باورها ،و ارزشهای حاکم بر جامعه و سایر موضوعات
مرتبط الهام گرفت و با تأکید بر آن زمینهگرایی نشانهها را در شهرهای تاریخی مدنظر قرار داد .بخشهای پایدار نظام
نشانهای در راستای انسجام در شهر بهصورت بُعد فرهنگی هم نمود مییابد؛ در بُعد فرهنگی خلق مجموعه قواعدی که
به حفظ ارزشهای نمادین و هویت جمعی میانجامد پیوند معانی عناصر کالبدی را با فرهنگ برجسته میسازد و بر
کارکرد فرامتنی نشانهها داللت دارد .ویژگی بسیاری از شهرهای تاریخی در تقابل با توسعههای جدید آن است که در
پاسخ به نیروهای توسعة بیرونی یا تبدیل به بخشهای غیرقابلسکونت شده یا در درون شهرهای جدید مدفون میشوند.
بنابراین ،با نگاهی زمینهگرا به نظام نشانهای در شهر میتوان به تبیین کارکرد نشانهها برای دستیابی به بخشهای
پایدار در ساختار شهر پرداخت (ماجدی ،زرآبادی.)19-18 :1389 ،
در این میان دبورا استیونسون )2003( 1نیز بر متنى فرهنگى به شکلى مجزا از یک اثر یادمانى -فرهنگى یا بهگونهای
ترکیبى در فضاى شهر و بهصورت عرصههایی عمومى از محالت و فضاهاى عمومى اشاره دارد که درواقع همگى بهطور
غیرمستقیم فرهنگ شهرى را واجد عرصههای عمومى -فرهنگى همراه با ویژگیهای کالبدى حاصل از قرائتهایی از
متنى فرهنگى و دربرگیرندة بناها ،یادمانها ،و میراث تاریخى -فرهنگى برمیشمرند (استیونسون .)1388 ،برای درک
ماهیت فضای شهری چندفرهنگی و پویا ،الزم است فرایندهایی که در یک فضا -زمان اتفاق میافتند تحلیل شوند و
ارتباط متقابل دیالکتیکی بین مقولههای مختلف فضا -زمان در داخل منطقه (مطلق ،نسبی ،و رابطهای) 2بررسی شود
(هاروری .)2006 ،همراه با تجربه (فضای ادراک و احساس) ،این مفهومسازی (بازنمایی فضا) است که به یک منظرة
کیفی شهریـ که بر خاطرات ،معانی ،عواطف ،روایتها ،و برداشتها شکل گرفته استـ متمرکز است و همیشه در حال
تحول و وابسته به تغییرات جریانهای اجتماعی است (لوفر.)1974 ،
جاناتان رابان 3از مؤلفة عملکرد در فضاى فرهنگى شهر به تجارب شهرى روزمره و انفرادى لحظات زیسته و از معنا
به اسطورهها ،رؤیاها ،آرزوها ،و همة قصههای مردمى اشاره مینماید .لوئیس مامفورد از عملکرد به روابط منسجم
اجتماعى که زاییدة نیازهاى اجتماعى انسان بوده یاد مینماید و بر آن است که در قالب آیینها و تشریفات فرهنگى که
بیانگر مؤلفة معنا هستند ،نمود مییابند (مامفورد .)1385 ،بارت 4و بنیامین 5بر ارتباط ،پرســهزدن ،و تجربة فردى فرد و
کشف فضاى نمادین فرهنگى تأکید کرده که به شناخت تاریخى مفاهیم و ارزشهاى غالب فرهنگى در الیة معنا منجر

1. Stevenson
2. absolute, relative and relational
3. Janathan Raban
4. Barthes- R
5. Benjamin-w
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میشود (استیونسون .)1388 ،زوکین 1و استیونسون از مؤلفة عملکرد به تعامالت فرهنگى -اقتصادى فرد در تجربة فردى
وى در فضا و در ارتباط با تجربة زندگى روزمرة شهر ،که نهایتاً فرد به کشف فرهنگ عامة مشترک (متن فرهنگى شهر)
و بینشهایی از هویت جمعى فضا نائل میگردد ،اشاره مینماید.
در سطح بینالمللی نیز سازمان یونسکو 2با تدوین سیاستهای فرهنگی برای توسعه و تنظیم اعالمیة جهانی «تنوع
فرهنگی» تالش کرده در راهبردهای توسعة ملی کشورها به نقش محوری فرهنگ تأکید کند .در این اعالمیه ،تنوع
فرهنگی به این معناست که همة افراد و گروهها باید بتوانند از حقوق فرهنگی خود بر مبنای حقوق بشر و آزادیهای
اساسی انسان بهرهمند شوند( 3وحید.)1383 ،
رابرت پارک 4در اثر خود با عنوان «شهر» مباحثی از فرهنگ و رفتار انسانی در محیط شهری را مطرح کرده است و آداب
ورسوم ،سنتها ،و گرایشهای سازمانیافته را در شهر اصلی اساسی میداند .به اعتقاد پارک ،شهر شامل مردمی است
که آن را ساختهاند و یک محصول طبیعی بهویژه طبیعت انسانی است .از جمله کسانی که مطالعات آنان در زمینة بررسی
عوامل فرهنگی و اجتماعی در شهر به ارائة نظریههای مهمی در حوزة تحلیل تجربة شهری و نقش فرهنگ در زندگی
شهروندان و فضای شهری انجامیده است افرادی هستند همچون رونالد اینگلهارت 5لوئیس ویرث 6جورج زیمل 7فرانکو
بیانجینی ،8امس راپاپورت ،9لوئیس مامفورد ،10دیوید هاروی ،11و لینچ 12که در مطالعات خود به موضوع فرهنگ و عوامل
فرهنگی در شهرها توجه و تأکید کردهاند (موسی کاظمی و همکاران.)34 :1393 ،
کاستلز 13در تعریف خود از هویت بر ویژگیهای فرهنگی سازندة آن تأکید میکند :اصطالح هویت در صورتی که سخن
از کنشگران اجتماعی باشد عبارت است از فرایند معناسازی بر اساس ویژگی فرهنگی یا مجموعهای بههمپیوسته از
ویژگیهای فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میشود (ربانی و رستگار .)3 :1392 ،از نظر کاستلز ،هویـت
سرچشمة معنا و تجربه برای مردم است .اصطالح هویت درصورتیکه سخن از کنشگران اجتماعی باشد ،عبارت است از
فرایند معناسازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعة بههمپیوستهای از ویژگیهای فرهنگی که بر منابع معنایی

1. Sharon zukin

 .2یونسکو مخفف نام سازمان آموزشی ،علمی ،و فرهنگی ملل متحد ) (UNESCOبا هدف پیشبرد صلح و رفاه همگانی در جهان از طریق همکاری میان
ملتهاست که در این راستا دارای اهداف و اساسنامهای است.
 .3یونسکو در نوامبر سال  2001میالدی بیانیهای در زمینة تنوع فرهنگی صادر کرد و پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز  21ماه مه را روز
جهانی تنوع فرهنگی برای گفتوگو و توسعه نامگذاری کرد .در پی تصویب این اعالمیه ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامة شمارة 57/249
دسامبر سال  ،2002روز  21ماه می را بهعنوان «روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتوگو و توسعه» تعیین و نیاز به پتانسیل فرهنگ را عاملی برای دستیابی
به رفاه ،توسعة پایدار ،و همزیستی مسالمتآمیز جهانی قلمداد کرد .در این راستا ،موضوع کنوانسیون جهانی تنوع فرهنگی تهیهشده بر اساس اعالمیة جهانی
تنوع فرهنگی در کمیسیون فرهنگِ سیودومین مجمع عمومی یونسکو ،پاریس ،مهر ( 1382اکتبر  ،)2003با اجماع  190کشور عضو بهتصویب میرسد.
متعاقب آن «کنوانسیون حفظ و ترویج تنوع مظاهر فرهنگی» در سیوسومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در تاریخ  20اکتبر  2005در هفت بخش و 33
ماده با تأکید بر اینکه تنوع فرهنگی عاملی است بر حفظ میراث مشترک انسانها ،صلح پایدار جهانی ،فقرزدایی ،انسجام اجتماعی ،گسترش تبادل فرهنگها،
ارزشها ،و افکار جوامع  ...تصویب میشود.
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
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دیگر اولویت داده میشوند .هویت منبع معنا برای خود کنشگران است و به دست خود آنها از رهگذر فرایند فردیت
بخشیدن ساخته میشود (کاستلز.)1380 ،
ارتباطات عادی و تنوع در مکانهای خرد میتواند تعلق مشترک ایجاد کند ،اما ممکن است باعث ایجاد تنش و ترس
شود (امین2002 ،؛ مدنیپور .)2004 ،مکانسازی برای رودرروشدن با تنوع اجتماعی و فرهنگی بسیار مهم است .با وجود
این ،از دیدگاههای جامعهشناختی و انسانشناسی نیز در مورد محدودیتها و محرومیتهایی که ناگزیر بخشی از هر
مکاناند تأکید میکند (امین2002 ،؛ هال2012 ،؛ مدنیپور.)2004 ،

پیشینه
ستالو ،دانا تاپلین ،و سوزان شلد در کتاب نگرشی نو بر تنوع فرهنگی در فضاهای عمومی با تأکید بر پارکهای شهری
بیان میکنند که درواقع فضای شهری و اتفاقاتی که در آن صورت میپذیرد آینة تمامنمای فرهنگ شهری محسوب
میشود .فضاهای عمومی به مجموعه شرایط و عواملی اطالق میشود که زنده و پویا بوده و دارای فرهنگ و هویت و
شخصیت باشند .این فضاها باید بهگونهای باشند که افراد با ویژگیهای مختلف سنی ،جنسی ،و فرهنگی بتوانند با حضور
در آنها خواستههای خود را محقق سازند و فعالیتهای متنوع موردنیازشان را برآورده کنند (لو و همکاران.)2006 ،
لطفی ( )1390اذعان میکند که فرهنگ و بازنمودهای فرهنگی همواره جزئی جداییناپذیر از مناسبات شهر محسوب
میشوند و هر شهری با فرهنگ و بارزههای فرهنگی مختص به خود شناخته میشده است (لطفی.)1390 ،
سابقة بررسیهای میدانی در این زمینه به حدود دهة  1930در امریکا بازمیگردد؛ از پیشگامان این دوره رونالد
اینگلهارت است که در کتابش بـه نام تحول فرهنگی در جامعة پیشرفتة صنعتی کوشیده تحوالت ارزشی در جوامع
صنعتی را نقد و بررسی کند (موسی کاظمی و همکاران.)34 :1393 ،
میرچا بری و همکاران در مقالهای با عنوان «هویت فرهنگی ،تنوع و یکپارچهسازی اروپا؛ مطالعة مقدماتیة
مینویسند :هویت فرهنگی اروپایی دو تصویر همگونی و تنوع فرهنگی را همزمان نشان میدهد .این چشمانداز دوگانه به
روند یکپارچهسازی وهمآمیزی بُعدی پیچیده میدهد که سبب میشود ما ،عالوه بر ساختار و هویت واحد اروپایی،
ساختارها و هویتهای محلی ،منطقهای ،یا ملی را نیز درنظر بگیریم .کینهورزی تاریخی ،احساس بازگشت به هویت
تاریخی ،ملی ،و فرهنگی عباراتی هستند که برای بازتعریف فضای هویتی اروپایی و ملی ضروریاند که بر
شکلبندیهای نوین ژئوپلیتیک ،تاریخی ،و فرهنگی تأثیرگذارند .تصویر فرهنگ اروپایی با مفاهیمی مانند مردم ،تاریخ ،و
سرزمین همراه است .تنوع فرهنگی ،تکثرگرایی ،و چندفرهنگگرایی عناصر خاص حوزة اروپا هستند .روند
یکپارچهسازی اروپا پیچیده است .این روند به دنبال مشابهسازی فرهنگی نیست و به تنوع فرهنگی بهعنوان ابزار
گفتوگوی میانفرهنگی میان مردمان اروپا مینگرد .هر جامعة اروپایی باید بر اساس سنتها و آیینهای خود
راهحلهایی برای آمیختگی در هویت و فرهنگ مشترک اروپایی بیاید (شیرازی و نیکو.) 1394 ،
بخارایی و همکاران ( )2001در تحقیقی با عنوان «فرهنگ مدنی ،جامعه ،و مشارکت شهروندان در محلههای متضاد»
به این نتیجه رسیدند «که فرهنگ مدنی ،نهادهای سیاسی ،سیاستهای عمومی ،و آموزش در مشارکت شهروندان مؤثر
است» (بخارایی و همکاران.)1396 ،
قادر ( )2014شهر چندفرهنگی را ژانرهای نسبتاً جدیدی از شهرها میداند .سؤالی که وی بدان پرداخته این است که
چه ویژگیهایی یک شهر را به مکانی چندفرهنگی تبدیل میکند .این تالش برای روشنسازی و تعریف شهر
چندفرهنگی بهعنوان یک مفهوم است .وی تنوع قومی ناشی از مهاجرت را شرط الزم و رژیم حقوق -مدنی و فرهنگی -
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مذهبی را شرط کافی برای تحقق چندفرهنگی میداند .وقتی اخالق کثرتگرا در نهادها و ساختارهای یک شهر تزریق
میشود به مکانی چندفرهنگی تبدیل میشود .با تعریفی از یک شهر چندفرهنگی نتیجه میگیرد که فضا ،خدمات ،و
فرهنگ مدنی یک شهر بهعنوان زمینة مشترک یکپارچهسازی خردهفرهنگهای متنوع جوامع شهری عمل میکند .این
شهر یک عامل فعال در ادغام جوامع و گروهها در یک جامعة مدنی منسجم است (قادر.)2014 ،
نیتیو ( )2018در بررسی هویت شهر رتردام تأمل نظری بر مفهوم هویت شهری دارد .روتردام در پروسة تحوالت
کالبدی ،اجتماعی ،و اقتصادی یک بندر پساصنعتی است .جریانی درمورد هویت شهر روتردام است که در آن از پانزده
سال پیش این هویت در حال تغییر است .دورة بازسازی کالبدی به پایان رسیده است ،امکانات بندری به ساحل منتقل
شدهاند ،و جمعیت و فرهنگ بسیار متنوع از عوامل مؤثر بر هویت روترداماند و ارزشهایی مانند فمنیسم شروع به ایفای
نقش میکنند .نتیجه این است که هویت روتردام به سوی ترکیبیترشدن در پیش است (نیتیو.)2018 ،
باتیلی ( )2019در کتاب گام به گام به سوی شهر بین فرهنگی اذعان میکند ،با برنامة شهرهای بینفرهنگی ،ثابت
شده است که تنوع فرهنگی را میتوان بهعنوان یک منبع مدیریت کرد ،منافع اجتماعی و اقتصادی جوامع ناهمگن را
تقویت کرد ،و اثرهای منفی بالقوة آن را به حداقل رساند .با وجود پیچیدگی عظیم جوامع متنوع و درگیریهای احتمالی،
میتوان تنوع را مدیریت کرد و حتی میتوان از آنچه مهاجران و اقلیتها میتوانند به جامعه ارائه دهند سود زیادی کسب
کرد .برای انجامدادن این کار ،مدیریت شهری باید طیف وسیعی از نهادها ،خدمات ،و سیاستها را مرور کنند و ساختارها
و سازوکارهای مناسب مدیریتی را برای رفع موانع و تقویت ادغام مهاجران و اقلیتها و سهم آنها در توسعة شهر ایجاد
کنند (باتیلی.)2019 ،
بر طبق نظریات ارائهشده ،میتوان هویت حاصل از این احترام به تنوع فرهنگی را در قالب نمودار  1به شرح زیر
اشاره کرد:

عواملتنوعفرهنگیدر
ساختهویتشهری

عواملفرهنگیاثرسازدر
معماری

هایهویتسازدرهویت


جلوه
شهری

عواملفرهنگیاثرگذارسنتیو
آدابورسومدرهویتشهری


نمودار.1نمودارمفهومیپژوهش 

همچنین ،برای سنجش اثرهای موضوع مورد مطالعه ،شاخصها و معیارهای بیانشده در جدول ذیل قابل تدقیقاند.
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معیارها 

شاخصها 

جلوهها در معماری

معیارهای فرهنگی اثرساز در برنامهریزی شهری

هویت در معماری
آثار تمدنی و معمارانه
آثار کالبدی هویتساز

معیارهای مبتنی بر جلوههای هویتساز در هویت شهری

آثار معنوی هویتساز
ملموسبودن عوامل هویتساز
آداب و رسوم شهری

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

هویت فرهنگی
آثار و ارزشها



روشپژوهش 
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة اجرا کمی مبتنی بر توصیف و تحلیل است .جامعة آماری مورد نظر
منطقة  6شهرداری کرج است و نحوة محاسبة حجم نمونه هم با توجه به سرشماری آماری  1395منطقه با استفاده از
فرمول کوکران به تعداد  390نفر انتخاب شده است .نحوة نمونهگیری با استفاده از روش تصادفی است و ابزارهای تحلیل
آن هم نرمافزار  spssاست که در آن از آمار توصیفی و استنباطی بهره برده شده است .همچنین ،صحت روایی صوری
پرسشنامه با استفاده از آرای کارشناسان (استادان دانشگاه و کارشناسان شهرداری کرج) و پایایی به روش آلفای کرونباخ
تأیید شده است.

پایاییکلیةمتغیرها 

آزمونمیزان

برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روش روایی صوری استفاده شده است؛ به این صورت که پرسشنامة تهیهشده را استادان
مربوطه تأیید کردهاند .میزان آلفای کرونباخ هریک از متغیرهای تحقیق در جدول  4بیان شده است .ضریب آلفای
بهدستآمده از  0/994 SPSSاست که نشاندهندة پایایی خوب متغیرهاست.
جدول.1میزانپایایی
تعدادگویهها 

میزانآلفایکرونباخ 

60

0/994

محدودۀپژوهش 
استان البرز دارای فرهنگ و ترکیب مختلف اقوام به دلیل مهاجرتپذیری است .در طول سالهای گذشته ،اقوام مختلفی
به این استان مهاجرت کردهاند .این اقوام هریک به زبان یا لهجة خود صحبت میکنند .از اقوام ساکن در کرج میتوان به
لر ،کرد ،گیلکی ،یزدی ،ترک ،مازندرانی ،و خوزستانی اشاره کرد که به صورت غیرمتمرکز در نقاط مختلف البرز ساکناند
و به زبان مادری خود سخن می گویند .اما گویش اصلی مردم کرج گویشی کرجی است که جزو گویشهای فارسی
محسوب میشود .منطقة  6شهرداری کرج در ارتفاع  1300تا  1500متری از سطح دریا واقع شده است .جمعیت
منطقه در حدود  270هزار نفر است و وسعت منطقه نیز  1800هکتار است.
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این منطقه از شمال به ارتفاعات باغستان ،از جنوب به بلوار شهید بهشتی حوزة شهرداری منطقة  ،5از شرق به بلوار
باغستان و حوزة شهرداری منطقة  ،7از غرب به اتوبان تهران -قزوین و کمالشهر متصل است.



نقشة.1منطقهبندیوحریممنطقة6شهرکرج 


بحثویافت هها 
در این مبحث ،دادههای مربوط به پرسشنامه ،که حاوی شصت سؤال در سه بُعد عوامل فرهنگی اثرساز در معماری،
جلوههای هویتساز در هویت شهری ،و عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسوم در هویت شهری است تحلیل
میشود .اطالعات بهدستآمده از این پرسشنامه در وهلة اول شامل ویژگیهای پاسخدهندگان ،آمار توصیفی شامل
میانگین ،درصدهای فراوانی ،و انحرافمعیار برای ارزیابی بررسی وضع موجود تجزیه و تحلیل میشود .برای تجزیه و
تحلیل دادهها ،با بهکارگیری نرمافزار  ،spssنخست با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف ،نرمالبودن متغیرها
بررسی میشود و در بخش دوم با آزمونهای همبستگی

Correlation Coefficient

میزان همبستگی و اثرگذاری

متغیرهای مستقل بر وابسته واکاوی میشود .طیف لیکرت استفادهشده در این تحقیق از کامالً موافق تا کامالً مخالف
است.
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یافتههایتوصیفی-تحقیق 


با توجه به نتایج بهدستآمده از پرسشنامه ،درمجموع 51/79 ،درصد ( 202نفر) از پاسخگویان مرد و  48/21درصد (188
نفر) زن میباشند .وضعیت پاسخگویان بر حسب قومیت نشان میدهد بیشترین جمعیت گروههای قومی را فارسها،
ترکها ،و گیلکیها تشکیل میدهند .درصد هر کدام از آنها در جدول  1آمده است:
وضعیتپاسخگویانبرحسبقومیت 

جدول.1
درصد 

فراوانی



ردیف 
1

فارس

24/8

97

2

ترک

22/3

87

3

کرد

13/3

52

4

گیلکی

16/1

63

5

لر

10/5

41

6

عرب

5/3

21

7

بلوچ

6/1

24

8

بومی

1/2

5

جمع

-

100

390

وضعیت متغیرهای تحقیق نیز در جدول  2آمده است:
جدول.2میانگینوانحرافمعیارمتغیرهایپژوهش 

1
2
3
4

متغیر 
عوامل فرهنگی اثرساز در معماری
جلوههای هویتساز در هویت شهری
عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسوم در هویت شهری
کل

انحرافمعیار 
1/1
1/0
1/2
1/1

میانگین 
3/4
3/2
2/9
3/2

آزمونفرضیاتتحقیق 

روایی پرسشنامه با استفاده از سه کارشناس امور فرهنگی و دو کارشناس شهری پایش شده است .برای بررسی و آزمون
فرضیة تحقیق ،نخست از طریق آزمون کلموگروف -اسمیرنوف به بررسی پارامتریبودن نمونة بهدستآمده پرداخته
میشود .اگر مقدار معنیداری بزرگتر از مقدار خطا ( )0/05باشد ،دادهها نرمال است و در صورتی که کوچکتر باشد،
دادهها نرمال نخواهد بود:
جدول.3نتیجةآزمونکلموگروف-اسمیرنوف
آزمونکلموگروف-اسمیرنوف
معیار
سطح معناداری
معماری
0/000
جلوههای هویتساز
0/000
آداب و رسوم
0/000
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طبق برآورد ،سطح معناداری هر سه متغیر عوامل فرهنگی اثرساز در معماری ،جلوههای هویتساز در هویت شهری،
و عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسوم در هویت شهری  0/00است .بنابراین ،دادهها نرمال نیستند .از آنجا که
سطح سنجش متغیرهای اصلی مورد بررسی ترتیبی بوده و دادهها نرمال نیست ،از آزمون همبستگی اسپیرمن برای رابطة
سه متغیر مستقل (عوامل فرهنگی اثرساز در معماری ،جلوههای هویتساز در هویت شهری ،و عوامل فرهنگی اثرگذار
سنتی و آداب و رسوم در هویت شهری) بر روی متغیر وابسته (هویت) استفاده شده است.
بینمتغیرهایهویتومعماری

جدول.5ضریبهمبستگیاسپیرمن
همبستگی 
معماری
0/709
0/000
0.386

ضریب همبستگی
هویت
معناداری
تعداد
همبستگی در سطح  0/01معنیدار است

آزمون
اسپیرمن

جدول فوق میزان و شدت رابطه میان متغیرهای اصلی تحقیق را نشان میدهد .در فرضیة اول (بهنظر میرسد عوامل
فرهنگی اثرساز در معماری نقش بسزایی در ساخت هویت شهری دارند) میزان همبستگی بین عوامل فرهنگی اثرساز در
معماری و هویت با سطح معنیداری  0/000و شدت رابطه  0/709نشاندهندة رابطة معنادار بین دو متغیر است .با توجه
به اینکه سطح معناداری آزمون کوچکتر از  0/05است ،نتیجه گرفته میشود که رابطة معناداری بین عوامل فرهنگی
اثرساز در معماری و متغیر وابستة هویت وجود دارد .جهت رابطة مثبت و مستقیم و باالست؛ یعنی با افزایش عوامل
فرهنگی اثرساز در معماری ،میزان هویت نیز افزایش مییابد .بدین مفهوم که تغییرات در متغیر مستقل باعث ایجاد
نوسان در متغیر وابسته خواهد شد .پس فرض  H1تأیید

میشود.

هایهویتساز


هویتوجلوه
بینمتغیرهای

جدول.6ضریبهمبستگیاسپیرمن
همبستگی 
جلوهها
0/699
0/000
0.386

ضریب همبستگی
هویت
معناداری
تعداد
همبستگی در سطح  0/01معنیدار است

آزمون
اسپیرمن

در فرضیة دوم رابطة بین جلوههای هویتساز و هویت بررسی شده است .با توجه به ضریب همبستگی کل بین میزان
جلوههای هویتساز و هویت برابر  0/699و سطح معنیداری آن نیز برابر  0/000است که نشان از رابطة مستقیم بین دو
متغیر دارد .جهت رابطه مثبت و مستقیم و باالست .با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون کوچکتر از  0/05است ،نتیجه
گرفته میشود که رابطة معناداری بین میزان جلوههای هویتساز و هویت وجود دارد .پس فرضیة تحقیق

H1

تأیید

میشود .این فرضیه نشان میدهد جلوههای هویتساز توانسته بهطور مستقیم بر متغیر هویت تأثیرگذار باشد .یعنی با
افزایش میزان جلوههای هویتساز ،میزان هویت نیز افزایش مییابد؛ بدین مفهوم که تغییرات در متغیر مستقل باعث
ایجاد نوسان در متغیر وابسته خواهد شد.
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جدول.7ضریبهمبستگیاسپیرمن
همبستگی 
آداب و رسوم
0/718
0/000
0.386

ضریب همبستگی
هویت
معناداری
تعداد
همبستگی در سطح  0/01معنیدار است

آزمون اسپیرمن

در فرضیة سوم میزان همبستگی عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسوم و هویت با سطح معنیداری  0/000و
شدت رابطة  0/718نشاندهندة همبستگی مثبت و باال بین دو متغیر است .همبستگی این دو متغیر از لحاظ آماری
معنیدار است و میتوان گفت فرضیة سوم با  99درصد اطمینان مورد تأیید قرار گرفته و فرضیة صفر رد شده است.
بنابراین ،با افزایش عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسوم میزان هویت تغییر خواهد کرد.
به منظور سنجش سطح هویت با منشا تنوع فرهنگی در منطقة  6شهر کرج ،سه بعد عوامل فرهنگی اثرساز در
معماری ،جلوههای هویتساز و عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی و آداب و رسوم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .به منظور
تحلیل و ارزیابی اطالعات گردآوری ،از آزمون فریدمن استفاده گردید .از آنجا که در پژوهش حاضر متغیرهای مورد
ارزیابی ،به صورت گویههای طیف لیکرت (پنجگانه) تنظیم شده است ،در نتیجه عدد  3میتواند بهعنوان حد متوسط در
نظر گرفته شود.
نتایجآزمونفریدمنبرایتحلیلورتبهبندیمتغیرهایفرهنگیاثرسازدرمعماری 


بررسی نتایج مستخرج از پرسشنامه نشان میدهد که متغیرهای یادشده از دیدگاه جامعة نمونه در حد مطلوبی نیست .در
گویة اول با میانگین  3/93بیانگر آن است که جامعه از اثرگذاری معماری موجود بر تلطیف ابعاد معنوی و فیزیکی انسان
ناراضی است .گویة تلطیف ابعاد روانی و جسمانی انسان بهواسطة معماری موجود نیز همین وضعیت را دارد .بررسی
نشانههای هویت ایرانی ،اسالمی ،تاریخی ،دینی ،و ذهنی در معماری از دیدگاه جامعه نیز وضعیت بدتری دارد .نشانهها و
نمادهای فرهنگی و معمارانه نیز در وضعیت نامناسبی از دیدگاه جامعه است .گزینة تحول در معماری از منظر اقوام از
دیدگاه جامعه نیز درخور نیست .این نشان میدهد که وجود اقوام مختلف باعث ایجاد تنوع در معماری در منطقة  6کرج
نشده است؛ کما اینکه معماری موجود در خرد جمعی نیز بر این امر صحه میگذارد .از سویی ،میتوان به معماری تقلیدی
و جعلی اشاره کرد که از دیدگاه جامعه مورد تأیید است .بررسی میانگینهای بهدستآمده هم نشان میدهد که گویة
«معماری متنوع طبیعی» با میانگین  4/48کمترین ارزش و گویة «افزایش تحرک افراد» با میانگین  1/98بیشترین ارزش
را داشتهاند .در این راستا ،نتایج آزمون فریدمن هم نشان میدهد که گویههای وجود تمدن در رتبة اول و آثار فرهنگی در
معماری در رتبة دوم قرار دارد .سطح معناداری بهدستآمدة حاصل از آزمون فریدمن ( )0/000بیانگر توافق ذهنی مشترک
بین دیدگاههای ذهنی جامعة نمونه است.
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جدول.8تحلیلوضعیتمتغیرهایفرهنگیاثرسازدرمعماریبراساسآزمونفریدمن
رتبه

آزمونفریدمن

خطایاستاندارد

میانگین 

تعداد 

متغیرهایفرهنگیاثرسازدرمعماری

8
7
20
6
5
11
18
2
1
9
13
15
10
16
12
4
3
14
19
17

13/23
13/38
3/65
13/55
14/61
11/51
5/08
15/23
15/29
12/04
8/68
7/73
11/78
7/15
9/97
14/75
14/99
8/07
4/09
5/11

1/373
1/416
1/397
1/133
1/001
1/344
1/408
0/837
0/693
1/397
1/547
1/583
1/336
1/538
1/5
0/651
0/500
1/432
1/075
1/099
390
4987/182
19

3/93
3/97
1/98
4/07
4/28
3/68
2/40
4/38
4/45
3/77
3/19
3/01
3/76
2/91
3/43
4/39
4/48
3/12
2/05
2/22

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

تلطیف ابعاد معنوی و فیزیکی انسان
تلطیف ابعاد روانی و جسمانی انسان
افزایش تحرک افراد
نشانههای هویت ایرانی
نشانههای هویت اسالمی
نشانههای هویت تاریخی
افزایش تعامل افراد
آثار فرهنگی در معماری
وجود تمدن
هویت دینی
هویت ذهنی
نشانههای هویت معمارانه
نمادهای هویتی -معمارانه
تکوین معماری
تحول در معماری بهواسطة اقوام
معماری متنوع فرهنگی
معماری متنوع طبیعی
معماری مؤثر بر خرد جمعی
هویت جعلی
معماری تقلیدی
تعداد
مقدار کای اسکوئر
درجة آزادی

0/000

سطح معناداری



هایهویتساز 


بندیمتغیرهایجلوه
نتایجآزمونفریدمنبرایتحلیلو 
رتبه

بررسی نتایج مستخرج از پرسشنامه نشان میدهد که متغیرهای یادشده از دیدگاه جامعة نمونه در حد مطلوبی نیست.
بررسی میانگینهای بهدستآمده هم نشان میدهد که گویة «ارائة محصوالت خاص منطقة  6شهر کرج هویتساز
است» با میانگین  4/82کمترین ارزش و گویه «نام معابر و کوچه و خیابانها در منطقة  6شهر کرج هویت دارد» با
میانگین  1/64بیشترین ارزش را داشتهاند .در این راستا ،نتایج آزمون فریدمن هم نشان میدهد که گویههای محصوالت
در رتبة اول و لباس و پوشش مردم در رتبة دوم قرار دارد .سطح معناداری بهدستآمدة حاصل از آزمون فریدمن ()0/000
بیانگر توافق ذهنی مشترک بین دیدگاههای ذهنی جامعة نمونه است.
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تحلیلوضعیتمتغیرهایجلوه
جدول.9
رتبه

آزمونفریدمن

9
7
4
19
11
16
17
18
3
10
5
20
13
12
15
14
8
1
2
6

10/91
14/05
14/99
4/00
10/04
6/34
4/91
4/35
15/93
10/39
14/93
3/81
9/55
9/98
6/60
2/72
13/51
17/05
16/55
14/38

خطایاستاندارد
1/515
1/188
0/970
0/954
1/479
1/468
1/171
1/007
0/498
1/518
1/009
0/851
1/529
1/489
1/496
1/462
1/145
0/382
0/459
1/143
390
5663/307
19
.000

میانگین 

تعداد 

هایهویتساز

متغیرهایجلوه

3/35
4/02
4/28
1/72
3/18
2/41
2/05
1/84
4/55
3/25
4/25
1/64
3/08
3/16
2/45
2/74
3/97
4/82
4/70
4/12

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

جلوههای هویتساز
قابل لمس بودن با حواس پنجگانه
دریافت معانی هویتی از جلوههای هویت
شخصیت افراد
احساس تعلق
استخوانبندی
شبکة ساخت مدنی
محلهبندی
فناوری
الگوهای تقلیدی
زندگی شبانه
نام معابر و کوچه و خیابانها
نقشة عمومی
سیمای عمومی
خط افق و بستر طبیعی
فعالیتهای غالب و خاص
مصالح ساختمانی
محصوالت
لباس و پوشش مردم
معماریهای شاخص شهری
تعداد
مقدار کای اسکوئر
درجة آزادی
سطح معناداری



نتایجآزمونفریدمنبرایتحلیلورتبهبندیمتغیرهایفرهنگیاثرگذارسنتیوآدابورسوم


بررسی نتایج مستخرج از پرسشنامه نشان میدهد که متغیرهای یادشده از دیدگاه جامعة نمونه در حد مطلوبی نیست.
بررسی میانگینهای بهدستآمده هم نشان میدهد که «گویة شیوة زندگی مردم منطقة  6شهر کرج هویتساز است» با
میانگین  4/26کمترین ارزش و گویة «هویت منطقة  6شهر کرج خنثی است» با میانگین  1/06بیشترین ارزش را
داشتهاند .در این راستا نتایج آزمون فریدمن هم نشان میدهد که گویههای رفاه مردم در رتبة اول و وحدت اجتماعی
مردم در رتبة دوم قرار دارد .سطح معناداری بهدستآمدة حاصل از آزمون فریدمن ( )0/000بیانگر توافق ذهنی مشترک
بین دیدگاههای ذهنی جامعة نمونه است.
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جدول .10تحلیلوضعیتمتغیرهایفرهنگیاثرگذارسنتیوآدابورسومدرهویتشهریبراساسآزمونفریدمن
رتبه
2
15
14
8
12
4
13
7
19
18
16

آزمونفریدمن
15/30
6/83
8/69
12/25
10/29
13/92
9/82
12/81
5/66
6/02
6/61

خطایاستاندارد
1/227
1/389
1/542
1/554
1/539
1/453
1/543
1/524
1/463
1/348
1/416

میانگین 
3/92
2/32
2/68
3/30
2/98
3/65
2/91
3/42
2/10
2/18
2/28

تعداد 
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

متغیرهایفرهنگیاثرگذارسنتیوآدابورسوم
آداب و رسوم شهری هویتدار
آداب و رسوم شهری با اولویت قراردادی
آداب و رسوم شهری متنوع و غیرقابل پذیرش
کارآمدی در تفاوت فرهنگی در هویت
رخداد هویت فرهنگی در بستر زمان
هویت فرهنگی به دلیل هجوم جمعیت
هویت فرهنگی درخور
ارزشهای مذهبی در هویت
ارزشهای تاریخی در هویت
ارزشهای هنری در هویت
آثار انسانی و باورها در هویت

20

3/31

0/241

1/06

390

هویت فرهنگی اثرگذار

11
6
5
9
10
1
17
3

10/93
13/66
13/75
11/65
11/10
16/49
6/25
14/69

1/638
1/354
1/436
1/605
1/607
1/036
1/289
1/395
390
4686/265
19

3/10
3/57
3/59
3/22
3/13
4/26
2/16
3/81

390
390
390
390
390
390
390
390

ویژگیهای اخالقی مردم
اصول فکری مردم
وحدت اجتماعی مردم
آیینهای جاری هویتساز
رخدادهای فرهنگی هویتساز
شیوة زندگی هویتساز
اصالت مردم
رفاه مردم
تعداد
مقدار کای اسکوئر
درجة آزادی
سطح معناداری

.000


نتیجهگیری 

همزیستی مسالمتآمیز گروههای قومی در شهر کرج تأییدی بر این مهم است که گامهای ابتدایی پوالریزهشدن
هویتهای تکبُعدی و قطبی به نفع هویتهای ترکیبی و چندبُعدی دچار تغییر شده است .عوامل فرهنگی اثرگذار سنتی
و آداب و رسوم در الیههای عمیق و زیرین فرهنگ قرار دارند و از عقاید و ارزشها سرچشمه میگیرند .تنوع فرهنگها
در محالت منطقة  ،6با توجه به نوع عناصر فرهنگی ،چگونگی چینش و وزندهی به این عناصر و مناسبات و روابط بین
آنها ،از پتانسیلهای ساخت هویتهای چندفرهنگی در کرج است .اما طبق بررسیهای بهعملآمده با وجود چنین
پتانسیلی (با توجه به آزمون فریدمن) سطح متغیرهای مستقل پایینتر از حد متوسط با توجه به دادههای حاصل از
پرسش نامه قرار دارد و نیاز است راهکارهایی متناسب با این موضوع مد نظر قرار گیرد .بدین منظور ،راهبردها و
پیشنهادهایی ارائه میشود:

ارائةراهبردها 
توجه به ترکیببندی محالت منطقه در ایجاد و تقویت هویت محلی و انسجامبخشی به هویت منطقهای
بهرهگیری از نشانههای هویت ایرانی ،اسالمی ،تاریخی ،و ذهنی متناسب با تنوع فرهنگی در فضاهای شهری
ترکیببندی مناسب در طراحیهای معمارانة منطقه با توجه به ترکیب اقوام
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بهرهبردن از جلوههای هویتساز از جمله المانها ،مونومانها ،مبلمانها ،و نشانهها در بهبود ساخت هویت منطقه
کمک به ارتقای حس تعلق با مکانسازی در منطقه جهت حضور در فضاهای شهری با هویتی مرکب از تنوع
فرهنگی منطقه
بهرهبردن از پتانسیل شبکة مدنی منطقه جهت بهبود هویت منطقه با توسعة فرهنگ مشارکت
تأکید بر تنوعی از محالت در منطقه متناسب با اقوام ساکن در آن و ایجاد پیوند بین محالت
بهرهبردن از تکنولوژی برای کاربست مؤلفههای فرهنگی جهت ساخت هویتی درخور برای منطقه
تأکید بر مکانسازی و زندگی شبانه در منطقه برای ساخت مناطقی هویتمند برای اهالی
بهرهبردن از محصوالت متنوع فرهنگی در منطقه در حیطههای تجاری و صنعتی و در حیطههای معماری و
شهرسازی
تأکید بر برگزاری آداب و رسوم متنوع در دورههای مختلف در مکانهای مختلف برای گردهمایی اقوام و همبستگی
بیشتر آنان و ایجاد اختالط فرهنگی
بهرهبردن از ارزشهای هنری در کاربست الگوهای فرهنگی منطقه در ساخت هویت ان
توجه به باورها و آثار خلقشده در منطقه و بهرهبردن از آن در توسعة فرهنگی منطقه

پیشنهادها 
برای کاربردینمودن دستاوردهای پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
سهیمنمودن و به مشارکت طلبیدن هر یک از گروههای قومی در سیاستگذاری و تصمیمگیریهای استانی با
پذیرش نخبگان قومی در بدنة حاکمیت امری در شهرداری و استانداری کرج.
بهرهگیری از توانمندیهای بخش خصوصی در توسعة فرهنگی و هویتی منطقه با ارائة ضوابطی در نما و سیمای
شهری و گنجاندن الگوهای ارزشی و تاریخی در ضوابط یادشده.
ملزمکردن سازمان نظام مهندسی و شهرداری به تحقیق و توسعه در امر معماری مبتنی بر تنوع فرهنگی و کاربست
آن در اجرا و ظهور آن در هویت شهرسازی منطقه
ملزمکردن سازمانهای میراث فرهنگی برای توسعة برنامههای خود متناسب با تنوع فرهنگی و قومی شهر کرج با
برگزاری برنامههای متنوع و مبتنی بر نیاز.
تجاری سازی محصوالت فرهنگی منطقه از جمله لباس و ایجاد اشتغال در جهت توسعه همراه با هویت منطقه.
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