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شناسایی مؤلفههای مؤثر بر ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق
شهروندان در طراحی بناهای اداری فرهنگی
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چكيده

حفظ هویت در طراحی محیط ساخته شده و تجلی آن در بناهای امروزی از مهمترین اهداف طراحان
است .اما فرآیند جهانیشدن امکان هویتیابی بومی را کاهش داده ،موجب بحران هویت و معنا در
معماری معاصر شده و پیامدهایی چون عدم تعلق به مکان و کاستیهای روانشناختی را در پی داشته
است .در تحقیق حاضر از روش توصیفی و پیمایشی استفاده شد ،که به یافتن متغیرهای مؤثر در ارتقای
هویت و افزایش حس تعلق شهروندان پرداخته شد .در ابتدا با مطالعة کتابخانهای مولفههای مؤثر پژوهش
استخراج گردید و به صورت چهارچوب نظری تدوین گردید .جامعه آماری تحقیق شهروندان شهر
رشت و نمونة مورد تحقیق  407نفر میباشد .ابزار جمع آوری اطالعات میدانی پرسشنامه بسته پاسخ
میباشد که بعد از اعتیاریابی مورد استفاده قرار گرفت .نهایتاً با تحلیل پاسخها بهوسیلة نرمافزار «اس.
پی.اس.اس» 4و استفاده از آزمون همبستگی پیرسون ،واریانس و رگرسیون رابطة بین متغیرهای مستقل و
وابسته تحلیل شد .مطابق یافتههای تحقیق ،با ایجاد نفوذپذیری ،غنای حسی ،توجه به نمای ساختمانها،
نمادها و نشانههای بومی ،خوانایی در فرم کالبدی و توجه به زمینه در طراحی ،میتوان موجب ارتقای
هویت محیط و افزایش حس تعلق شهروندان گردید.

واژههای كليدي :هویت ،معماری ،مؤلفههای ارتقا هویت ،حس تعلق به مکان.
* .مقاله از پایاننامة کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی معماری مرکز اداری آموزشی پژوهشی و حفاظتی میراث فرهنگی
شهر رشت در جهت ارتقا هویت و افزایش حس تعلق شهروندان با تأکید بر نمادها و نشانههای معماری بومی» استخراج
شده است.
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،پردیس دانشگاه گیالن ،رشت
 .2استادیار ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت (نویسنده مسئول) amirreza_karimiazeri@guilan.ac.ir
h.gholamalizadeh@guilan.ac.ir
 .3استادیار ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه گیالن ،رشت
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مقدمه

تنوعگرايي ،كثرتگرايي ،التقاط و تعدد ديدگاهها از اصليترين شاخصهاي معماري معاصر در
دهههاي اخير است ،که گرايش بهسمت ديدگاه جهانيگرا دارد و با جدايي و انفصال از گذشته
و تاريخ بهسوي معماري جهاني میرود (ابراهیمی و اسالمی .)4 :1389 ،در این فرایند با توجه
به خصلت طبیعی سازگاریپذیری انسان با شرایط جدید ،بیم آن میرود که این تحوالت مدام
باعث شود جوامع هویت واقعی و بومی خود را از دست بدهند (کاوسی و حسینزادگان،
 .)2 :1389بر این اساس ،سكونتگاههاى انسانى نیز به سرپناهى موقت ،بدون معنا و بىثمر كه
كاركرد راستينش ـ مأمن و مأوا بودنـ را از دست داده و منجر به ايجاد بيگانگى شده ،تقلیل
یافتهاند كه پيامدهايى چون از دست رفتن حس تعلق ،عدم وابستگى و عدم خودباوری را
بههمراه خواهد داشت (تابان و همکاران )79 :1391 ،و موجب کاهش توانایی و اعتماد به نفس
شهروندان میگردد (اللی331 :1988 ،1ـ .)303جامعة ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
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در این شرایط معماری و شهرسازی رسالت دارد تا ارزشهای کهن فرهنگی را در درون خویش

پاس دارد و بر این اساس عنصری هویتبخش در ساختار فرهنگی شمرده شود ،چنانکه همگونی

فرهنگ و معماری در آثار معماری جهان مشاهده میشود (اردالن)15-18 :1374 ،؛ معماری امروز و
فردای ما نمیتواند بیرابطه با معماری گذشته و فرهنگمان باشد ،همچنین روانشناسان بر نقش عظیم

متغیرهای فرهنگی در شکلدهی به شناخت و ادراک انسان توجهی ویژه کردهاند (شکری و همکاران،
 .)78 :1394اما اينکه چگونه و با بهکارگیری چه مؤلفههایی ،هویت بومی و فرهنگی هر منطقه در

محیط ساخته شده تجلی یابد ،پرسشی است که این مقاله سعی دارد بدان پاسخ دهد .در این راستا
لزوم یافتن معنای هویت و مؤلفههای آن کام ً
ال محسوس است (تاجیک )11-24 :1384 ،و بررسی

مفهوم هویت از منظر برخی صاحبنظران میتواند و در نهایت آزمایش آن بین مردم شهر در این
راستا راهگشا باشد ،چرا که بررسی ارزشها ،رفتارها و سبک زندگی شهروندان بهترین گزینه برای یک

پژوهش علمی میباشد (همتی و شبیری.)199 :1394 ،
تعریف و معنای هویت نزد صاحبنظران
در لغتنامه دهخدا هويت چنين تعريف شده است« :هويت عبارتست از تشخص كه گاه بر وجود

خارجى اطالق مىشود و گاه بر ماهيت با تشخص كه عبارت از حقيقت جزئيه است .هويت مرتبة
1. Lalli

ذات ناب را گويند و مرتبة احديت و الهوت اشارت است از آن» (دهخدا .)349 :1343 ،در فرهنگ
معين هويت به ذات بارى تعالى ،هستى ،وجود و آنچه موجب شناسايى شخص باشد معنى شده است،
یعنی آنچه باعث تمایز فرد از دیگری شود .از اینرو هویت در خأل مطرح نمیگردد بلکه الزام ًا ،یک
خود وجود دارد و یک غیر و گرنه شناسایی معنا پیدا نمیکند (میرمقتدایی به نقل از کاردان:1383 ،

 .)32همچنین در تعريفى دیگر آمده است« :هويت عبارت است از حقيقت جزئيه ،يعنى هرگاه ماهيت

با تشخص لحاظ شود ،و گاه به معناى وجود خارجى است و مراد تشخص است و هويت گاه بالذات
و گاه بالعرض است» (معين .)5228 :1378 ،در زبان انگلیسی و فرانسه لفظ «»identity/ identite

بهعنوان معادل هويت بهكار ميرود كه در فرهنگ بريتانيکا واجد دو معني منطقي به معنی «اينهمانى»
و روانشناسي «شخصيت ،تشخص ،خود واقعی» است (پورجعفر و منتظرالحجه.)78 :1390 ،

هویت در تعریف متداول احساس تعلق خاطر به مجموعهای مادی و معنوی است که
عناصر آن از قبل شکل گرفتهاند .هویت بهمعنای احساس تعلق و اینهمانی با محیط در نظر
گرفته شده و معیارهایی چون احساس امنیت ،خاطرهانگیزی ،حس تعلق و وابستگی بهمنظور
ارزیابی هویت تدوین شدهاند (دانشپور .)25 :1379 ،فرد با حضور و رشد یافتن در جمع،
عالوه بر آنکه دارای هویت شخصی یعنی نام ،منزلت اجتماعی و روابط مشخص با دیگران
میگردد ،با گرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده میشود ،هویت جمعی مییابد و با
مجموعة این مسائل دارای تاریخ مشترک میشود (پاکزاد.)102 :1385 ،
آنچه اثری را در نگاه عموم باهویت یا بیهویت جلوه میدهد ،تعلق یا عدمتعلق آن به
هویت جمعی و پایدار است .در این نگاه اثر باهویت اثری است که هویت آن در راستای
هویت جمعی باشد ،همچون یک بنای تاریخی در یک بافت تاریخی ،و اثر بیهویت اثری
است که هویت آن در تعارض با هویت جمعی باشد ،مانند یک بنای مدرن در یک بافت
تاریخی (حجت.)56 :1384 ،

اهمیت هویت جمعی تا آنجاست که اگر فرد در اجتماعی قرار گیرد که نتواند خود را

جزیی از آن بهحساب آورد ،قادر به تثبیت هویت شخصی خود نیست .یکی از دالیل احساس
رهاشدگی و مطرود بودن مهاجران در جامعهای که به آن وارد میشوند ،انقطاع میان هویت

شخصی آنها و هویت جمعی و اجتماع است ،زیرا هویت معین و منسجم در چارچوبی خاص
قرار میگیرد که دارای محدودیتهای مشخص است و این محدودیتها تا حد زیادی توسط

اجتماع تعریف میشود.
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جامعهشناسان مفهوم هویت را دو بخش میداند؛ اول ،یکی شدن با خود ،دوم ،مشارکت

با دیگران در بعضی از اجزای ذاتی .در واقع فرآیند هویت را یک سیستم کنترل میدانند که

مجموعهای از هنجارها و ناهنجارها را در فرد بهوجود میآورد (توماجنیا و کاووسی.)1385 ،

احمد اشرف ،از جمله صاحبنظران اسالمی ،هویت را به معنای هستی و وجود میداند ،چیزی که

وسیلة شناسایی فرد باشد ،یعنی مجموعة ويژگيهاي فردی و خصوصیات رفتاری که بر اساس آنها
فرد بهعنوان عضوی از یک گروه اجتماعی شناخته شود و از دیگران متمایز میگردد (حجت.)1384 ،
هویت جمعی به احساس مشترک یک جمع ،مثل اقلیتهای قومی و دینی ،گروههای کوچک و بزرگ
اجتماعی و ...باز میگردد .وجود منابع مشترک ،همة افراد دارای هویت مشترک را به هم پیوند میدهد
(سلطانزاده )1372 ،و هویت بومی گونهای از هویت جمعی است.
استوارت هال )1932( 1هویت را یک روند در حال شدن میداند که شناسنامه و عامل شناختهشدن
است (قطبی )81 :1387 ،و عامل تمایز فرد از افراد ،شیء از اشیاء و گروه از سایر گروهها بهحساب
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میآید .چارلز جنکز )1997( 2نیز معتقد است «هویت طبقهبندی اشیا و افراد و مرتبط ساختن خود با
چیزی یا کسی دیگر است» (تاجیک.)11-2 :1384 ،

هویت از طریق تشابه ارزیابی میشود؛ تشابه با انسانهایی مثل ما و تفاوت با آنهایی که

مثل ما نیستند .از اینرو لغت هویت مستلزم درک دو معنای متضاد است؛ دو معنایی که در
تقابلهای دوگانه در مقابل هم قرار میگیرند اما در واقع تکمیلکنندۀ یک مفهومند .این دو معنا

شباهت و تفاوت هستند؛ شباهت درونگروهی در عین تفاوت برونگروهی .این کیفیت به

مفهوم متباین بودن در عین هماهنگی نیز شباهت دارد و میتوان آنرا «تمایز از غیر و تشابه با
خودی» دانست (میرمقتدائی .)32 :1383 ،بهطور کلی ،هویت بهطور ضمنی بیانگر این حقیقت

است که هر پدیده از طریق بروز برخی صفات عینی و ذهنی شباهت خود را با گروهی از اشیاء

و تفاوتش را از گروهی دیگر نشان میدهد .از اینرو هویت عامل شناسایی پدیده در ضمن
داشتن دو مفهوم تفاوت و شباهت معرفی و تبیین میشود.

Stuart Hall .1؛ استورات هال  1932نظريه پرداز فرهنگي انگليسي از چهرههاي مؤثر پيشرفت مطالعات فرهنگي در
انگلستان (هال استوارت ،رمزگذاري و رمز گشايي ،ترجمه نيما ملک مهدي ،چاپ اول -تهران )1382 ،مهسا ،طایع،
در تکاپوی هویت ،سایت روزنامه پیمان ملی )10:35access in ،1389 /8 /2( ،ازwww.paymandaily.af/spip. :

php?article557

 Jencks .2؛ چارلز جنکز تاريخ نگار و منتقد معماري است و ميتوان گفت نخستين کسي است که پست مدرنيسم را در
معماري مطرح کرد در سال  1997کتابي به نام «زبان معماري پست مدرن » guage post Moder the lan Architecture
نوشته است .برگرفته ازhttp:// www. newdesign. ir :

بهطور کلی ،جامعهشناسان هویت را نوعی احساس خود بودن جمعی دانستهاند ،یعنی

با دیگران تفاوت داشتن و در عین پیوند یا حتی آمیختگی ،جدایی و فاصله را نگه داشتن
(شیخزینالدین)1374 ،؛ به بیان دیگر ،نوعی احساس تعهد و تعلق نسبت به مجموعهای از

مشترکات جامعه که موجب وحدت و انسجام میشود (طبسی.)365-376 :1386 ،

در حوزه معماری و شهرسازی نیز کریستوفر الکساندر )1965( 1هویت را تجسم کالبدی

کیفیتهای بینام در بناها میداند ،کیفیتهایی که مبنای اصلی حیات و روح هر انسان ،شهر ،بنا

یا طبیعت بکر هستند ،اما نمیتوان نامی بر آنها گذاشت (الکساندر )457 :1386 ،هویت همان

تفاوتهای کوچک و بزرگی است که باعث بازشناخت یک مکان و خوانایی محیط میشود

و حس دلبستگی محیط را بهوجود میآورد (قطبی.)81 :1387 ،

بر این اساس و با توجه به ماهیت وحدتبخشی و افزایش خودباوری هویت ،متغیرهای

مؤثر در ارتقای هویت و ارتباط آنها با حس تعلق شهروندان محور مقالة حاضر است .در این

راستا میتوان این فرضیههای کلی را مطرح کرد )1 :به نظر میرسد بین ارتقای هویت شهر و
افزایش حس تعلق شهروندان با مؤلفههای کالبدی محیط رابطه وجود دارد )2 .به نظر میرسد

بین ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان با مؤلفههای معنایی محیط رابطه وجود
دارد )3 .به نظر میرسد بین ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان با مؤلفههای
عملکردی و جغرافیایی محیط رابطه وجود دارد.

معنا و مؤلفههای هویت شهر

از آنجا که هویت مجموعهای از صفات و مشخصاتی است که باعث تشخص یک فرد یا

اجتماع افراد و جوامع دیگر میگردد ،شهر نیز بهتبعیت از این معیار ،شخصیتیافته و مستقل

میگردد .هویت در شهر بهواسطة ایجاد و تداعی خاطرات عمومی در شهروندان ،تعلق خاطر

و وابستگی را نزد آنان فراهم کرده و شهرنشینان را بهسوی شهروند شدن که گسترهای فعالتر
از ساکن شدن صرف دارد ،هدایت میکند .بنابراین ،هر چند هویت شهر خود معلول فرهنگ

شهروندان آن است اما فرآیند شهروندسازی را تحت تأثیر قرار داده و میتوان باعث تدوین
معیارهای مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و ساکنان گردد .هویت یک معیار رشد برای
1. Christopher Alexander
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شهر است .به عبارت دیگر ،وقتی یک شهر یا جامعه رشد میکند ،بخشی از ویژگیهای هویتی
آن در جریان رشد تغییر کرده و ساماندهی جدیدی مییابد .در چنین ساختاری باید هویت
شهر بهعنوان یک معیار برای توسعه و عاملی برای ارتقای کیفیت محیط مطرح شود تا بتواند

زمینههای مشارکت و امنیت افراد را فراهم کند.

هویت شهری را میتوان از سه بعد تاریخی (معنایی) ،جغرافیایی (کالبدی) و کارکردی

مورد بررسی قرار داد .بعد تاریخی پیشینة یک شهر را شامل میشود ،همچون کارنامهای که

بهشکل مکتوب یا شفاهی نزد ساکنان آن و نزد دیگران ثبت شده و از آن تصویری مطلوب
و نامطلوب میسازد .سیاستگذاران هر شهی باید تصویر مطلوب را حفظ یا تقویت کرده
و تصویر نامطلوب را تضعیف نمایند (فکوهی .)2 :1387 ،بعد جغرافیایی شهر به موقعیت
جغرافیایی اقلیمی آن مربوط میشود که خود از عوامل مهم هویتبخش بهحساب میآید ،مثل

مقایسة شهرهای شمال و جنوب که سبب ایجاد هویتهای متفاوتی شده و بر روابط شهری
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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تأثیرگذار است .بعد کارکردی که در برگیرنده کارکردهای مختلف سیاسی ،جهانگردی ،زیارتی،

تجاری ،صنعتی است ،نیز هویتهای گوناگونی برای شهرها ایجاد کرده است .البته کارکردهای

شهر شکل خالص ندارند و با هم ترکیب میشوند ،بنابراین در هر شهر با گروهی از کارکردها
سروکار داریم که هر یک بنا به مورد ،دوره ،مناسبت ،زمان و مکان خاص و ارتباطاتی که ایجاد

میشود یا قصد ایجاد آنها را داریم ،اهمیت بیشتری مییابند یا از اهمیت آنها کاسته میشود
(همان) .بنابراین ،شهر محلی است که تعامالت شهری در آن بهوقوع میپوندد و ساکنان

احساس تعلق شهروندی نسبت به شهر خود دارند .به عبارت دیگر آنچه یک شهر را میسازد

هویت شهر و شهروندان است.
الف) هویت در طراحی محیط

هويت توسط محيط طبيعي و واكنشهاي افراد در مكانهايي كه آنها ساكن هستند ،شكل
گرفته است و تغييرات آنها را به هم وابسته ميكند (دورتی .)2006 ،1آشكار كردن تاريخ يك

مكان نقش مهمي در هويتبخشى آن ایفا ميكند .مكانهاي عمومي كه با تاريخ و فرهنگ شهر
عجين شدهاند ،در ذهن ارتباطی ميان كاربران و مكانها ايجاد ميكند .كوشش در جهت حركت

بهسوي معماري و شهرسازي باهويت پاسخي به نيازهاي معنوي انسانها در كنار نيازهاي
1. Dougherty

مادي ايشان است .ضرورت حركت بهسوي اين مفهوم در برنامههاي اول و دوم توسعة كشور
به صورت كلي و در برنامههاي سوم و چهارم توسعه بهتفصيل مورد توجه قرار گرفته است
(مهدوينژاد و همكاران.)1389 ،

بهگفتة لینچ برای داشتن یک تصویر ذهنی بالنسبه کامل از محیط ساختهشده بهتر است آن

را از سه دریچة معنا ،عملکرد (کارکرد) و کالبد (صورت) مورد بررسی قرار داد .این سه مقوله

بهظاهر متفاوتند ولی بسته به موارد خاص هر یک میتواند جزئی از دیگری یا منتج از دیگری
باشد (پاکزاد .)88 :1386 ،ولف نيز معتقد است هويت در محيط نتيجة ارتباطات مقابل سه

جزء است كه در داخل يك مجموعه عمل ميكند؛ تركيب ظاهري و كالبدي نماها در محيط

(کالبد) ،علمكردها و فعاليتهاي قابل مشاهده در محيط (کارکرد) و مفاهيم نمادها (سمبلها)
در محيط (معنا) (برزگر.)197 :1383 ،

ب) مؤلفههای کالبدی هویت

هويت کالبدي به معناي صفات و خصوصياتي است که جسم شهر و بنا را از غير متمايز کرده

فصلنامهعلمی-پژوهشی

کالبدي از نظر مفهومي با اصطالحات «شخصيت» و «حس مکان» مترادف است (ميرمقتدايي،

شناسایی مؤلفههای
موثر بر...

و شباهتش را با خودي آشکار ميکند .اين صفات بايد بهگونهاي باشند که جسم شهر در عين
حفظ تداوم زماني ،در حال تحول و تکامل باشد و نهايت ًا به پيدايش يک کل منجر شود .هويت
 .)29 :1383بهگفته كوين لينچ 1اگر بناست طراحي محیط ساخته شده مفيد واقع گردد بايد قادر

باشد از راه اعتالی كيفيت محيط كالبدی ،به اعتالی كيفيت زندگي انسان ياری رساند (گلكار،
 )43 :1379و چنانچه در محيط و كالبد شهر و بنا هيچ نماد و نشانهای از گذشته وجود نداشته

باشد ،هويت محیط كمرنگ ميشود (آتشینبار.)1388 ،

معيارهاي ارزيابي هويت کالبدي در محیط عبارتند از:

 )1زمینة کالبدی :زمینه گرایی پیوند میان معماری و شهرسازی در زمینة معین است .در

حقیقت دلپذیرترین فضاهای شهری دارای پیوستگی و ریتمی است که بهوسیله بناها بهوجود

آمده اند (یزدانی و مروتی.)1392 ،

 )2تمايز /تشابه :به معناي تمايز از غير و تشابه با خودي (میرمقتدایی.)37 :1383 ،

 )3تداوم /تحول :بهمعناي پيوند با گذشته و عدم انقطاع (تداوم معني و ارزش هاي خودي)
1. Lynch
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در عين نوآوري و خالقيت با توجه به شرايط زمانه (خود ماندن ولي همان نماندن).

 )4وحدت /کثرت :بهمعناي پيوند ميان اجزاء متفاوت ،بهگونه اي که کنار هم يک کل را

بهوجود آورند (همان).

 )5خوانایی (در فرم کالبدی) :خوانايي كيفيتي است كه زمینة قابل درك شدن يک مكان را

فراهم مي آورد و مي تواند بر چگونگي و سهولت درك مردم از فرصت ها و موقعيت هايي

كه محيط به آنان عرضه ميکند ،تأثير بگذارد (لینچ .)178 :1388 ،بر اساس نظر لينچ ،با كمک
عناصر راه ،لبه ،گره ،نشانه و محله (حوزه) مي توان در محیط خوانايي ايجاد كرد.

 )6ماندگاري :يعني آنچه قدرت حيات و زندگي در او وجود دارد و زنده خواهد ماند .در

تعريف ماندگاری اولين چيزی كه به ذهن متبادر ميشود مفهوم ماندن طي زمان طوالني است.
الکساندر برای بیان علمی و کالبدی از حیات و ماندگاری در پالن و نما و بهطور کلی کالبد بنا،

پانزده عامل را بیان میکند که عبارتند از :مقیاسهای مختلف ،مراکز نیرومند ،مرزها ،تکرار متناوب،
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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فضای معین ،شکل خوب ،تقارن موضعی ،انسجام و ابهام عمیق ،تضاد ،درجهبندی ،ناهمگونی،

پژواک ،فضای خالی ،سادگی و آرامش درونی ،جداییناپذیری (الکساندر.)111-110 :1392 ،

 )7پایداري :پايدار يعني با ثبات ،با دوام ،چيزی كه ثابت و برقرار ميماند (پاکزاد.)108 :1381 ،
 )8نما :لينچ در كتاب سیمای شهر تحليل تصوير ذهنى شهر را مهم معرفی میکند.

ريختشناسى عامل تشخيص يك شهر از شهر ديگر است و همين عامل ،تشخص و هويت
شهر را نشان مىدهد (كرباليي نوري .)1386 ،بنابراین ،نمای شهر از بارزترین نمودهای شهر
است که همیشه در معرض دید ناظر بوده و موجب تداعی خاطرههاست و همین خاطرهها حس
تعلق به مکان و در نهایت ایجاد هویت برای شهروندان را تداعی میکند (نصر.)71 :1383 ،

ج) مؤلفههای عملكردی هویت

كيفيت كاركردی به چگونگي كاركرد يک مكان از نظر اقلیمی و فعالیتی ،عوامل اجتماعی
ادراکی و تعاملی و اينكه طراحان چگونه ميتوانند فضای بهتری را طراحي كنند ميپردازد.

بنابراین ،با در نظر گرفتن معيارهای كاركردی در طراحي محيط ميتوان انتظار خلق محيطي
پاسخده و مردمپسند داشت (عباسزادگان و سربندی فراهاني .)1391 ،مؤلفههاي عملكردي

از يکسو در برگيرندة تأمين حركت و دسترسي سهل و مناسب به محیط و از سویی ،در بر
گيرندة عملكردهای ديگری همچون تفريح غيرفعال ،تماشای مردم و مراسم گوناگون ،غذا

خوردن و گفتگو ،روزنامه خواندن ،مالقات با دوستان و ...است تا ضامن سرزندگي و غنای

تجربة فضايي شهر گردند (گلکار .)1379 ،با توجه به اين تعريف ،معيارهاي ارزيابي هويت
عملکردی در محیط بهقرار زير است:

 .1زمینه اقلیمی :برای اینکه محیطی از نظر عملکردی مناسب باشد الزم است با زمینة

اقلیمی که تأثیر خود را در مصالح ،رنگها و بازشوها ،فشردگی احجام ،فرم و غیره بروز

میدهد ،تطابق داشته باشد (یزدانی و مروتی.)1392 ،

 .2نفوذپذیري :هرچه ميزان برخورداری بلوك از شبكة دسترسي بيشتر باشد ،ميزان

نفوذپذيری بيشتر است (بنتلي و همکاران.)157 :1390 ،

 .3تنوع :به مجموعهاي از كاركردهايي كه مكان عرضه ميكند اطالق ميشود (بنتلي 1و

همکاران.)1985 ،

 .4خوانايي الگوهای فعاليت :سهولت به ذهن سپردن سازمان فضايي هر مكان بهوسيله

مردم (همان).

 .5انعطافپذیري :مكانهايي كه بتوانند برای منظورهای متنوعي بهكار آيند ،در مقايسه با

مكانهايي كه برای كاربری مشخص و محدودی طراحي شدهاند ،حق انتخاب بيشتری را به

كاربران عرضه ميکنند (بنتلي و همکاران.)157 :1390 ،

 .6گوناگونی :مكانهای قابل دسترسي و نفوذپذير زماني ارزشمند تلقي ميگردد كه بتوانند

تنوعي از تجربيات را عرضه بدارند (همان )59 :و زماني كه تنوع و گوناگوني موجود باشد،

حق انتخاب مخاطب را افزايش ميدهد.

 .7سلسلهمراتب :بسياری از جنبههای طرح نيازمند تسلط بصری است .در تركيبهای

پيچيدهتر بهكارگيری سلسلهمراتب برای برقراری نظم اجزا با كل ضروری است .سلسلهمراتب

عملكردی در ورودی ،راهروها ،مسيرها و ديگر شبكههای ارتباطي ،بر حسب درجة اهميت

آنها يافت ميشود .اين سلسلهمراتب الگوی بصری ايجاد مي-كنند (سايمون.)202 :1387 ،

 .8سرعت و حركت :در طراحي فضا بايد تناسبات لبهها ،ويژگيهای ريتمدار يا خطي فضا

را طوری تنظيم كرد كه سرعت حركت و ادراك فضا را تحت تأثير قرار دهد تا با حركت ناظر
در محيط و منظر ،تجربة او از فضا به بيشترين حد برسد (قريب.)1382 ،

1. Bentley
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 .9تناسب بصری :میزان یا اندازهای که فرم و ظرفيت فضاها با الگوي رفتاري مردم همخوان

باشد و مردم تمايل به برقراري ارتباط يا شركت در تعامل داشته باشند ،بهمثابه پر بار كردن
تجربة هر فرد از شهر ،بنا به ساليق و الگوهاي رفتاري هر شخص شكل ميگيرد (لینچ:1981 ،
119ـ.)118

 .10غنا :افزايش ميزان دلپذيري از فضا از طريق تجربة شخصي ناشي از پرداختن به

جزئيات در سيماي بصري (بنتلی )1985 ،و افزایش حس تعلق و تعامالت اجتماعی.

 .11تعلق :ناشي از طراحيهايي است كه باعث ميشود مردم نسبت به مكانهايي كه كار و

زندگي ميكنند ،احساس تعلق كنند و اثري از خود در آنجا بر جاي بگذارند (بنتلي و همکاران،
.)157 :1390

 .12سرزندگي :ميزان يا اندازهاي كه در آن فرم مكانها از عملكرد ،نيازهاي بيولوژيكي

و ظرفيت انسان حمايت ميكند (بنتلی و همکاران119 :1985 ،ـ )118و عاملي براي افزايش
فصلنامهعلمی-پژوهشی

10

دوره نهم
شماره 4
زمستان 1395

ادراك از شهر خواهد بود.

 .13دسترسي :توانايي براي دستيابي به فعاليتها ،منابع ،خدمات ،اطالعات مكانها يا

اشخاص مختلف ،شامل كميت و تنوع عناصر قابل دسترس (لینچ119 :1981 ،ـ.)118

 .14نظارت (مشارکت) :افراد در حين استفاده از مكانها باید توانايي خلق و اداره دسترسي

به فضاها و فعاليتها را داشته باشند (همان) .به عبارت دیگر ،مردم بايد احساس كنند بخشي
از محيط به آنها تعلق دارد و محیط بايد مشاركت شهروندان را تشويق و حمايت كند (جاکوبز

1

و آپلییارد116 :1987 ،2ـ115؛ آپلییارد.)1979 ،
د) مؤلفههاي معنایی هویت

فضاهای شهری مانند هر پديدهای در جهان ،دارای فرم و محتوا هستند؛ نه فرمي را بدون محتوا
ميتوان تصور كرد و نه محتوايي بدون فرم .محتوا ،موضوع ،معني و مفهومي است كه در يک

پديده نهفته است و خصلتي دوگانه دارد؛ عيني و ذهني .جنبههای ذهني و عيني محتوی يک
پديده در كنار يكديگر نیستند بلكه در هم عجين شدهاند .در واقع شهرها در کنار وجود کالبدی

خود ،از منظری ذهنی نیز برخوردارند که با کیفیت بصری منسوب به آنها گره خورده است.
لینچ ( )۱۳۹۲بر این باور است که شهرها را نباید تنها براساس تصور خود که باید از طریق
1. Jacobs
2. Appleyard

تصور سایرین بنگریم (راودراد و محمودی 54 :1394 ،و ،)55لذا عنصر زيباييشناختي يک اثر
نه فقط در کالبد و فرم بلکه در محتوای آن نيز وجود دارد .عملكرد بهطور معمول فايدة يک

پديده برای انسان است امام معنا ،ارزش مفهوم و پيام (چه عقلي و چه احساسي) يک پديده
است (پاكزاد .)96 :1385 ،هر فضايي دارای معنا و محتوایی است كه جنبههای متفاوتي را در

بر میگیرد؛ معنا ميواند فرهنگ ،مذهب ،تاريخ ،آداب و رسوم ،نمادها ،عملكرد ،رفتار ،زيبايي،
پاكي و ...يک ملت را به مخاطب بفهماند (نقيزاده361 :1386 ،ـ .)351اين معاني ميتواند

باعث خاطرهانگيزی ،هويتبخشي و غنای حسي فضا گردد.

با توجه به اين تعريف ،معيارهاي ارزيابي هويت معنایی در محیط اینها هستند:

 .1زمینه اجتماعی و فرهنگی :برای اینکه محیطی از نظر معنایی مناسب باشد الزم است

با ارزشها ،باورها و نظامهای نمادی مشترک مردم که با آنها به محیط خود معنی میدهند،
هماهنگ باشد (راپوپورت.)1977 ،1

 .2غناي حسی :تنوع تجربيات حسي كه موجب لذت استفادهكنندگان شود .عناصر برای

اينكه بتوانند در بهبود غنای حسي نقش ايفا كنند ،بايد قابل رويت باشند (بنتلي و همکاران،
 .)157 :1390در طراحي بايد تصيماتي اتخاذ شود كه باعث افزايش درك و تجربيات حسي

واردشوندگان گردد و لذت آنان ،مثل حس تعلق و خاطرهانگیزی را برانگیزد.

 .3نماد و نشانه :بررسي چگونگي تأثير محيط كالبدی بر ادراك و فعاليتهای انسان نشان

ميدهد ويژگيهای كالبدی محيط با ايجاد معاني و تأمين فعاليتهای خاص بر احساس و
رفتار افراد تأثير ميگذارد و در القای حس مكان مؤثر است (فروغي .)1390 ،نمادها و نشانهها

وسيلههای بالقوه برای رساندن معنا هستند (مدنيپور.)102 :1379 ،

 .4عناصر طبيعى :نشاندهندة هويت طبيعى هر مكان هستند و از آنجا كه طبيعت از ابتدا

جزيى از وجود انسان بوده و فرد در كنار آن به آرامش مىرسد ،شهرها و عناصر آن بايد چنين
محيط و بسترى را فراهم سازند و محل آرامش انسان باشند .اين آرامش عموم ًا در كنار جنبة

كالبدى ،جنبة احساسى و روانى نيز دارد ،به اين ترتيب كه عناصر طبيعى نشانههايى آشنا براى
افراد شهر هستند؛ اين نشانهها با شهروندان ارتباط برقرار مىكند و جزيى از وجود و خاطره

آنها مىشود (خطیبی.)65 :1392 ،

1. Rapoport
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 .5تكرار مستمر الگوى خاصى از رويدادها :از نظر الكساندر این تکرار حاصل رويدادهايى

است كه در آن اتفاق مىافتد و همينطور كه كل شكل مىگيرد ،هويتى جاودانه به خود مىگيرد

كه آن را شايستة نام هويت جاودانه مىكند (الكساندر.)1386 ،
پیشینةتحقیق

بناها و شهرهای امروزی با تقلید کورکورانه ،بدون برنامهریزی و بدون توجه به هویت بومی
منطقه طراحی میشوند که عدم تعلق ،عدم خودباوری و عدم اعتماد به نفس شهروندان را

بهدنبال دارد .تحقیق حاضر سعی دارد ضمن استخراج و معرفی عوامل تأثیرگذار در ارتقای
هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به محیط ساختهشده ،دستورالعملهایی عمومی برای

یـفرهنگی ارائه نماید تا در بناها و شهرهای جدید شاهد عدم تعلق و عدم
طراحی بناهای ادار 

خودباوری نسلهای جدید و آینده نباشیم .پیشتر ،در اینباره تحقیقاتی نیز صورت گرفته
فصلنامهعلمی-پژوهشی

12

دوره نهم
شماره 4
زمستان 1395

است ،از جمله:

« .1نشانهشناسی چشماندازهای فرهنگی در جغرافیای فرهنگی؛ راهبردی مفهومی برای

فهم و کشف معنا» که با روش توصیفی تحلیل انجام شده و بهدنبال آن است تا بهکمک دانش

و روش نشانهشناسی ،معنا و محتوای چشماندازهای فرهنگی را روشن کند و به این نتیجه
رسیده که نشانهها و نمادهای فرهنگی نقش مهمی در تفسیر و فهم معناهای نهفته در بناها ایفا
میکند (فیاض.)1390 ،

« .2الزامات ارزشگذاری به میراث فرهنگی در آموزش معماری» که با روش توصیفیـ

تحلیلی ،به ضرورت توجه به میراث فرهنگی معماری در طراحی امروز اشاره داشته و به این
نتیجه رسیده که تجلی و جلوههای حقیقت نهفته در معماری با ارزش گذشتة ایران یا به عبارتی

میراث فرهنگی معماری ،میتواند وسعت دامنة آگاهی و آموزش را در معماری افزایش دهد
و میراث فرهنگی معماری بهعنوان «فرازبان معماری معاصر» باید سرلوحه طراحی قرار گیرد
(مردمی و مرادی.)1387 ،

پژوهشی تحت عنوان «رواسازی میان فرهنگی مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک

شده در دانشجویان ایرانی و سوئدی» انجام شده که در آن به رواسازی میان فرهنگی مقیاس

چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده پرداخته و تاثیر و اهمیت فرهنگ و زمینه فرهنگی را

بررسی کرده است (شکری و همکاران.)75 :1394 ،

« .3پرسمان تبعي در گفتمان كالبد شهر و هويت» به این پرسش میپردازد که آیا هويت

شهر تابع كالبد است يا كالبد تابع هويت شهر .نتايج این پژوهش نشان از آن دارد كه هويت

شهر حالتي ذاتي و دروندادي دارد كه بر كالبد شهر تأثير ميگذارد ،بنابراین سيماي كالبدي
شهرهاي وابسته به يك فرهنگ و جهانبيني خاص را از فرهنگ و ساختار اجتماعي ديگر

متمايز ميكند (حبیب و همکاران.)1391 ،

 .4خطیبی «تأثير متقابل الگوهاى رفتارى در احياى هويت محيط شهر» را با تمرکز بر

شناسايى و تشخيص هويت گذشتة شهرها و بررسى مؤلفههاى هويتى انجام داده تا با مداخة

طراحانه بتوان به احياى هويت پيشين آنها دست يافت (خطیبی.)1392 ،

 .5با توجه به اینکه معماری مبتنی بر بوم را میتوان نوعی همسازی بنای معماری با ساختار

یا به عبارتی متن و بطن محیط دانست ،شناسایی و بهکارگیری بستر جغرافیایی و کالبدی منطقه
در طراحی از اهمیت زیادی برخوردار است .بر این اساس ،پژوهشی با عنوان «تأثیر اقلیم بر

شکلگیری عناصر معماری سنتی گیالن» بر آن است تا تصویری کلی از معماری گیالن ارائه
دهد (گرجی مهلبانی و دانشور.)1389 ،

 .6همچنین پژوهشی تحت عنوان «ماهیت نشانهها و نقش آن در ارتقای حس مکان فضای

معماری» به بررسی نقش نشانهها در ادراک مفاهیم معنایی و نقش آن در ارتقای حس مکان

میپردازد (فالحت و نوحی.)1391 ،

 .7پژوهشی تحت عنوان «تخیل تهران :مطالعة «منظر ذهنی شهر» در سینمای دهة چهل و

پنجاه ایران» انجام شده که در این تحقیق به این نکته پرداخته شده که منظر شهری نشان دهنده
جریان فکری غالب در هر دوره است و منظر شهری حتی در فیلم و سینما هم تاثیرات فرهنگی
دارد (راودراد و محمودی.)1394 ،

 .8با توجه به اهمیت فرهنگ در معماری بومی پژوهشی با عنوان «تأثیر فرهنگ بر معماری بومی»

با روش تحلیلیـتوصیفی انجام شده که به بررسی تأثیر فرهنگ بر معماری بومی و ارائة راهکارهایی
برای استفاده از معماری بومی متأثر از فرهنگ در شرایط امروز پرداخته است (فالح.)1392 ،

 .9پژوهشی تحت عنوان «تحلیلی بر مؤلفههای ارتقای فرهنگ محیطزیستی ،مطالعۀ

موردی :شهروندان شهر شیراز» انجام شده که ضرورت و لزوم برقراری ارتباط و تعامل جدید
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بین طبیعت و انسان را بیان کرده ،و به تاثیر طبیعت و محیطزیست جهت ارتقا هویت و فرهنگ
در شهر شیراز پرداخته است (همتی و شبیری.)1394 ،

 .10پژوهشی تحت عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی شهرهای جدید»

نیز با هدف بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی ساکنان شهرهای جدید ،با استفاده از

نرمافزار «اس.پی.اس.اس» به تحلیل عوامل و تأثیر آنها بر هویت ساکنان پرداخته است (ربانی
و همکاران.)1389 ،
چهارچوب نظری

با توجه به مبانی نظری و مطالب بیان شده ،مؤلفههای کالبدی ،عملکردی و معنایی هویت
شناسایی شدند .بعد از این مرحله ،بر اساس مصاحبه با  11نفر از متخصصین ،مهمترین

مؤلفههای تأثیرگذار در ارتقا هویت و افزایش حس تعلق شهروندان انتخاب (جدول  )1و
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فرضیههای قطعی تدوین گردید .در مرحلة نهایی این مؤلفهها و فرضیهها در قالب پرسشنامه
مورد سنجش شهروندان قرار گرفت.

جدول  .1متغیرهای انتخابی متخصصین از بین متغیرهای مستخرج از مبانی نظری (صفرنژاد)1394 ،
متغیر وابسته

ارتقا هویت شهر و
افزایش حس تعلق
شهروندان

عوامل مداخلهگر (میانجی)

نحوة اثر

متغیرمستقل

افزایش احساس
خاطرهانگیزی و لذت
(دانشپور و همکاران،
.)43 :1388

ایجاد ارجاعات ارزشی
فرهنگی و بومی (لینچ،
 )178 :1388و انطباق با
محیط (مزینی)9 :1375 ،

نمادها و نشانههای بومی
(لینچ178 :1388 ،؛
مدنيپور)102 :1379 ،

افزایش احساس
رضایتمندی و آرامش و
لذت (دانشپور و همکاران،
44: 1388؛ بنتلی و
همکاران)59 :1390 ،

تنوع تجربیات حسی و
تداعی خاطرات (بنتلی و
همکاران)59 :1390 ،

غنای حسی (بنتلی و
همکاران)59 :1390 ،

متغیر وابسته

عوامل مداخلهگر (میانجی)

نحوة اثر

ارتباط مثبت بین فرد و
افزایش احساس رضایتمندی مکان کالبدی و ایجاد معانی
(فروغي)1390 ،؛ مدنيپور،
و تعامالت و دلبستگی
 )102 :1379و سهولت ادراک
(دانشپور و همکاران،
معانی و فرصتهای موجود
)42 :1388
در بنا (لینچ)178 :1388 ،
ارتقا هویت شهر و
افزایش حس تعلق
شهروندان

متغیرمستقل

خوانایی در فرم کالبدی
(لینچ)178 :1388 ،

افزایش احساس وابستگی
و اینهمانی (دانشپور و
همکاران)44 :1388 ،

تعادل تصور عینی و ذهنی
شهروندان(خطیبی:1392،
 )69و سازگاری الگوی فرمی
بین بنای جدید با بناهای بومی
(نصر)71 :1383 ،

توجه به زمینه (یزدانی و
مروتی1392 ،؛ رپوپورت،
)1977

افزایش احساس حق
انتخاب و تعامل و مشارکت
شهروندان (دانشپور و
همکاران46 :1388 ،؛ لنگ،
)237 :1391

امکان دسترسی بیشتر به
مجموعه (بنتلی و همکاران،
 )59 :1390و پاسخ به
نيازهاى افراد (خطیبی،
)69 :1392

نفوذپذیری (بنتلی و
همکاران)157 :1390 ،

 .1به نظر میرسد نمادها و نشانههای بومی از طریق ایجاد ارجاعات ارزشی فرهنگی و

بومی و انطباق با محیط و تأثیر مثبت در افزایش احساس خاطرهانگیزی و لذت شهروندان،
موجب ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان میگردد.

 .2به نظر میرسد غنای حسی از طریق تنوع تجربیات حسی و تداعی خاطرات و تأثیر

مثبت در افزایش احساس رضایتمندی و آرامش و لذت شهروندان ،موجب ارتقای هویت
شهر و افزایش حس تعلق شهروندان میگردد.

 .3به نظر میرسد خوانایی در فرم کالبدی از طریق ارتباط مثبت بین فرد و مکان کالبدی،

ایجاد معانی و سهولت ادراک معانی و فرصتهای موجود در بنا ،تأثیر مثبت در افزایش

احساس رضایتمندی و تعامالت و دلبستگی شهروندان ،موجب ارتقای هویت شهر و افزایش
حس تعلق شهروندان میگردد.

 .4به نظر میرسد توجه به زمینه از طریق تعادل تصور عینی و ذهنی شهروندان ،سازگاری

الگوی فرمی بین بنای جدید با بناهای بومی و تأثیر مثبت در افزایش احساس وابستگی و

فصلنامهعلمی-پژوهشی

15

شناسایی مؤلفههای
موثر بر...

اینهمانی ،موجب ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان میگردد.

 .5به نظرمیرسد نفوذپذیری از طریق امکان دسترسی بیشتر به مجموعه و پاسخ به نيازهاى

افراد بهرهبردار و نیز تأثیر مثبت بر افزایش احساس حق انتخاب و تعامل و مشارکت شهروندان،

موجب ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان میگردد.

 .6به نظر میرسد نمای ساختمان از طریق شکلدهی به سیمای شهری و تناسبات و زیبایی

و نیز تأثیر مثبت بر افزایش احساس لذت و تداعی خاطرات ،موجب ارتقای هویت شهر و
افزایش حس تعلق شهروندان میگردد.
روش تحقیق

یـ تحلیلی و پیمایشی است .جامعة آماری
روش انتخابی این تحقیق ترکیبی از روش توصیف 
این مطالعه شهروندان شهر رشت است که جمعیت آن بر اساس سرشماری سال ،1390
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 ٩١٨۴۴۵نفر است .از این جمعیت بر اساس فرمول کوکران ،1تعداد  407نفر بهعنوان نمونة

آماری انتخاب شد .روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای ای است و دادههای مورد نیاز
از دو روش مراجعه به اسناد و پرسشنامه جمعآوری شده است ،به این ترتیب که فرضیهها از
 11نفر از متخصصین معماری و شهرسازی نگرشسنجی شده و نتایج آزمون نگرشسنجی از

متخصصین ،در قالب پرسشنامه مورد آزمایش و نظرسنجی  407شهروند گیالنی قرار گرفت.
پس از تحلیل دادهها در نرمافزار «اس.پی.اس.اس» و بررسی یافتههای تحقیق ،اصول و مدل

طراحی مؤثر بر ارتقای حس تعلق شهروندان در بناهای امروزی استخراج گردید؛ متغیر وابستة

پژوهش ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان و متغیرهای مستقل پژوهش ،شامل
نمادها و نشانههای بومی ،غنای حسی ،خوانایی در فرم کالبدی ،توجه به زمینه در طراحی،

نفوذپذیری و نمای ساختمان هستند .گزینش این متغیرها و انتخاب گویههای مربوط برای
سنجش آنها بر اساس مبانی نظری ،بررسی منابع موجود و مطالعات انجام شده و مصاحبه با
متخصصین معماری و شهرسازی صورت گرفته است .میزان آلفای کرونباخ بین  0و  1است

 =N( n = d2 (N z- 1pqNحجم جامعه ،مقدارz معموالً دو مورد است:
 .1فرمول کوکران برای بهدست آوردن جامعة آماری:
2
) + z pq
 1/96در سطح اطمینان  95درصد و  2/57در سطح اطمینان 99درصد ،مقدارp نسبت صفت موجود در جامعه است
که بین  0/01تا  0/99انتخاب میشو د كه برابر با  0/5در نظر گرفته ميشود ،مقدار  qنسبت عدم وجود صفت در جامعه
است كه برابر است با  ،p-1=qمقدارd سطح خطای قابل قبول پژوهشگر است که بین  0/01تا  0/05انتخاب میشود).
2

هر چه به یک نزدیکتر باشد نشاندهندة مناسب بودن دادهها برای تکرار در شرایط دیگر است.
با توجه به جدول زیر همة آلفاها باالتر از  0/7هستند و این نشان میدهد که ابزار اندازهگیری
(پرسشنامه) ،ابزار خوبی برای سنجش حس تعلق شهروندان بوده است .به عبارتی ،سؤاالت
پرسشنامه سؤاالت خوبی برای بررسی موضوع هستند.

جدول  .2نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرها و پرسشنامه
نوع متغیر

متغیر مستقل

متغیر وابسته

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

متغیرها

نمادها و نشانههای بومی

12

0/726

غنای حسی

7

0/69

خوانایی در فرم کالبدی

4

0/677

توجه به زمینه

4

0/692

نفوذپذیری

6

0/665

نمای ساختمان

7

0/715

حس تعلق شهروندان به بناهای شهری

8

0/820

کل پرسشنامه

40

0/912

تحلیل اطالعات و یافتههای تحقیق

در این مرحله به تحلیل دادههای حاصل از پاسخ شهروندان گیالنی به پرسشنامه با نرمافزار
«اس.پی.اس.اس» پرداخته شده است .بهمنظور پاسخ به سؤاالت پژوهش ،ابتدا به بررسی پایایی

و اعتبار دادهها و پرسشنامه بر اساس آزمون کیزر مایرر پرداخته ،سپس با بهرهگیری از آزمون

همبستگی و آزمون واریانس به بررسی میزان معناداری و همبستگی بین متغیرها پرداخته و
در نهایت با استفاده از تحلیل رگرسیون و مدلسازی به تشخیص و میزان تأثیر عوامل مؤثر

بر ارتقا هویت و افزایش حستعلق شهروندان و میزان و نحوه تأثیرگذاری آنها پرداخته شده
است .از بین  407نفر پاسخدهندة گیالنی 43/7 ،درصد مرد و  56/3درصد زن ،بیشترین

فراوانی پاسخگویان مربوط به گروههای سنی  61 ،20-30درصد پاسخگویان دارای تحصیالت
کارشناسی 17 ،درصد دیپلم و  0/7درصد دکتری 70 ،درصد پاسخگویان ساکن رشت13/5 ،
درصد ساکن بندر انزلی و املش ،و سایرین ساکن خمام و رودسر و ...بودند.
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الف) بررسی اعتبار و پایایی دادهها و پرسشنامه بر اساس مقدار کیزر -مایرر

از طریق تحلیل عامل به بررسی اعتبار سازهای ابزار اندازهگیری پرداخته شده است .در این
مطالعه تحلیل عامل بهدنبال دو هدف است؛ یکی بررسی اعتبار سازهای بهمنظور مشخص کردن

مناسب بودن دادهها برای تحلیل آماری و دیگری ،تلخیص دادهها در عوامل محدود.
جدول  .3اعتبار سازهای ابزار اندازهگیری
مقدار کیزر -مایرر

0/884

آزمون بارتلت

5304/177

درجه آزادی

990

سطح معناداری

/0000

جدول  .4مدل تحلیل عامل مشترک
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عامل

مجموع

درصد واریانس

درصد تجمعی

خوانایی در فرم کالبدی

9/594

21/674

21/320

غنای حسی

2/759

6/132

27/453

نمادها و نشانههای بومی

1/739

3/865

31/317

نفوذپذیری

1/618

3/595

34/912

بر اساس جدول  3که اعتبار سازهای عوامل ارتقای هویت و افزایش تعلق شهروندان به

بناهای شهری را نشان میدهد ،مقدار  KMO=0/884نشاندهندة مناسب بودن ابزار اندازهگیری

و گویههای آن برای اندازهگیری واقعیت تعلق به بناهای شهری است و چون این مقدار باالتر
از  0/7است ،نشان میدهد که دادههای موجود برای اندازهگیری ارتقای هویت و افزایش حس
تعلق شهروندان به بناهای شهر مناسب هستند .به عبارتی ،موضوع تحقیق با گویههای موبوطه

خوب سنجش شدهاند .بر اساس جدول  ،4در مجموع چهار عامل  34/9درصد از واریانس
مؤلفههای اصلی را تبیین میکند؛ در این بین خوانایی در فرم کالبدی بیشترین سهم واریانس
عوامل را تبیین میکند ،با چرخش وریماکس  14گویه معرف عامل خوانایی در فرم کالبدی ،نُه

گویه معرف غنای حسی ،هشت گویه معرف نمادها و نشانههای بومی و هشت گویه معرف
عامل چهارم یعنی نفوذپذیری است .عامل اول خوانایی در فرم کالبدی  21درصد واریانس را

تببین میکند و گویههای آن از اهمیت ویژهای برخوردارند ،غنای حسی  6درصد واریانس این
ارتقای هویت و افزایش تعلق شهروندان به بناهای شهری و عامل سوم و چهارم یعنی نمادها

و نشانههای بومی ونفوذپذیری هر کدام  3درصد واریانس را تبیین میکنند.
ب) آمارهای توصیفی متغیرهای اصلی

بر اساس جدول  ،5با در نظر گرفتن حداقل و حداکثر نمره ،میانگین همة متغیرها باالتر از سطح
متوسط است و نشان میدهد که غنای حسی ،خوانایی در فرم کالبدی ،توجه به زمینة طراحی،
نفوذپذیری ،نمای ساختمان ،نشانهها و نمادهای بومی و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق

شهروندان به بناهای شهری بیشتر است.

جدول  .5آمارهای توصیفی متغیرهای اصلی
حداقل

حداکثر

میانگین

واریانس

متغیر

غنای حسی

13

35

27

17/481

خوانایی در فرم کالبدی

4

20

14

6/840

توجه به زمینه

4

20

15

7/361

نفوذپذیری

14

30

23

11/813

نمای ساختمان

12

30

27

15/757

نشانهها و نمادهای بومی

20

60

45

45/566

ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری

5

15

13

3/891

ج) بررسی میزان همبستگی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته

(ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به محیط)

 .1همبستگی بین غنای حسی و میزان تعلق شهروندان :بررسی میزان تأثیرگذاری و همبستگی غنای
حسی با ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان و اینکه رابطة معناداری بین این دو
عامل وجود دارد یا خیر ،با محاسبة ضریب همبستگی پیرسون.

جدول  .6همبستگی بین غنای حسی و میزان تعلق شهروندان به بناهای شهری
همبستگی بین غنای حسی و ارتقای هویت و افزایش
حس تعلق شهروندان به بناهای شهری

میزان همبستگی پیرسون سطح معناداری تعداد نمونه
0/464

0/000

407
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ضریب همبستگی پیرسون بین غنای حسی و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان

به بناهای شهری با ضریب همبستگی  0/464و سطح معناداری کمتر از  0/05نشان میدهد که
بین غنای حسی و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری رابطهآی
معنادار وجود دارد .به عبارتی ،در طراحي بايد تصيماتي اتخاذ شود كه باعث افزايش درك

و تجربيات حسي شهروندان گردد و زمینههای لذت آنان را فراهم آورد ،مثل حس تعلق و
خاطرهانگیزی ،چراکه تجربیات حسی متفاوتی که شهروندان از یک محیط ثابت کسب میکنند
بر افزایش حس تعلق آنها تأثیر دارد.

 .2همبستگی خوانایی در فرم کالبدی و میزان تعلق شهروندان :بررسی میزان تأثیرگذاری و همبستگی
خوانایی در فرم کالبدی با افزایش حس تعلق شهروندان و اینکه رابطة معناداری بین ایندو
عامل وجود دارد یا خیر ،با محاسبة ضریب همبستگی پیرسون.
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جدول  .7همبستگی خوانایی در فرم کالبدی و میزان تعلق شهروندان به بناهای شهری
همبستگی خوانایی در فرم کالبدی و و ارتقای هویت و
افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری

میزان همبستگی پیرسون سطح معناداری تعداد نمونه
0/431

0/000

407

جدول  7همبستگی معنادار بین خوانایی در فرم کالبدی و ارتقای هویت و افزایش حس

تعلق شهروندان به بناهای شهری را در سطح اطمینان حداقل  95درصد نشان میدهد و نشان

میدهد که بین خوانایی در فرم کالبدی و تعلق شهروندان ارتباط معنیدار و همبستگی وجود
دارد .با توجه به اینکه محیط شهری شهروندان را دچار دلزدگی کرده و احساس تعلق مکانی

آنها را از بین میبرد ،زیبایی شهر وکیفیت بصری فضاهای شهری که بهندرت بهصورتی آشکار

به آن توجه میشود ،خوانایی در فرم کالبدی هستند .کاربرد ترکیب صحیح و منظمی از رنگها
و فرمها در محیطهای شهری نقش بهسزایی در خوانایی و وضوح و زیباسازی شهر دارند

و سبب تلطیف روحیه شهروندان در شهرهای شلوغ و پرهیاهوی امروز میشوند و احساس
مطلوبی از شهر در آنها ایجاد میکنند .از نظر لینچ وضوح بصری یا خوانایی آن است که

بهآسانی اجزاء شهری را بتوان شناسایی کرد و بتوان آنها را در ذهن در قالبی به هم پیوسته با
یکدیگر ارتباط داد.

 .3همبستگی بین توجه به زمینه و میزان تعلق شهروندان :برای بررسی میزان تأثیرگذاری و همبستگی

توجه به زمینه با ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان و اینکه رابطة معناداری بین
این دو عامل وجود دارد یا خیر ،ضریب همبستگی پیرسون برای مقایسه محاسبه شده است.
جدول  .8همبستگی بین توجه به زمینه و میزان تعلق شهروندان به بناهای شهری
همبستگی توجه به زمینه و ارتقای هویت و افزایش حس میزان همبستگی پیرسون سطح معناداری تعداد نمونه
تعلق شهروندان به بناهای شهری
407
0/000
0/434

ضریب همبستگی پیرسون بین توجه به زمینه و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق

شهروندان به بناهای شهری در سطح معناداری کمتر از  0/05نشان میدهد که رابطهای معنادار

بین دو عامل وجود دارد ،یعنی هر چه توجه به زمینة طراحی در شهرها بیشتر باشد به همان
میزان ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری هم بیشتر است .به

عبارتی ،پیشزمینههای ذهنی شهروندان در رابطه با فرمهای زیستی تعیینکنندة حس تعلق آنان

به بناهای شهری است.

.4همبستگی بین نفودپذیری و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان :بررسی میزان تأثیرگذاری

و همبستگی نفوذپذیری با افزایش حس تعلق شهروندان و اینکه رابطة معناداری بین این دو
عامل وجود دارد یا خیر ،با محاسبة ضریب همبستگی پیرسون.

جدول  .9همبستگی بین نفودپذیری و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری
همبستگی بین نفودپذیری و ارتقای هویت و افزایش
حس تعلق شهروندان به بناهای شهری

میزان همبستگی پیرسون سطح معناداری تعداد نمونه
0/736

0/000

407

جدول همبستگی بین نفودپذیری و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به

بناهای شهری با سطح معناداری  0/000نشان میدهد که رابطة معناداری بین این دو عامل
وجود دارد و ضریب همبستگی باالی  0/5نشان میدهد که همبستگی باالیی بین این دو عامل
وجود دارد .به عبارتی ،با افزایش نفودپذیری ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان

به بناهای شهری بیشتر میشود .راهکارهایی که امکان دید بصری بیشتر را برای شهروندان مهیا
کند و راهکارهایی که امکان حضور و مشارکت شهروندان را در بنا تقویت کند ،نفوذپذیری را
افزایش داده و حس تعلق شهروندان به بناهای شهری و ارتقای هویت را بهدنبال دارد.
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 .5همبستگی بین نمای ساختمان و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان:

بررسی میزان

تأثیرگذاری و همبستگی نمای ساختمان با افزایش حس تعلق شهروندان و اینکة رابطة معناداری
بین این دو عامل وجود دارد یا خیر ،با محاسبة ضریب همبستگی پیرسون.

جدول .10همبستگی بین نمای ساختمان و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری
همبستگی بین نمای ساختمان و ارتقای هویت و
افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری

میزان همبستگی پیرسون سطح معناداری تعداد نمونه
0/585

0/000

407

جدول همبستگی بین نمای ساختمان و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به

بناهای شهری با سطح معناداری  0/000نشان میدهد که بین نمای ساختمان و ارتقای هویت

و افزایش حس تعلق شهروندان رابطة معناداری وجود دارد و بهدلیل اینکه میزان همبستگی
پیرسون باالی  0/5است نشان میدهد که همبستگی باالیی بین این دو عامل وجود دارد.

فصلنامهعلمی-پژوهشی  .6همبستگی بین نماد و نشانة بومی و افزایش حس تعلق شهروندان:
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بررسی میزان تأثیرگذاری و

همبستگی نمای ساختمان با افزایش حس تعلق شهروندان و اینکه رابطة معناداری بین این دو
عامل وجود دارد یا خیر ،با محاسبة ضریب همبستگی پیرسون.

جدول  .11همبستگی بین نماد و نشانة بومی و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری
همبستگی بین نماد و نشانة بومی و ارتقای هویت و
افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری

میزان همبستگی پیرسون سطح معناداری تعداد نمونه
0/393

0/000

407

جدول همبستگی بین نماد و نشانة بومی و ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به

بناهای شهری با سطح معناداری  0/000نشان میدهد که بین این دو عامل رابطة معناداری وجود

دارد و هر چه از نشانهها و نمادهای بومی استفاده شود ،حس تعلق به بناهای شهری نیز بیشتر
میشود .به عبارتی ،وجود نمادها و نشانههای شهری فرآیند انتقال ارزشها و نگرشهای الزم

برای مشارکت پایدار شهری را از یک نسل به نسل دیگر فراهم میکند .بسترسازی نمادهای
شهری به افزایش کیفیت زندگی جمعی محالت و تقویت سرمایة اجتماعی کمک شایانی

یـهنری نقش بارزی در ارتقای
خواهد کرد .وجود نشانههای شهری بهعنوان عنصر فرهنگ 
حس تعلق شهروندان خواهد داشت .وجود این نشانهها بهعنوان یک واقعیت اجتماعی در

ساختار فرهنگی جامعه باعث تقویت هویت شهری ،مشارکت پایدار و تعلق به حفظ الگوهای
فرهنگی حاکم بر شیوة زندگی اجتماعی و خودباوری و اعتماد به نفس شهروندان خواهد شد.
د) آزمون مدل نظری تحقیقی (مدل رگرسیون)

با توجه به اینکه مدل نظری بینشی جامع به محقق میدهد و میتوان از طریق آن روابط علی
متغیرهای درگیر در ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان را مورد مطالعة دقیقتر قرار
داد ،پس از تدوین مبانی نظری ،مدلی طراحی شد و بهمنظور آزمون مدل نظری تحقیق از نرم

افزار مربوط به معادالت ساختاری استفاده شد .متأسفانه در اکثر تحقیقات روابط تکمتغیره مد

نظر است و این امر سبب میشود پژوهشگر نتواند بینش وسیعتری دربارة تحلیل عوامل مؤثر
بر موضوع پیدا کند .بههمین دلیل در اینجا عالوه بر روابط دو متغیره به روابط چند متغیره در

مدل رگرسیونی پرداخته شده است .این مدل نشانگر روابط متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
و همچنین روابط متغیرهای مستقل با یکدیگر است .مدلهای رگرسیونی معموالً یک متغیر

وابسته دارند و تنها روابط مستقیم را نشان میدهند.
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به بناهای شهری
ضریب
متغیرها

ضریب

ضریب

تبیین

رگرسیون

تبیین

تعدیل
شده

مقدارضریب

مقدارضریب

استاندارد

استانداردشده
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Beta

مقدار t

سطح
معناداری

غنای حسی

0/055

0/115

2/606

0/010

خوانایی در فرم کالبدی

-/060

-/080

-1/758

0/080

توجه به زمینه

0/022

0/030

0 /628

0/531

0/346

0/601

15/434

0/000

نمای ساختمان

0/136

0/275

6/037

0/000

نمادها و نشانههای بومی

-0/020

-0/068

-1/515

0/131

نفوذپذیری

0/782

0/611

0/606
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مطابق جدول  ،12سه متغیر غنای حسی ،نفوذپذیری و نمای ساختمان در تبیین متغیر

افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری و ارتقای هویت با ضریب تبیین تعدیل شده

برابر با  0/606بیشترین قدرت تبیینکنندگی را دارا هستند ،یعنی این سه متغیر  60درصد
واریانس حس تعلق شهروندان به بناهای شهری را تبیین میکنند .در این میان ،نفوذپذیری

با  0/601بیشترین سهم را در تبیین واریانس حس تعلق شهروندان به بناهای شهری دارد و
نمای ساختمان با  0/275و غنای حسی با ضریب استاندارد شده  0/115بهترتیب کمترین سهم

تبیینکنندگی را در تبیین حس تعلق شهروندان به بناهای شهری دارند .بر این اساس ،میتوان
در برنامهریزی و طراحیهای شهری و معماری به نفوذپذیری توجه ویژهای داشت و به نمای

ساختمان و غنای حسی اهمیت داد .سایر متغیرها در مدلسازی برای حس تعلق شهروندان به
بناهای شهری نقشی معناداری ندارند.

غنای حسی

/115
ارتقاء هویت و افزایش حس
فصلنامهعلمی-پژوهشی
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تعلق شهروندان

/601

/191
نفوذپذیری

/539

/427
/275

نمای ساختمان

نمودار  .1مسیر رابطه علی بین متغیرهای نفوذپذیری ،غنای حسی ،نمای ساختمان و ارتقای هویت و
افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای شهری

در نمودار مسیر سه متغیر مستقل نفوذپذیری ،غنای حسی ،نمای ساختمان با یکدیگر
بهصورت مستقیم و غیر مستقیم بر ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان به بناهای
شهری تأثیرگذارند؛ با توجه به مدل متغیر نفوذپذیری بیشترین تأثیر را بر افزایش هویت شهر
و حس تعلق شهروندان دارد و بعد از آن ،متغیر نمای ساختمان و متغیر غنای حسی بهترتیب
بیشترین تأثیر را بر ارتقای هویت شهر و افزایش حس تعلق شهروندان دارند .مجموع اثر 1کلی
 0/635است که نشان میدهد مجموع متغیرها اثر قابل قبولی در ارتقای هویت و افزایش حس
تعلق شهروندان به بناهای شهری دارند .میزان مجموع اثرات باالتر از  0/5است و هر چه به
یک نزدیک باشد قدرت پیشبینی و تبیینکنندگی آن بیشتر است .یعنی  63درصد از متغیر
وابسته (افزایش حس تعلق شهروندان) بر اساس این مدل تبیین شده است؛ این نشانگر برازش
 .1محاسبة ضریب تبیینکنندگی مدل 0/115+)0/191×0/601( +)0/539×0/275( +)0/427×0/601( =0/635

خوب مدل است .همچنیین میتوان با تکیه بر نتایج آن مدعی شد که عوامل مطرح شده در
مدل نظری بیش از  63درصد از متغیر ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان را مورد
تبیین قرار داده است و بر این مبنا میتوان به برنامهریزی پرداخت.
جمعبندی ،نتیجهگیری و ارائة اصول طراحی

بنا بر یافتههای این پژوهش به نظر میرسد اصول ارائه شدة زیر بههمراه سایر اصول بنیادین
طراحی بناهای عمومی شهر رشت ،بهویژه بناهای اداری و فرهنگی ،منجر به ارتقای هویت بنا و
شهر و افزایش حس تعلق شهروندان و خودباوری آنها خواهد شد .در واقع ،محیط ساختهشده
باید موجب هویتزایی و افزایش تعلق و اعتماد به نفس شهروندان گردد .بنابراین ،عواملی
چون نفوذپذیری ،توجه به نمای ساختمان ،غنای حسی ،توجه به زمینه ،نماد و نشانة بومی و
خوانایی در فرم کالبدی در طراحی بناهای شهری بهترتیب بیشترین تأثیر را در ارتقای هویت
بنا و افزایش حس تعلق شهروندان دارند .بر این اساس ،در ادامه با تحلیل یافتههای تحقیق
راهکاراهای معمارانه برای اعمال هر یک از این عوامل در طراحی بناهای اداری فرهنگی
امروزی بیان شده است.
الف) با توجه به اینکه افزایش احساس حق انتخاب و تعامل و مشارکت شهروندان از
طریق نفوذپذیری در طراحی بنا موجب ارتقای هویت بنا و افزایش حس تعلق شهروندان به
بنا میگردد ،استفاده از راهکارهای زیر در طراحی مناسب به نظر میرسد:
ـ امکان دسترسی زیاد و آسان برای شهروندان،
ـ وجود راههای شفاف و قابل رؤیت،
ـ استفاده از تقسیمات حجمی کوچک و وجود راههای دسترسی و بازشوهای زیاد به داخل بنا،
ـ استفاده از نقاط ارتباطدهنده از بنا به محیط اطراف (برای مثال استفاده از پنجرهها و
جدارههای شفاف)،
ـ در نظر گرفتن فضاهای جمعی مثل تریا ،غرفههای نمایشی ،کالسهای آموزشی و کتابخانه،
ـ مشارکت و اعمال نظر شهروندان در طراحی بنا.
ب) با توجه به اینکه افزایش احساس لذت و تداعی خاطرات شهروندان از طریق نماسازی
در طراحی بنا موجب ارتقای هویت بنا و افزایش حس تعلق شهروندان به بنا میگردد ،استفاده
از راهکارهای زیر در طراحی مناسب به نظر میرسد:
ـ هماهنگی و سازگاری نمای بنا با نمای سایر ساختمانهای همجوار با ارزش فرهنگی و تاریخی،
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ـ وضوح بصری در تزیئنات و آرایهبندی نما ،مثل استفاده از کادربندی و قاببندی پنجرهها
و جدارهها با بلوکها یا تزئینات آجری،
ـ توجه به ترکیببندی و مصالح در نماسازی بنا،
ـ توجه به هندسه و تناسب در نماسازی ،مثل استفاده از پنجره با تناسب عمودی،
ـ ایجاد ریتم در نما با تکرار خطوط ،تزئینات و پنجرهها در بدنهها،
ـ استفاده از سیمان سفید و چوب یا مصالح جدید و مقاوم با طرح و رنگ چوب در نماسازی،
ـ استفاده از فرم قوسی در پنجرهها و نمای بنا،
ـ استفاده از عناصر عمودی و مخروطی در نمای ساختمان،
ـ استفاده از تزیینات بومی در نردهها و جدارههای نما،
ـ توجه به خط آسمان و خط زمین در نمای بنا.
ج) با توجه به اینکه افزایش احساس رضایتمندی و آرامش و لذت شهروندان از طریق
ایجاد غنای حسی در طراحی بنا موجب ارتقای هویت بنا و افزایش حس تعلق شهروندان به
بنا میگردد ،استفاده از راهکارهای زیر در طراحی مناسب به نظر میرسد:
ـ استفاده از تنوع سطحی و ارتفاعی در نما و حجم بنا،
ـ استفاده از گلدانهای ِگلی و سفالی در ایوان و محوطه و فضای داخلی بنا.
ـ کاشت نوار سبزی از درختان چنار بهمنظور سرزندگی فضای خیابان،
ـ استفاده از پنجرههای سراسری برای نفوذ نور طبیعی به داخل بنا،
ـ در نظر گرفتن غرفههایی برای پخت و فروش نان و کلوچة محلی ،پخش و فروش
موسیقی و آواهای محلی ،نمایش و فروش لباسهای محلی منطقه و نمایش و فروش صنایع
دستی ،از جمله سفالگری و حصیر بافی،
ـ استفاده از تکنیک نورپردازی در شب،
ـ استفاده از تزئینات بومی در تیغهها و جدارههای جداکنندة فضاهای داخلی.
ـ استفاده از آتریوم در فضای داخل ،برای تلفیق با فضای باز و طبیعت.
د) با توجه به اینکه افزایش احساس وابستگی و اینهمانی شهروندان از طریق توجه به
زمینه در طراحی بنا موجب ارتقای هویت بنا و افزایش حس تعلق شهروندان به بنا میگردد،
استفاده از راهکارهای زیر در طراحی مناسب به نظر میرسد:
ـ توجه به شباهت فرمی بنا با بناهای همجوار با ارزش فرهنگی و تاریخی ،از قبیل استفاده
از رواقها و فرمهای قوسی در جدارة بنا ،استفاده از پنجرههایی مطابق الگوهای بدنة همجوار و

نحوة قرارگیری آنها در ترکیب با بدنة همجوار ،استفاده از تزیینات حلبی مطابق با الگوی قدیم
بر روی لبة دامنه بام برای زیباسازی نما.
ـ هماهنگی بنا با مقیاس ،تناسب رنگ ،بافت و مصالح بناهای همجوار با ارزش فرهنگی
و تاریخی ،از قبیل استفاده از ورق گالوانیزة مات یا ورقهایی با رنگ اخرایی آجری و قهوهای
یا سفال در سقف بنا ،استفاده از مصالح متعارف بافت منطقه ،شامل آجر ،سیمانبری سفید و
چوب یا مصالح طرح چوب در بدنه و بازشوها.
ـ در نظر گرفتن شرایط اقلیمی در فرم و حجم ،بازشوها و مصالح بنا ،از قبیل استفاده از
بام شیروانی با شیب استاندارد ،استفاده از کرسیچینی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و ایجاد
فضای حایل در کف ،استفاده از ناودانی ،آبراهها و اسکوبها از جنس حلب همرنگ با مصالح
سقف ،استفاده از فضاهای نیمهباز مثل ایوان و تراس برای سایهاندازی و تهویة هوا.
هـ) با توجه به اینکه افزایش احساس خاطرهانگیزی و لذت شهروندان از طریق بهکارگیری
نمادها و نشانههای بومی در طراحی بنا موجب ارتقای هویت بنا و افزایش حس تعلق شهروندان
به بنا میگردد ،استفاده از راهکارهای زیر در طراحی مناسب به نظر میرسد:
ـ استفاده از سقف شیبدار و کرسیچینی،
ـ استفاده از تزئینات بومی منطقه در تراسها ،پنجرهها و فضای داخلی،
ـ استفاده از تراس و ایوان رو به فضای سبز که امکان حضور مردم و برقراری رابطة بصری
با اطراف را فراهم کند،
ـ استفاده از اشکال هندسی مثلثی و خطوط مورب که تداعیگر سقفهای شیبدار است.
ـ استفاده از درختان و فضای سبز در محوطه بهعنوان نمادی از طبعیت سبز منطقه و احترام
و ارتباط با آن،
ـ استفاده از ورودی شاخص (پیشآمده یا تورفته) و یک عنصر مرکزی مثل ورودی ،بهویژه
راه پله که در بناهای منطقه نقش مهمی دارد.
و) با توجه به اینکه افزایش احساس رضایتمندی ،تعامل و دلبستگی از طریق خوانایی در
فرم کالبدی بنا موجب ارتقای هویت بنا و افزایش حس تعلق شهروندان به بنا میگردد ،استفاده
از راهکارهای زیر در طراحی مناسب به نظر میرسد:
ـ استفاده از فرمها و نمادهای قابل درک و آشنا برای شهروندان،
ـ استفاده از عناصر کالبدی چون راه ،لبه ،نشانه (مثل استفاده از مسجمه یا تابلوهایی
از طبعیت و بناهای بومی منطقه یا ماکتی از بناهای میراث فرهنگی) ،تقاطع (از قبیل تقاطع
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راهروها ،مسیرها یا بخشهای مختلف برای مکث و برقرای تعامل اجتماعی مثل در نظر گرفتن
فضایی برای نشستن یا نورگیرها و پنجرههایی رو به فضای سبز) در مسیرهای پیادة محوطه و
راهروهای داخل بنا،
ـ استفاده از ترکیببندی واضح و منظم در فرم و رنگ.
پیشنهادها
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برای ادامة تحقیقات در حوزة ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان و نقش و
تأثیرگذاری فضاهای مصنوع و انسانساخت بر این احساس و با کیفیتتر شدن این نوع
پژوهشها میتوان مالحظات و پیشنهادات زیر را مد نظر قرار داد:
یـفرهنگی دارای ویژگیهایی
 .1برای تحقیقات بعدی میتوان با ساخت فضاهای ادار 
که تحقیق حاضر ارائه مینماید ،به آزمون واقعی شهروندان پرداخت و بهوسیلة پیشآزمون و
پسآزمون و استفاده از دیگر آزمونهای استاندارد ،حس تعلق ،میزان هویتزایی و ایجاد تعلق
این فضاها و تأثیر آنها بر شهروندان را بررسی کرد .به عبارت دیگر ،میتوان به ارزیابی پس از
ساخت پرداخت.
 .2در ادامة پژوهش حاضر میتوان عوامل و متغیرهای دیگری برای پژوهش در راستای
ارتقای هویت و افزایش حس تعلق شهروندان از نظر کالبدی و معماری در نظر گرفت؛ از
جمله عواملی که در این پژوهش از طریق مطالعات کتابخانهای حاصل شده اما مورد نظرسنجی
و آزمایش قرار نگرفته است ،مثل انعطافپذيری ،سلسه مراتب ،سرعت حرکت در ادراک فضا،
آسايش و راحتي و...
 .3محققان در پژوهشهای آتی در زمینة تأثیرگذاری کالبد و فضای معماری بر ارتقای
هویت و افزایش حس تعلق شهروندان ،میتوانند مؤلفهها و متغیرهای دیگری که در این
پژوهش به آنها اشارهای نشده را به تحقیقات اضافه نموده و میزان تأثیر این مؤلفهها را نیز مورد
آزمون و سنجش قرار دهند.
 .4میتوان برای ارائة یافتههای تحقیق به طراحان حوزة معماری و شهرسازی ،کارگاههای
آموزشی و بازآموزی برگزار نمود تا یافتههای این تحقیق از سلسه مراتب طراحی تا ساخت
مد نظر قرار گیرد.
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Abstract
Identity preservation in the design of the built environment and trying to
manifested in today buildings of the most important objectives in architecture,
because the most important factor is the transfer of identity among the Cultural Research
citizens. However, the process of globalization has reduced the possibility of
local identity and has led to a crisis of identity and meaning in contemporary
architecture. That its consequences include lack of confidence, lack of
belonging to the place and generally psychological shortcomings. Therefore, Abstract
in this study, we used Descriptive analytic and Exploratory scrolling To
find effective variables in promoting identity and increasing citizens’ sense
of belonging based on library research and using questionnaire. For final
confirmation of hypotheses semi-structured interviews with 11 specialists in
architecture and urbanism And a survey of 407 citizens from Guilan were
conducted. And finally we analyzed w the responses by Spss software And by
using the Pearson correlation test, variance and the regression. The relationship
between Independent variables extractive and the dependent variable was
analyzed and ranked by the theoretical model and design principles. According
to the research findings, with permeability, Sensory richness attention to the
facades of buildings, Native symbols and signs, Readability in physical form
and considering the background in the design, can result in Improvement the
identity of the society and increase the citizens’ sense of belonging.
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