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چکیــــده:

رهیافتی بر تحقق پذیری هویت در معماری معاصر 
مطالعه موردی: شهر ساری       

سید علی سیدیان 
)نویسنده ی مسئول(
استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه مازندران

تاریخ دریافت مقاله: 98/5/26           تاریخ پذیرش نهایی: 1401/10/26  

با تغییر مفهوم هویت در معماری معاصر و از بین رفتن هویت معماری ایرانی- اسالمی، ضرورت شناخت این بحران در هویت 
معماری امروز بیش از پیش احساس میشود. یکی از چالش های مهم دوره معاصر و مبتنی بر آن در دهه های آینده، تالش 
برای شناخت، حفظ، مدیریت، و توسعه هویت های ملی، منطقه ای و محلی است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل ایجاد 
بحران هویت و ارائه راهکارهایی جهت تحقق پذیری مولفه ها در معماری شهر ساری می باشد و در پی یافتن پاسخ این پرسش 
است که چه راهکارهایی را می  توان در راستای تحقق پذیری هویت در شهر ساری ارائه نمود. جهت انجام این پژوهش، شهر 
ساری در سه مقیاس کالن )کل شهر(، میانه )محله ها(، و خرد )تک بناهای معاصر( مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا اقدام 
به شناسایی مولفه های هویت در شهر، محله ها و بناهای معاصر نموده؛ و پس از آن به تجزیه و تحلیل این عوامل پرداخته 
شده است. بدین منظور تعداد 400 پرسشنامه در بین شهروندان در شهر ساری پخش شد و از این تعداد 274 عدد مورد تجزیه و 
تحلیل قرار گرفت. در این راه، از نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری استفاده گردیده؛ و جهت 
تحلیل رابطه همبستگی از نرم افزار معادالت ساختاری PLS استفاده شده است. از آنجاییکه این پژوهش در یکی از شهرهای 
شمال کشور و یکی از شهرهای بزرگ این محدوده، به سه مقیاس کالن تا خرد پرداخته؛ از معدود پژوهش هایی است که در 
حوزه هویت در شمال ایران متمرکز شده و از همین رو، دارای بداعت و نوآوری است. نتایج این پژوهش نشان داده است که 
چه عواملی موجب بحران هویت در مقیاس شهر، محله، و بناهای معاصر می شوند. یافته های حاصل از تحلیل مولفه ها نشان 
داد چه عواملی تاثیر مثبت و چه عواملی تاثیر منفی بر هویت شهر دارند که مولفه های با تاثیر منفی، خود موجب ایجاد بحران 
از عدم رعایت بیشتر مولفه ها در مقیاس  ارائه راهکار برای آنها ضرورت دارد. بررسی ها حاکی  هویت می شوند و در نتیجه 
تک بناهای معاصر بوده است و نشان می دهد ابتدا باید به تدوین اصول و مقرراتی توسط نهادهای ذی ربط جهت جلوگیری از 
این روند ساخت و ساز های بی رویه پرداخت. نتایج پژوهش منجر به راهکارهای تحقق پذیری هویت در سه مقیاس کالن، میانه، 
و خرد، در حوزه های کالبدی، عملکردی، و اجتماعی-فرهنگی می باشد که انتظار می رود با اعمال آن، در طرح های معماری، 

بتوان موجب تحقق پذیری هویت در معماری معاصر شهر ساری گردید.

واژه های کلیدی: هویت، تحقق پذیری هویت، معماری ایرانی-اسالمی، معماری معاصر.

a_seyedian@umz.ac.ir

کارشناس ارشد معماری، دانشگاه مازندران
آرش جهانداری

 استادیار و عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه علم و صنعت
مهدی حمزه نژاد
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1. مقدمه
روند حاکم بر تحوالت شهرها تحت تأثیر عوامل مختلف 
داخلی و خارجی نظیر تغییرات سریع در ساختار اقتصادی و 
اجتماعی، کاهش نظارت های اجتماعی، فناوری اطالعات، 
فرایند جهانی شدن، و...، هویت جوامع انسانی را در معرض 
»فقدان  عنوان  تحت  معضالتی  و  است  داده  قرار  تهدید 
سرزندگی«، »عدم دلبستگی شهروندان به محیط زندگی«، 
و... را ایجاد کرده است. بحران هویت که به طور روزافزونی 
نظر  می کند؛  تهدید  را  جوامع  فرهنگ  و  ارزشی  نظام 
را  سیاستمداران  و  پژوهشگران، صاحب نظران  از  بسیاری 
در کشورهای مختلف به خود جلب نموده است. این توجه 
ناشی از این باور است که جدا شدن از ریشه های فرهنگ 
بومی و از دست دادن هویت های فردی و اجتماعی منشأ 
بسیاری از مسائل و تضادهای اجتماعی، به ویژه در جوامع 
از چالش های مهم دوره معاصر و  لذا یکی  شهری است. 
و  حفظ  شناخت،  برای  تالش  آینده  دهه های  در  به ویژه 
مدیریت توسعه هویت های ملی، منطقه ای و محلی است. 
در فرایند تحقیق برای شناخت، حفظ و احیای هویت های 
ملی و محلی، توجه به هویت های معماری و شهرسازی از 
جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. اهمیت آن از این 
بازتاب  همواره  شهرسازی  و  معماری  آثار  که  است  بابت 
در  و  زمان  درگذر  زندگی  شیوه  و  دین  باورها،  فرهنگ، 
بروز  موجب  آن  به  بی توجهی  لذا  است.  بوده  مکان  پهنه 

مشکالتی از قبیل:
1. شکل گیری بافت های یکنواخت

2. محروم ماندن شهرها از تجلی فرهنگ ایرانی-اسالمی
و  عینی  پدیده ای  ،به مثابه  شهر  سیمای  فراموش شدن   .3

ذهنی
4. ضعف دلبستگی شهروندان به محیط زندگی و حضور در 
فضاهای شهری برای انجام فعالیت های اجتماعی و عدم 

حس سرزندگی در شهر می شود.
شهر ساری در استان مازندران در منطقه معتدل و مرطوب 
حاشیه دریای خزر قرار گرفته است. خانه های آن به عنوان 
از  نمادی  و  آنها  زیست  نحوه  بیانگر  مردم  زندگی  محل 
حیات اجتماعی آنها است. در زمان قاجار، زندگی تحت تاثیر 

عواملی که بیشتر خاستگاه جهانی داشت؛ دستخوش تحول 
با  شهری  زندگی  از  نوینی  جنبه های  و  شد  دگرگونی  و 
سلسله مراتب خاص پدیدار گردید. خانه ها طبق همان بافت 
محله ای و در تبعیت از ضوابط الگوی متداول خانه ایرانی 
ساخته می شد. اما امروزه در ساخت و سازهای معاصر نشانی 
از الگوی هویتی گذشته مشاهده نمی شود. از این رو، هدف 
از این پژوهش، شنایی راهکارهای تحقق هویت در شهر 
ساری در نظر گرفته شده و در پی یافتن پاسخ این پرسش 
راستای  در  می  توان  را  راهکارهایی  چه  دریابد  که  است 

تحقق پذیری هویت در شهر ساری ارائه نمود.
به بیان دیگر، پرداختن به موضوع هویت جهت حل این 
نارسایی در شهر ساری می توان به حل مشکالت یاد شده 
از قبیل عدم حس تعلق به شهر، عدم احساس وابستگی 
برای  بینجامد.  و...  به مهاجرت،  تمایل  اطراف،  به محیط 
رسیدن به هدف پژوهش، تالش شده با بررسی نارسایی ها 
چالش ها  حل  به  پیشنهادی،  وضع  و  موجود  وضع  در 
شود.  ارائه  موجود  رویه  تغییر  جهت  پرداخته؛راهکارهایی 
ساخت وسازهایی  از  کشیدن  دست  به  انتها  در  است  امید 
در جهان  رایج  از طراحی های  تقلید  با  رهنمون گردد که 
و با بی توجهی به غنای فرهنگی در کشور انجام می شوند. 

2. پیشینه تحقیق 
»تحقق پذیری  کتاب  در   )1396( علی الحسابی  و  نقره کار 
در  هویت  بررسی  به  شهرسازی«  و  معماری  در  هویت 
هویت  راهکارهای  و  چالش ها  و  ایران  جدید  شهرهای 
همکاران  و  نمینی  شعبان زاده  می پردازد.  نو  شهرهای  در 
)1396( در مقاله »تحلیل نقش عناصر تاریخی هویت ساز 
در تقویت حس تعلق مکانی شهروندی« به بحث هویت 
شهری و هویت کالبدی پرداخته و شهرستان گنبدکاووس 
را به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار داده است؛ و به اهمیت 
برج گنبد قابوس -به عنوان محلی که موجب حس تعلق 
می شود-  شهر  ساکن  مختلف  اقوام  میان  همبستگی  و 
مقاله  در   )1394( ملک کالیی  عبدی  است.  اشاره کرده 
به بررسی هویت و  »هویت در معماری بومی مازندران« 
عناصر خاص معماری بومی مازندران می پردازد و در انتها 
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می دهد. پیشنهاد  طراحی  در  را  راهکارهایی 
کوهیفرد )1394( در کتاب »هویت در معماری ایرانی« به 
معماری  در  و هویت  معماری  نظری هویت،  مبانی  تبیین 
می پردازد. شهبازی چگنی و همکاران )1393( در مقاله ای 
تحت عنوان »بررسی نقش الگوهای هویت پرداز در هویت 
درباره  موضوعی  ادبیات  مرور  با  ایران«  معاصر  معماری 
بررسی  به  معماری  و  فرهنگ  حوزه  اندیشمندان  نظرات 
هویت و فرایند شکل گیری آن در بستر جامعه می پردازد. 
سپس با تکیه بر نقش فرهنگ، ساختار هویت را شناسایی 
را  آن ها  نقش  و  بازشناسی  چهار سطح  در  را  آن  و  کرده 
هویت  بحران  آن  برعکس  یا  و  هویت  شکل گیری  در 
بررسی می کند. نقی زاده )1393( در مقاله »هویت شهر و 
کمال بخشی به بافت تاریخی آن« به تبیین مبانی نظری 
و پس ازآن به آسیب شناسی موضوع و لزوم توجه به بافت 
کتاب  در   )1392( نقی زاده  است.  پرداخته  مشهد  تاریخی 
»هویت شهر« به بررسی مبانی، مؤلفه ها و جلوه های آن 
می پردازد؛ عوامل شکل دهنده و مؤلفه های مؤثر در هویت 
شهر را بررسی و شیوه های جلوه ی ظهور هویت در شهر 
را بررسی می کند. نصر )1392( در مقاله »واکاوی معنای 
حیات بخشی  جایگاه  »تحلیل  پارادایم  سنجش  در  هویت 
در بافت شهر« به مروری بر مفهوم هویت در شهرسازی، 
شهری  بافت های  در  احیا  مختلف  گونه های  به  نگاهی 
است.  شده  متمرکز  هویت  بحران  با  مقابله  چگونگی  و 
پوردهیمی و نورتقانی )1392( در مقاله »هویت و مسکن؛ 
بررسی سازوکار تعامل هویت ساکنین و محیط مسکونی« 
به بررسی نقش هویت در محیط های مسکونی می پردازد 
دو  از طریق  را  در محیط های مسکونی  و هویت ساکنان 
معیار قابلیت های محیط و شیوه تعامالت ساکنان با محیط 
موردبررسی قرار می دهد. سجادزاده )1392( در مقاله »نقش 
دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدان های شهری 
بررسی  به  همدان(«  شهر  آرامگاه  میدان  موردی:  )نمونه 
مفهوم دلبستگی و ابعاد آن، تبیین شاخص های دلبستگی 
و  مطلوبیت  ایجاد  در  مکان  به  دلبستگی  نقش  مکان،  به 
هویت میدان های شهری پرداخته است. گودرزی سروش 
مفهوم  »بازشناسی  مقاله  در   )1392( سروش  گودرزی  و 

شناسایی  و  هویت  بررسی  به  شهری«  فضای  در  هویت 
ارکان هویت و هویت کالبدی می پردازند و به عنوان نمونه 
می دهند.  قرار  موردبررسی  را  همدان  سینا  بوعلی  خیابان 
»تحقق پذیری  مقاله  در   )1391( رئیسی  منان  و  نقره کار 
آثار معماری« به بحث حکمت نظری  هویت اسالمی در 
در  اسالمی  هویت  تحقق  چگونگی  و  اسالم  در  عملی  و 
آثار معماری می پردازند و سه موضوع فهم معمار از عالم 
هستی، روش و سبک مناسب برای خلق اثر تعالی بخش، 
ارائه  برای  وی  خالقیت  و  تجربه  و  استعداد  درنهایت  و 
صورتی متناسب بافهم و درک معمار را سه عاملی می دانند 
که میزان تحقق هویت اسالمی در آثار معماری بسته به 
کیفیت این سه، متغیر خواهد بود. تقوایی )1391( در مقاله 
»از سبک تا هویت در معماری« به بررسی هویت و سبک 
در معماری و همچنین بررسی مؤلفه هایی مؤثر در هویت، 
و  مهدوی نژاد  می پردازد.  مکان  و  زمان  با  هویت  بررسی 
همکاران )1389( در مقاله »هویت معماری؛ تبیین معنای 
هویت در دوره های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن« با روش 
مفهوم  این  جایگاه  تحلیل  به  دست  مقایسه ای  تحلیلی- 
در دوره های پیشامدرن، مدرن و فرامدرن پرداخته  است؛ 
در  را  معماری  جهان  تأثیرگذار  اندیشمندان  نظریات  و 
بر  انتها  در  و  می دهد؛  قرار  موردبررسی  هویت  با  رابطه 
ساحت  در  هویت  معنای  تدقیق  به  نظری،  مبانی  مبنای 
معماری می پردازد. اردشیری و معماریان )1389( در کتاب 
و  معماری  در  هویت  بررسی  به  شیراز«  شهری  »هویت 
شهرسازی در شهر شیراز و بر اساس سلسله های تاریخی 
و روند دگرگونی آن ها می پردازد. بمانیان، غالمی رستم و 
رحمت پناه )1389( در مقاله »عناصر هویت ساز در معماری 
سنتی خانه های ایرانی، نمونه موردی خانه رسولیان یزد« 
به بررسی عناصر هویت ساز معماری ایرانی پرداخته و آن ها 
را مورد تحلیل قرار داده است. آتشین بار )1388( در مقاله 
»تداوم هویت در منظر شهری« با  تشریح تعاریف هویت و 
شهر، ضمن پرداختن به نظریه اخیِر »هویت منظر شهري« 
ابعاد  و  معنایی،  ابعاد  شکلی،  ابعاد  فاکتور  سه  بررسی  به 
اجتماعی می پردازد. قطبی )1387( در مقاله »مفهوم هویت 
در  هویت  هویت،  مفاهیم  بررسی  به  امروز«  معماری  و 
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معماری و بحران هویت در معماری معاصر ایران می پردازد؛ 
سپس هویت را در بازه زمانی پیش ا زمدرن، مدرن و فرامدرن 
موردبررسی قرار می دهد. کمیلی )1387( در مقاله »شناخت 
هویت شهری بندرعباس« به بررسی عناصر مؤثر بر هویت 
فرهنگ  اجتماع،  فعالیت،  کالبد،  اساس  بر  بندرعباس  شهر 
و طبیعت پرداخته است. حجت )1384( در مقاله ای تحت 
بررسی  به  هویت پرداز«  انسان  انسان ساز،  »هویت  عنوان 
رابطه هویت و معماری می پردازد. سپس دست به کنکاشی 
در رابطه با هویت در دو نگاه سنتی و مدرن می زند و رمز 
به  الهی  واحد  هویت  از  گذر  را  امروز  معماری  بی هویتی 
به نقش آموزش  انتها  انسانی می یابد. در  هویت های کثیر 
معماری و جایگزین کردن آموزش فطری به جای آموزش 
پیشنهاد  معماری  گمشده  هویت  بازیابی  برای  را  اقتباسی 

می دهد. 
در میان جمیع پژوهش های بررسی شده، نمونه ی مشابهی 
به تجزیه و  ایران  که در محدوده شهرهای شمالی کشور 
تحلیل پرداخته باشد؛ یافت نمی شود. حال آنکه این خطه، 
حوزه  در  خاصی  مشخصه های  از  برخورداری  دلیل  به 
معماری و شهرسازی، که عمدتًا وابسته به جغرافیا، اقلیم، 
فرهنگ، و... شکل گرفته اند؛ نیاز به بررسی های دوچندان 
این  به  تمرکز  با  تا  دارد  تالش  حاضر،  پژوهش  لذا  دارد. 
محدوده جغرافیایی، و با انتخاب یکی از شهرهای بزرگ این 
خطه، وضعیت کنونی معماری معاصر شهر ساری را مورد 
تحقق پذیری  راهکارهای  نتیجه،  در  و  دهد؛  قرار  مطالعه 
هویت معماری اسالمی-ایرانی را برای این شهر، به عنوان 

نماید. استخراج  را  از شهرهای شمالی کشور  نماینده ای 

3. مباني نظري 
3-1. هویت 

در فرهنگ فارسی معانی متفاوتی برای هویت ذکر گردیده 
است. در لغتنامه دهخدا هویت عبارت است از تشخص؛ و 
همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است. هویت 
آن  و  است؛  غایب  به  اشاره  که  گرفته شده  لفظ »هو«  از 
درباره خدای تعالی اشاره کرده است به کنه ذات او به اعتبار 
اسما و صفات او... )دهخدا 1344(. هویت در واقع مجموعه 

ای است از صفات و مشخصات که باعث تشخیص یک 
اشیای دیگر میگردد.  از  یا یک شی  و  افراد دیگر  از  فرد 
مراد از تعیین هویت، شناسایی  و کشف تفاوت اشخاص 
و اشیا از یکدیگر است )بارانی، پازوکی، و کریمی 1394(. 
کیفیتهاي  کالبدي  تجسم  را  هویت  الکساندر  کریستوفر 
بینام در بناها میداند؛ کیفیت هایي که مبناي اصلي حیات 
اما  هستند؛  بکر  طبیعت  یا  و  بنا  انسان، شهر،  هر  روح  و 
)الکساندر 1390(. چنانکه  آنها گذاشت  بر  نامي  نمی توان 
شناسنده ی  و  مولف  انسان  برآمد؛  هویت  واژه شناسی  از 
هویت  تبیین  در  بنا،  تمییزدهنده ی  مولفه های  و  معماری 
معماری موثر می باشد. بنابر نظر اندیشمندان، زمان و مکان 
ظرف حاوی محتوای عالم پدیدار می باشند و فعالیت های 
انسانی از جمله معماری او در طول زمان و در مکان معنا 
به عنوان مؤلفه های موثر و  می یابند )حبیبی 1387(. پس 

تمییز دهنده ی معماری مورد مطالعه قرار می گیرند.

3-2. معماری و هویت
به  »عمر«  ریشه  از  عربی  زبان  در  »معماری«  واژه 
یعنی  و »معمار«،  است  آبادانی  و  آبادی  و  معنای عمران 
از   architect واژه  التین  زبان  در  بسیارآبادکننده. 
و  رئیس  و  سرپرست  سر،  معنای  به   archi بخش  دو 
  .)1387 )نقره کار  میباشد  سازنده  معنای  به   tekton
زیرا  دانست؛  محیط  در  فرهنگ  تجلی  می توان  را  هویت 
نیز مجموعه ای  انسان  انسان معنا می گیرند و  از  مکان ها 
از باور ها و اندیشه هاست که فرهنگ او را شکل می دهد؛ 
محیط  و  مکان  در  را  انسان  فرهنگ  از  تجلی  و  نمود  و 
معمواًل  اوست.  هویت  همان  که  نمود  مشاهده  می توان 
هویت یک اثر معماری را با میزان ایده ها و اثرات برگرفته 
اثر می سنجند. این  از ویژگی های فرهنگی موجود در آن 
روش با آنکه از یک صحت نسبی برخوردار است؛ اما در 
گاه  هر  می شود.  نیز  گمراه کننده  و  ناکافی  موارد،  برخی 
برای بررسی هویت آثار معماری در کنار توقع در برداشتن 
میراث محیطی فرهنگی، موضوع کارکرد آنها نیز مد نظر 
قرار گیرد؛ بهتر می توان به ارزیابی مسئله پرداخت؛ و آن 
از  یافت که مستقل  با هویت  را  آثاری  گاه می توان حتی 
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میراث محیطی و فرهنگی مکان آن آثار باشند. از این رو 
عوامل دیگری نیز باید در تکوین هویت معماری مداخله 
داشته باشد تا فقدان چنان مهمی نتواند مهر بی هویتی بر 
موجودیت اثر معماری زند. این عوامل همان هایی هستند 
پیشینیان  از  که  آنان  -چه  معماری  واالی  آثار  تمام  که 
برجای مانده و چه آنها که معاصر هستند؛ و چه آنهایی که 
با گذشته پیوند دارند؛ و چه آنهایی که فن آوری را همچون 
نمودی از دنیای امروز و فردا ارائه می کنند- به یک اندازه 
دانش،  زیبایی،  از  عبارتند  عوامل  این  برخوردارند.  آنها  از 
اساسی  بسیار  مولفه  نیز  زمان  طرح.  جوهر  طرح،  اصالت 
اما خارج از کنترل انسان است و هر یک از عوامل فوق 
و جوی  در جست  رو  این  از  زمان هستند.  مقروض  خود 
با  ارتباط  در  را  آن  می بایست  امروز،  معماری  در  هویت 
زمان حاضر سنجید )کوهی فرد 1394(. معماری و هویت 
آن  فاقد هویت،  معماری  تعریف  نیستند.  امری جدا شدنی 
است که معماری فاقد نظام کارآمد و منطقی معنایی است 
و فاقد جوهره و عصاره ای است که باعث تمایز آن از دیگر 

شود. مکانی  گونه های 

3-3. بحران هویت در معماری معاصر
اطبا،  اصطالح  به  است.  یونانی  اصل  در  بحران  »لفظ 
منازعت طبیعت با مرض. بحران تغییر حال بیمار است از 
حالی به حالی، یا بهتر یا بدتر. جدا از بحث ابراز نارضایتی، 
اظهارات  نیز  آمده  به وجود  ریشه های شرایط  واکاوی  در 
این  در  را  علت  منتقدان  برخی  می شود.  دیده  گوناگونی 
معماری  معماری،  سنتی  رویکرد  مقابل  در  که  می بینند 
معاصر برای خود الزامی به جهت رعایت هنجارها و توجه 
به پشتیبان های فرهنگی نمی بیند و معمار معاصر خود را از 
اندوخته تجربیات گذشتگان بی نیاز می داند؛ به گونه ای که 
معمار معاصر گرفتار فردگرایی و خودمحوری است و پیوسته 
در تالش برای خلق اثری متفاوت و دیگر گونه می باشد« 
)معظمی 1386(. تا حدی که می توان ادعا کرد؛ در معماری 
معاصر متفاوت بودن حرف اول را می زند. بدیهی است که 
اصالت دادن به تفاوت، با داشتن هویت پایدار در تضاد قرار 
از  پرسش  و  مسئله هویت  خواهد گرفت )حجت 1384(. 

از ورود  به وجود می آید. پس  انسداد و بحران  اثر  در  آن 
مدرنیته به ایران تقابل دو معیار سنجش سنتی و مدرن بر 
این دو  تأثیر گذاشت و جواب های متفاوت  روی معماری 
دیدگاه در مورد چیستی و کیستی معماری بحران هویتی 
را در ایران و سرزمین های مشابه آن ایجاد کرد )ترابی و 

.)1394 تقدیری 

4. روش تحقیق 
همبستگی  و  تحلیلی  توصیفی  روش  دو  با  پژوهش  این 
پژوهش در مرحله  این  در  انجام می پذیرد. روش تحقیق 
مطالعات پیشینه، توصیفی تحلیلی است؛ و اطالعات پایه و 
مبانی نظری بر اساس روش مطالعات کتابخانه ای و بررسی 
اسناد پیشین مرتبط با حوزه پژوهش استخراج شده اند. در 
ادامه با شناسایی مؤلفه های هویت شهری، در سه مقیاس 
تدوین  به منظور  پرسشنامه  تهیه  و  خرد،  و  میانه،  کالن، 
معاصر شهر  معماری  در  هویت  تحقق پذیری  راهکارهای 
ارزش  شناخت  برای  همبستگی  تحقیق  روش  از  ساری، 
مؤلفه ها و رابطه اثرگذاری آنها در جهت تحقق هویت در 

معماری معاصر شهر ساری استفاده گردیده است. 

4-1. شرح روند پژوهش
مؤلفه ها با مطالعه منابع در دسترس -که در بررسی پیشینه 
پژوهش ذکر شد- تدوین شده اند. چارچوب سه مقیاس بر 
اساس کتاب تحقق پذیری هویت در معماری و شهرسازی 
مؤلفه ها  و  تعریف شده؛  علی الحسابی، 1396(  و  )نقره کار 
با  میدانی و مصاحبه  مقاله، مشاهدات  منابع  از  اقتباس  با 

متخصصین بومی، تکمیل شده اند.
شهر ساری به نمایندگی از شهرهای شمال کشور، به عنوان 
نمونه موردی مطالعه شد. این شهر، مرکز استان مازندران، 
و یکی از پرجمعیت ترین و بزرگترین شهرهای خطه شمال 
برای  شهرداری،  اداری  تقسیمات  لحاظ  به  است.  کشور 
متعددی  محالت   که  شده  تعریف  منطقه  سه  شهر  این 
این شهر،  تاریخی  که هستۀ  آنجا  از  دارند.  جای  آنها  در 
مختلف،  دوره های  طول  در  که  است  آن  مرکزی  بخش 
کرده؛  پیدا  توسعه  مرکزی  هسته  این  پیرامون  شهر  رشد 



111سید علی سیدیان و همکاران/ رهیافتی بر تحقق پذیری هویت در معماری معاصر،مطالعه موردی: شهر ساری

بافت  محدودة  در  باارزش  و  تاریخی  محالت  عمده 
از جمله این محالت  تاریخی در مرکزیت شهر قرار دارد. 
یحیی،  امامزاده  نو،  انبار  آب  محالت  باارزش،  تاریخی 
کوی  قلیچ،  کوی  نعل بندان،  روز،  بازار  شکرآباد،  بهرام اتر، 
اصفهانی، و... هستند. علی رغم وجود ارزش های هویتی در 
و...،  بهرام اتر،  یحیی،  امامزاده  نو،  انبار  آب  مانند  محالتی 
محله بندی ها، طراحی شهری، و همچنین ساخت و سازهای 
جدید در مقیاس معماری، بدون توجه به ارزش های موجود 
مانند  روند  این  است که  اجرا گردیده  و  بافت، طراحی  در 
بافت  کشور،  دیگر  شهرهای  ارزشمند  محالت  از  بسیاری 
مطالعه  منظور  به  است.  نموده  بی هویتی  بحران  دچار  را 
موضوع پژوهش در این نمونه موردی، شناخت هویت این 
تعریف سه  با  آن  در  بحران  هویت  و عوامل سازندة  شهر 

قرار گرفت: کار  در دستور  مقیاس 
1. مقیاس کالن )شهر ساری(

2. مقیاس میانه )محالت شهر(
3. مقیاس خرد )تک بناها( 

بدین ترتیب، ابتدا به بررسی هویت شهر و چالش های آن 
در مقیاس کالن یعنی شهر ساری، سپس به محالت، و 
در آخر به تک بناها پرداخته می شود؛ و راهکارهایی برای 
آنها پیشنهاد می گردد. برای این کار ابتدا آنها را بررسی و 
هنجارهای هر یک از مولفه ها  را به دست آورده و با توجه 
و  میدانی  مشاهده  پرسشنامه،  با روش های  مولفه  نوع  به 
مطالعات اسنادی یا مصاحبه با افراد مطلع و یا ذی نفوذ در 

شهر به بررسی آنها اقدام شده است.

جدول 1. روش پژوهش در بررسی میدانی شهر ساری )مأخذ: نگارندگان(

5. مؤلفه های هویت شهری 
 در این پژوهش با توجه به موضوع مورد بحث و اهمیت 
حوزه معماری در مقوله بررسی هویت شهر، به پارامترهای 
موثر بر هویت شهر در حوزه معماری پرداخته شده است. 
از  حاصله  نتایج  تعمیق  هدف  با  که  است  ذکر  به  الزم 
پژوهش، تمرکز اصلی بر مباحث کالبدی معطوف شده و 
برای آنها، نسبت به موارد فرهنگی و اجتماعی برتری در 
نظر گرفته شده است. با هدف بسط و تشریح بهتر، مواردی 
که در هر مرحله مطالعات میدانی و در ارتباط با هر یک از 
شیوه ها باید مورد بررسی قرار گیرند؛ به تفصیل و جداگانه 

توصیف شده است.

5-1. مولفه های هویت شهری در مقیاس کالن
بررسی هویت شهری در مقیاس کالن -که در  به منظور 
است-  ساری  شهر  مقیاس،  این  از  منظور  پژوهش  این 
شناسایی عوامل اصلی هویت ساز یک شهر گام نخست 
است که شامل عوامل کالبدی، غیرکالبدی، و عنصر زمان 
مترتب  هنجارهایی  عوامل،  این  از  یک  هر  بر  باشد.  می 

آورده شده اند. در جدول  است که 

ابزارهای پژوهششیوه پژوهشروش پژوهش

روش تحقیق
اکتشافی - تحلیلی

بررسی طرح های ارائه شده، اطالعات موجود از شهر، برنامه های جامع و تفصیلی ساریشیوه بررسی اسنادی

پرسشنامه و مصاحبه با گروه های هدفشیوه پیمایش میدانی

مشاهده مستقیم شهر و برداشت اطالعات الزم
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جدول 2. مولفه های هویت شهر در مقیاس کالن )مأخذ: نگارندگان؛ با اقتباس از منابع مورد مطالعه(

عناصــر هویــت شــهری در مقیــاس کالن 
)شــهر(

هنجارهای مترتب بر عناصر )در فرآیند شکلگیری هویت شهری(

صنوع(
ی )م

کالبد

وجود استخوان بندی اصلی در شهر و اهمیت عملکردی و نمادین آن در پهنه شهراستخوان بندی فضایی-کالبدی شهر
برجسته و قابل تشخیص بودن عناصر شاخص ادراکی در شهر در ذهن شهروندانعناصر شاخص ادراکی شهر

قابل تشخیص بودن پهنه ها، محالت و مناطق مختلف شهر در پهنه شهر)دروازه ها، نشانه ها، مرزها، محالت و حوزه ها(
جلوگیری از از بین رفتن بافت سنتی واجد هویت در شهر با بهسازی و نوسازی انجایگاه محالت در پهنه جغرافیایی شهر

وجود ویژگی هایی که محالت مختلف را از یکدیگر متمایز و قابل تشخیص نماید.بافت سنتی و واجد هویت
ــل شــناخت ویژگی های خاص و متمایز کننده کالبدی محالت ــراد قاب ــه توســط اف ــا ویژگی هــای خاصــی در معمــاری شــهر ک وجــود عناصــر ی

باشــد.
تعامل منطقی، معنادار و قابل تشخیص شهر با بستر طبیعیعناصر یا ویژگی های خاص و مشترک معماری

کالبدی)طبیعی(

 اش در ابعاد بصری، عملکردی، فعالیتی، و نمادینبستر طبیعی قرارگیری شهر

عناصر شاخص طبیعی درون شهر
حضــور عناصــر شــاخص طبیعــی و احــراز اهمیــت نمادیــن و عملکــردی ایــن عناصــر در پهنــه 

شــهری

ی(
ی، و عملکرد

صاد
ی )اجتماعی، فرهنگی، اقت

غیرکالبد

وجود استقالل سیاسی و اداری شهر می تواند به تقویت هویت شهر کمک کند.استقالل سیاسی و اداری شهر
وجود چشم اندازی مشخص برای آینده شهر و آگاهی شهروندان از این چشم اندازچشم اندازهای )vision( تدوین شده برای شهر

آگاهی مردم از ویژگی های قومی، فرهنگی، اجتماعی، و نژادی جامعه شهر خودویژگی های فرهنگی، قومی، نژادی، اجتماعی
ــا کانون های عملکردی و فعالیتی خاص ــن کانون ه ــی خــاص در ســطح شــهر و تشــخص ای وجــود کانون هــای عملکــردی و فعالیت

در اذهــان شــهروندان

حضور و مشارکت بارز و معنادار شهروندان در ساخت و اداره شهرمشارکت شهروندان در ساخت و اداره شهر
وجود میزانی از دلبستگی به شهر در شهرونداندلبستگی به شهر

مراســم خــاص هنــری، فرهنگــی، مذهبــی، و اجتماعــی 
جمعــی

وجــود مراســم خــاص هنــری، فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی جمعــی در طــول زمــان باعــث 
ــد. ــهیل می کن ــازی را تس ــد هویت س ــود؛ و فراین ــکان می ش ــت م ــاد روای ایج

پررنگ شدن آداب و رسوم خاص در جامعه باعث ایجاد روایت مکان می شود.آداب و رسوم خاص در جامعه شهری
ــات ارتباطات اجتماعی، فرهنگی، و عملکردی محالت ــود ارتباط ــن وج ــف در عی ــاد مختل ــتقالل نســبی محــالت در ابع ــی و اس ــود خوداتکای وج

ــهر ــی در عرصــه ش ــی و اجتماع فرهنگ

زمان

ــد پیدایــش، شــکل گیری و رشــد شــهر در بســتر روند شکل گیری، پیدایش، و رشد شهر وجــود اگاهــی عمومــی در شــهروندان از رون
زمــان

وجود خاطرات جمعی در شهر و اگاهی مردم از انخاطره
وجود پیشینه تاریخی خاصی در ساخت شهرپیشینه تاریخی

5-2. مولفه های هویت شهری در مقیاس میانه
برای  بررسی هویت شهری در مقیاس میانه – که در این 
شناسایی  به  نیاز  است-  ساری  محالت  منظور  پژوهش، 
عبارتند  که  می باشد  محله  ساز یک  هویت  اصلی  عوامل 
از عوامل کالبدی، عوامل غیرکالبدی، و عنصر زمان. هر 

یک از این عوامل دارای عناصری هستند و برای شناسایی 
عوامل هویت دهنده در این پژوهش، با ارائه پرسشنامه و 
بافتهای  قدیم،  بافت های  در  با ساکنین محالت  مصاحبه 
میانه و بافتهای جدید شهر ساری عوامل هویت دهنده به 

محالت، به صورت کلی شناسایی شده اند.
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)مأخــذ:  میانــه  مقیــاس  در  مولفه هــای هویــت شــهر  جــدول 3. 
نگارنــدگان؛ بــا اقتبــاس از منابــع مــورد مطالعــه(

5-3. مولفه های هویت شهری در مقیاس خرد
بناها(  )تک  خرد  مقیاس  در  شهری  هویت  بررسی  برای 
ضروری است که عناصر و مولفههای هویتدهنده به بناها 
بدین منظور، دیدگاه کارشناسان معماری  شناسایی شوند. 
مردم  دیدگاه  با  آن  نتایج  و  گرفته  قرار  ارزیابی  مورد  نیز، 
است.  مقایسه شده  و  بررسی  عوامل،  این  به  نسبت  شهر 
خروجی این فرآیند، به شناسایی عوامل ایجادکنندة بحران 
هویت در معماری معاصر امروزی شهر ساری رهنمون شده 
و امکان ارائه راهکارهایی برای مقابله با آنها، میسر شده 

است. 

هویت  عناصر 
مقیاس  در  شهری 

)محله( میانی 

هنجارهای مترتب بر عناصر 
)در فرایند شکل گیری هویت 

محله(

صنوع(
ی )م

کالبد

استخوان بندی درونی 
محالت

وجود تشخص کارکردی، فعالیتی و 
نمادین استخوان بندی اصلی محله

فضای برگزاری 
فعالیت های فرهنگی و 

نمادین در محالت

وجود فضاهایی برای انجام مراسم 
نمادین و فرهنگی در مرکز محله

تفکیک شبکه پیاده و سواره در الگوهای حرکتی
محالت و طراحی بر محور پیاده سبز

پیوستگی کالبدی میان کالبد قدیم حفظ بافت سنتی محله 
و جدید 

بناهای سنتی و واجد 
ارزش تاریخی و هویتی

حفظ بناهای سنتی و واجد ارزش 
تاریخی و هویتی به عنوان میراثی 

برای آیندگان

ی )طبیعی(
کالبد

همسازی فضاهای 
محله با اقلیم منطقه

مشهور بودن تاثیر ویژگی های 
طبیعی و اقلیمی منطقه در فضاها 
و عناصر مختلف محله و استفاده 

از عناصر طبیعی همساز با اقلیم در 
فضاهای محله

ی و 
صاد

ی )اجتماعی، فرهنگی، اقت
غیرکالبد

ی(
عملکرد

تعامل و مشارکت 
ساکنان محله

وجود سطحی از حضور و مشارکت 
شهروندان در ساخت و نگهداری و 

اداره محله

وجود میزانی از دلبستگی به محله در دلبستگی به محله
شهروندان

فضاهای دارای خاطره 
جمعی

حفظ فضاهای دارای خاطره جمعی 

نام ها و اسامی با سابقه 
معابر و مکان های محله

حفظ و تقویت نام ها و اسامی با 
سابقه مکان ها و معابر در محله 
جهت تقویت نشانه های ذهنی 

شهروندان

زمان

میزان سکونت در محلهسابقه سکونت

نمادها و مکان های 
خاطره انگیز

وجود عناصر و مکان های 
خاطره انگیز منجر به حفظ هویت 

محله
پیش بینی رشد کالبدی، اجتماعی، آینده نگری

و... محله

عناصر و مولفه های 
شکل دهنده هویت در معماری 

در مقیاس خرد )تک بناها(

هنجارهای مترتب بر عناصر و 
مولفه ها )در فرایند شکل گیری 

هویت بنا(

درک هر عنصر به صورت جز و یا به وحدت و کثرت
صورت ترکیبی از یک کل واحد

حس ریشه داری در گذشته و الگو تداوم
برداری از آن در جهت خلق اثر بدیع

ایجاد خالقیت و نوآوری در اثرخالقیت و نواوری
عناصر به نحوی متناسب با زمانه بیان روح زمانه

امروزی باشد
طرح متناسب با فرهنگ امروزیانطباق با فرهنگ )سازگاری(

همسازی بنا با اصول اقلیمی مانند انطباق با اقلیم
باد، تابش، باران

طرح متناسب با زمینه و بافت منطقهانطباق با بافت و زمینه )خوانایی(
متناسب نیازهای انسانانطباق با نیازهای انسان

فرم گویای عملکرد باشدانطباق فرم و عملکرد )شفافیت(

همخوانی مصالح با فناوری بومیانطباق با مصالح و فناوری بومی
قابلیت تغییر بنا و فضاها انعطاف پذیری )قابلیت شخصی سازی(

پرهیز از اسراف و و کارهای بیهوده پرهیز از بیهودگی
استفاده از مصالح بومیخودبسندگی
رعایت تناسبات انسانی مردم واری

ایجاد فضایی برای تمرکز و تجمع درون گرایی- برون گرایی
برای همزیستی درون و بیرون

استفاده از اصول ساده هندسه در بنا نظم و بی نظمی
به عنوان متحدکننده جز و کل
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جــدول 4. مولفــه هــای هویــت شــهر در مقیــاس خــرد )مأخــذ: 
نگارنــدگان؛ بــا اقتبــاس از منابــع مــورد مطالعــه(

6. یافته های تحقیق
پس از استخراج مؤلفه ها در سه سطح کالن، میانه، و خرد، 
میدانی،  مشاهده  روش های  از  آمده  دست  به  اطالعات 
نتایج  بررسی  و  شهر،  سطح  در  مطلع  افراد  با  مصاحبه  
از پرسشنامه، در فرآیند پژوهش، تجزیه و تحلیل  حاصل 
شده اند. پرسشنامه تهیه شده -که جهت اخذ تأیید روایی 
به تایید اساتید رسیده بود- در تمامی نقاط شهر در اختیار 
274 نفر از مردم شهر قرار داده شده است. اطالعات جامعه 
آماری پاسخ دهندگان به پژوهش، به شرح زیر است. برای 
در  پرسشنامه  سؤاالت  از  شهروندان  فهم  میزان  ارزیابی 
نمونه گیری از روایی محتوا، استفاده گردیده و پرسشنامه از 
روایی مطلوب برخوردار بوده است. الزم به توضیح است که 
عالوه بر متخصصین، پرسشنامه از لحاظ قابل فهم بودن 
در اختیار گروهی از اهالی نیز قرار گرفت؛ تا از قابل فهم 
بودن کلیه سؤاالت اطمینان حاصل شود. سپس ابزار نهایی 
در اختیار پاسخگویان قرار گرفت. افزون بر آن، پژوهشگران 
در هنگام مراجعه به جامعه آماری برای تکمیل پرسشنامه، 

به پرسش های احتمالی و ابهامات آنها، پاسخ داده اند.
6-1. تحلیل یافته های پژوهشی با آمار استنباطی

6-1-1. برازش مدل های اندازه گیری  
و  روایی  از  اندازه گیری،  های  مدل  برازش  بررسی  برای 
به  پرسشنامه  روایی  که  می شود  استفاده  شاخص  پایایی 
تایید اساتید رسیده است. پایایی شاخص با سه معیار آلفای 
مورد  عاملی  بارهای  ضرایب  و  ترکیبی  پایایی  کرونباخ، 
سنجش قرار گرفت. به این صورت که موس و همکاران 

اندک مقدار  با تعداد سواالت  )1998( در مورد متغیرهایی 
0/6 را به عنوان سرحد ضریب آلفای کرونباخ معرفی کرده 
بارهای  از 0/7 و ضرایب  بیش  باید  ترکیبی  پایایی  و  اند؛ 
عاملی باید بیش از 0/4 باشد تا بتوان گفت مدل از پایایی 

رضازاده 1396(. و  )داوری  است  برخوردار  مناسبی 

6-1-1-1. پایایی 
معیارهای  گیری  اندازه  های  مدل  پایایی  بررسی  برای 
ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به 

است. شده  محاسبه  ذیل  شرح 

6-1-1-1-1. ضرایب بار عاملی 
پایایی هر یک از گویه ها به مقدار بارهای عاملی هر یک 
مشخص  برای  و  دارد  اشاره  شده،  مشاهده  متغیرهای  از 
کردن این که شاخص های اندازه گیری )متغیرهای مشاهده 
قابل  پنهان  متغیرهای  سنجش  برای  اندازه  چه  تا  شده( 
قبول هستند؛ مورد استفاده قرار گرفته و حداقل مقدار قابل 
قبول آن 0/3 و بارهای عاملی 0/4 سطح معناداری متوسط 
مقادیر  تاییدی،  عاملی  تحلیل های  در  می دهد.  نشان  را 
بارهای عاملی باالتر از 0/5 نشانگر سطح معناداری قوی 
و همبستگی زیاد بین متغیرهای مشاهده شده و عامل بوده 
و نیز بیانگر آن است که سازه به خوبی تعریف شده است 

)داوری و رضازاده 1396(. 
در  مؤلفه هایی  که  است  این  بر  فرض  پژوهش،  این  در 
حوزه های معماری، محله، و شهر، وجود دارد که می توان 
راستای  در  مختلف،  مقیاس های  در  آن  از  بهره گیری  با 
گام  ساری  شهر  معاصر  معماری  در  هویت  تحقق پذیری 
برداشت. لذا سه متغیر هویت بناهای معاصر، هویت محله، و 
شهر، به عنوان سه متغیر وابسته ارزیابی شدند؛ و مؤلفه های 
مستقل در قالب سه مقیاس کالن، میانه، و خرد به عنوان 
متغیرهای مستقل بررسی و میزان اثرگذاری آن بر هویت 
بنا، محله، و شهر مورد سنجش قرار گرفت. در سوال های 
مربوط به پرسشنامه که قابلیت سنجش داده های استنباطی 
در آن میسر است؛ ارزیابی شده است. داده های هویت شهر 
شامل 10 سوال، داده های هویت محله شامل 8 سوال، و 
داده  های هویت بناهای معاصر شامل 22 سوال مطرح شده 
بارهای  از پژوهش  این قسمت  در پرسشنامه می باشد. در 
داده شده  نمایش  آنها  روی  بر  پژوهش  متغیرهای  عاملی 

است.  

قرابتی موزون بین تنوع در بناها و توازن در تنوع و یکنواختی
عدم یکنواختی محض 

وجود عنصری به عنوان مرکز ثقل بنا مرکزیت
مانند حوض در حیاط مرکزی خانه

وجود تعادل در نما و احجام تعادل
ایجاد تنوع با بازی نور و سایه، تنوع

گیاه، و...
ارتباط با طبیعت و وجود فضای سبزهماهنگی با طبیعت
رعایت سلسله مراتب فضایی در بنا و حفظ محرمیت و مشرفیت

حریم و حرم اشخاص خانواده

فضای تامین آسایش روحی خانواده خلوت
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تصویــر 1. بــار عاملــی متغیرهــای پژوهــش بــا حــذف بارعاملــی ضعیــف 
ــذ: نگارندگان( )مأخ

6-1-1-1-2. آلفای کرونباخ
الفای کرونباخ پرسشنامه جهت پایایی پرسشنامه به شرح 

ذیل محاسبه شده است.

ــذ:  ــف )مأخ ــی ضعی ــار عامل ــذف ب ــا ح ــاخ ب ــای کرونب ــدول 5. آلف ج
نگارنــدگان(

همانطور که در جدول مشاهده می شود؛ همه ی متغیرها 
دارای آلفای باالی 0/7 می باشند؛ بجز بعد هویت محله که 

دارای پایایی مناسبی نیست. 
)CR(  6-1-1-1-3. پایایی ترکیبی

معیار  ساختاري  معادالت  نمونهسازي  در  ترکیبي  پایایي 
بهتري از آلفاي کرونباخ به شمار میرود؛ زیرا در محاسبۀ 
ضریب آلفاي کرونباخ در مورد هر سازه، تمامي شاخص ها 
درحالیکه  مي شوند؛  وارد  محاسبات  در  مساوي  اهمیت  با 
براي محاسبۀ CR شاخص ها با بار عاملي بیشتر اهمیت 
سازه ها   CR مقادیر  که  مي شود  باعث  و  دارند  زیادتري 
معیار واقعیتر و دقیقتري نسبت به آلفاي کرونباخ آنها باشد 
)محمد بیگی و همکاران 1393(. قابلیت اطمینان ترکیبی 
باشد  اطمینان  قابل  سنجه ها  تا  باشد   0/7 از  بیشتر  باید 

رضایت 1395(.   و  )سپاسی، رجب زاده، 

جدول 6. جدول پایایی ترکیبی با حذف بار عاملی ضعیف
)مأخذ: نگارندگان(

همانطور که مشاهده می شود؛ در اینجا شاخصه CR در 
آیتم هویت محله به 0.75 رسیده است که نشان از پایایی 

ترکیبی مناسب پرسشنامه است.
6-1-2. برازش مدل ساختاری  

مدل ساختاری مدلی است که در آن روابط بین متغیرهای 
مکنون )مستقل یا برونزا( و وابسته )درونزا( مورد توجه قرار 
ضریب  شامل  ساختاری  مدل  آزمون  معیارهای  می گیرد. 

 Z معناداری
و شاخص   ،R2 یا   R Square معیار   ،)T- Value(
اسفیدانی  و  )محسنین  می باشد   )Q2( پیش بین  ارتباط 

.)1393
 T- Value) Z(6-1-2-1. ضریب معناداری

این  به   Z ضرایب  از  استفاده  با  ساختاری  مدل  برازش 
باشد  بیشتر   1/96 از  باید  ضرایب  این  که  است  صورت 
تا بتوان در سطح اطمینان 9% معنادار بودن آنها را تایید 
نمود. ضرایب معناداری Z  برای تمامی آیتم ها از 1/96 
را در  تمامی روابط  بودن  امر معنادار  این  بیشتر است که 

می کند. تایید   %95 اطمینان  سطح 
بین  معناداری  ضریب  شود  می  مشاهده  که  طور  همان 
هویت بنا با هویت شهر 14.796 و بین هویت بنا با هویت 
محله24.519 و نشان از ضریب معناداری خیلی قوی بین 
متغیرهای پژوهش می باشد. بین تمامی سواالت پرسشنامه 
با متغیرهای آنها )هویت شهر-محله-بنا( ضریب معناداری 
در  سواالت  تایید  از  نشان  که  است  برقرار   1.96 باالی 

سطح اطمینان 95% می باشد.

و  مدل  آزمون  از  پس  می شود  مشاهده  که  طور  همان 
)آداب  عاملی گویه 8  بار  PLS، ضریب  نرم افزار  خروجی 
)تخریب   4 گویه  و  شهر  هویت  از  ساری(  مردم  رسوم  و 
بناهای سنتی( و گویه 8 )خاطره از محله( در هویت محله 

و گویه 7، 8، 16، و 17 )متناسب با نیازهای امروزی، فرم 
گویای عملکرد، تنوع و عدم یکنواختی در بنا، و مرکزیت( 
از هویت بنا به دلیل بار عاملی ضعیف از سواالت پژوهش 

شده اند. حذف 
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 جدول 7. معیار R Square یا R2 )مأخذ: نگارندگان(

R2 یا R Square 6-1-2-2. معیار
دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک 
پژوهش ضرایب R2 مربوط به متغیرهای پنهان درونزای 
از  نشان  که  است  معیاری   R2 است.  مدل  ی(  )وابسته 
سه  و  دارد  درونزا  متغیر  یک  بر  برونزا  متغیرهای  تاثیر 
مقدار 0/19، 0/33 و 0/67 برای مقادیر ضعیف، متوسط و 
قوی R2 در نظر گرفته میشود و در صورتی که در یک 
برونزا  دو سازه-ی  یا  توسط یک  درونزا  سازه  مدل، یک 
تحت تاثیر قرار بگیرد، مقدار R2 از 0/33 به باال نشان 
از قوت رابطه بین آن سازه و سازه ی درونزا است )داوری 

رضازاده 1392(.  و 
بازه  در  متغیر  دو  در   R2 مقادیر  باال  به جدول  توجه  با   
متوسط و متوسط رو به باال قرار دارد. بنابراین برازش مدل 

با توجه R2 خوب برآورد میشود.

)Q2( 6-1-2-3. شاخص ارتباط پیش بین
شد؛  معرفی   )1975( گیزر  و  استون  توسط  که  معیار  این 
و  هنسلر  می سازد.  مشخص  را  مدل  پیش بینی  قدرت 
مدل  پیش بینی  قدرت  شدت  مورد  در   )2009( همکاران 
نموده اند )رضازاده،  تعیین  را  سه عدد 0.02، 0.15، 0.35 

)1392 داوری،  و 
ارتباط  است؛ شاخص  در جدول مشخص  که  همان طور 
پایین و  پیش بین )Q2( برای هویت شهر متوسط رو به 

باشد. می  متوسط  محله  هویت 

جدول 8. شاخص ارتباط پیش بین )مأخذ: نگارندگان(

6-1-3. برازش مدل کلی
کلی  بخش  به  مربوط   )GOF( برازش  نکویی  معیار 
معادالت ساختاری است که پس از بررسی برازش بخش 
خود،  پژوهش  کلی  مدل  ساختاری  بخش  و  اندازهگیری 
برازش بخش کلی را نیز کنترل نماید که توسط تننهاوس 
و همکاران )2004( ابداع گردید و طبق فرمول زیر محاسبه 
می شود. سه مقدار 0/01، 0/25 و 0/36 را به عنوان مقادیر 
ضعیف، متوسط و قوی معرفی نمودند )طباطبایی و لسانی 

  .)1395

مقدار اشتراک سازه ها
)Communality(

0.34هویت شهر
0.37هویت محله
0.28هویت بنا

میانگین مقادیر اشتراکی 
)Communality(

0.33

R2 0.39میانگین
GOF0/35

جدول 9. برازش مدل کلی )مأخذ: نگارندگان(

با توجه به جدول و اعداد حاصل از محاسبه شده 0/35نشان 
دهنده برازش کلی قوی مدل می باشد.

6-2. جمع بندی هویت در مقیاس شهر ساری
در بررسی هویت شهر ساری به بررسی مولفه های کالبدی 
مصنوع و طبیعی، عوامل غیرکالبدی مانند عوامل فرهنگی، 
اجتماعی موثر بر هویت شهر و عنصر زمان پرداخته شده 
است و از آنجا که هر یک از این مولفه ها دارای عناصری 
بود؛ عناصر سازندة این مؤلفه ها و هنجارهای مرتبط با آنها 
نتایج  جمع بندی  ذیل،  جدول  در  است.  شده  بررسی  نیز 
حاصل از تحلیل ها و تاثیر آنها بر هویت شهر مورد بررسی 

قرار می گیرد.
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عناصر هویت شهری در مقیاس 
نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه هاکالن )شهر(

تاثیر بر 
هویت شهر

منفیمثبت

صنوع(
ی )م

کالبد

*شهر دارای استخوانبندی قابل تشخیص و انسجام دهنده ای می باشد.استخوان بندی فضایی– کالبدی شهر
عناصر شاخص ادراکی شهر )دروازه ها، 

نشانه ها، مرزها، محالت و حوزه ها(
بافت قدیم و مرکزی شهر شامل بیشترین عوامل هویت ساز شهر ساری می باشد و اکثر نشانه ها و محل های قابل ادراک 

*مردم در آن محدوده است.
عدم قرارگیری عناصر و نشانه های شاخص و... شهر ساری به جز در حوالی بافت قدیم و رود تجن، نشان از عدم توسعه 

*درست شهری برای خلق عناصر و نشانه هایی در نقطه های دیگر شهر در ذهن مردم است.
*جایگاه محالت در سطح شهر به خوبی قابل تشخیص و تمیز است.جایگاه محالت در پهنه جغرافیایی شهر

*بافت سنتی شهر ساری بیشترین تاثیر را درحفظ هویت شهر ساری داشته است.بافت سنتی و واجد هویت
*عدم حفظ بافت سنتی از دیدگاه مردم، بیشترین تاثیر را در از بین بردن بافت کالبدی دارای هویت شهر ساری داشته است.

ویژگی های خاص و متمایز کننده 
کالبدی محالت

بر خالف معماری سنتی، امروزه با یکسان سازی بافت محالت و تبدیل خانه ها به بناهای آپارتمانی باعث از بین رفتن 
*هویت کالبدی محالت شده است.

عناصر یا ویژگی های خاص و مشترک 
معماری

عناصری چون ایوان، غالمگرد، بام شیبدار و...، و ویژگی هایی چون استفاده از مصالح بومی مانند چوب، ارتباط با زمین، 
*داشتن فضاهای متفاوت و... از ویژگی های معماری سنتی شهر ساری می باشد.

عدم استفاده از ویژگی ها و عناصر خاص معماری شهر ساری در ساختمان های معاصر، موجب از بین رفتن هویت شهر 
*ساری شده است.

ی )طبیعی(
کالبد

*شهر ساری در کنارة بستر طبیعی رود تجن شکل گرفته است.بستر طبیعی قرارگیری شهر
*رود تجن و فضاهای سبز شهری به عنوان عناصر شاخص طبیعی نقش مثبتی در هویت شهر دارند.عناصر شاخص طبیعی درون شهر

*پارک های جنگلی شهید زارع یا سمسکنده و رود تجن به عنوان عناصر شاخص ادراکی از دیدگاه مردم بودند. 

ی(
ی و عملکرد

صاد
ی )اجتماعی، فرهنگی، اقت

غیرکالبد

شهر ساری به سبب مرکز استان بودن دارای استقالل سیاسی و اداری و دارای نمایندگانی در مجلس شورای اسالمی استقالل سیاسی و اداری شهر
*می باشد.

چشم اندازهای )vision( تدوین شده 
برای شهر

*شهر ساری دارای چشم اندازهایی برای رشد خود می باشد؛ مانند افق 1405 و... که نقش موثری در اینده شهر دارد.
ویژگی های فرهنگی، قومی، نژادی، 

اجتماعی
*اگاهی مردم از انواع قومیت ها و ویژگی های فرهنگی و نژادی انها، در سطح کمی است.

*کانون های تجاری، تفریحی، مذهبی و تفریحی در سطح شهر مشخص هستند.کانون های عملکردی و فعالیتی خاص
*رضایت مردم از این کانون ها در مقیاس شهری در سطح پایینی قرار دارد.

مشارکت شهروندان در ساخت و اداره 
شهر

*مشارکت مردم در ساخت و اداره شهر در سطح پایینی قرار دارد.
*سطح باالیی از دلبستگی به شهر در مردم ساری مشاهده می شود.دلبستگی به شهر

مراسم خاص هنری، فرهنگی، مذهبی 
و اجتماعی جمعی

*رضایت مردم از مراسم مذهبی برگزار شده در سطح شهر، در سطح باالیی بود.
*رضایت مردم از مراسم فرهنگی و اجتماعی برگزار شده در سطح شهر، در سطح پایینی بود.

*شهر ساری دارای فرهنگ بومی و آداب و رسوم خاص ساروی ها می باشد.آداب و رسوم خاص در جامعه شهری
*از دیدگاه مردم این اداب و رسوم در جامعه امروزی رو به فراموشی سپرده شده است.

ارتباطات اجتماعی، فرهنگی و 
عملکردی محالت

محالت مختلف به سبب وجود عملکردهای مختلف مانند مسجد جامع در یک محله یا فضای خاص در محله دیگر با 
*یکدیگر در ارتباطند. 
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جدول 10. جمع بندی هویت در شهر ساری )مأخذ: نگارندگان(

6-3. جمع بندی هویت در مقیاس محالت شهر 
ساری

به بررسی  به طور کلی در بررسی هویت محالت ساری 
غیرکالبدی  عوامل  طبیعی،  و  مصنوع  کالبدی  مولفه های 
و  شهر  هویت  بر  موثر  اجتماعی  فرهنگی،  عوامل  مانند 

عنصر زمان پرداخته شده و در این مقیاس نیز، هریک از 
هنجارهای مرتبط با عوامل مورد بررسی قرار گرفته اند. در 
از تحلیل ها و تاثیر آنها بر  نتایج حاصل  جدول جمع بندی 

است. بررسی شده  محله  هویت 

جدول 11. جمع بندی هویت در محله های شهر ساری )مأخذ: نگارندگان(

زمان

*شهروندان اگاهی کمی از تاریخچه و شکل گیری و رشد شهر دارند.روند شکل گیری، پیدایش و رشد شهر
*شهروندان نسبت به محله خود و یا مراسم مذهبی برگزار شده در سطح شهر خاطرات زیادی دارند.خاطره

*شهر دارای پیشینه تاریخی و روند شکل گیری مشخصی در طول تاریخ می باشد.پیشینه تاریخی

عناصر هویت شهری در مقیاس میانه 
نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه ها)محله(

تاثیر بر 
هویت محله

منفیمثبت

صنوع(
ی )م

کالبد

*استخوان بندی منسجم و قایل تشخیصی در اکثر محالت شهر ساری وجود دارد.استخوان بندی درونی محالت
فضای برگزاری فعالیت های فرهنگی و 

*فضای مجزایی در اکثر محالت برای برگزاری فعالیت ها در مقیاس محالت وجود ندارد.نمادین در محالت

مردم از مسیرهای سواره و پیاده محله خود رضایت نسبی ندارند و بیشترین عدم رضایت در الگوهای حرکتی
*منطقه 1 و بیشترین رضایت در منطقه 2 می باشد.

حفظ بافت سنتی محله 

اکثر مردم اعتقاد دارند که بافت سنتی محله باعث هویت بخشی به محله می شود که متاسفانه این 
*بافت سنتی در گذر زمان تخریب شده است.

*به اعتقاد مردم کالبد جدید با کالبد سنتی و بافت قدیم همخوانی ندارد.

ی 
کالبد

*از دیدگاه مردم هویت محالت با تخریب بافت سنتی به میزان زیادی از بین رفته است.همسازی فضاهای محله با اقلیم منطقه)طبیعی(

ی )اجتماعی، فرهنگی، 
غیرکالبد

ی(
ی و عملکرد

صاد
اقت

*معماری معاصر و بناهای جدید از دیدگاه مردم با اقلیم شهر ساری همخوانی ندارد.تعامل و مشارکت ساکنان محله

*دلبستگی به محله در محله های شهر ساری در سطح مناسبی قرار دارد.دلبستگی به محله
*مردم از محله خود و فضاهای آن خاطره های جمعی دارند.فضاهای دارای خاطره جمعی

نام ها و اسامی با سابقه معابر و 
*در اسامی محله ها و خیابان ها از اسامی با سابقه قدیم استفاده شده است.مکان های محله

زمان

مکان های خاطره انگیز مردم شهر اکثراً در فضاهای باز و بازی های کودکی و یا مراسم مذهبی و نمادها و مکان های خاطره انگیز
*اعیاد در حسینه و مساجد محل خالصه می شود.

وجود طرح های فرادست و افق های اینده جهت خدمات رسانی و پیشرفت محالت نشان از آینده نگری
*آینده نگری در میان مسئوالن شهر است.
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6-4. تجزیه و تحلیل مولفه های هویت در مقیاس 
بناهای معاصر شهر ساری

از رعایت  پایینی  نتایج بررسی ها نشان می دهد که سطح 
این  و  می شود  دیده  معاصر  بناهای  در  هویت  مولفه های 

خود عاملی بر ایجاد بحران در معماری معاصر می باشد. در 
جدول ذیل، تجزیه و تحلیل این عوامل به تصویر کشیده 

شده است.

جدول 12. تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر هویت در معماری معاصر از دیدگاه مردم )مأخذ: نگارندگان(

ف
ردی

تاثیر بر نتایج پرسشنامه هامولفه های هویت
هویت

منفیمثبت

74.1% مردم ساری بر این باورند که معماری معاصر برگرفته از معماری گذشته و سنتی قدیم نیست. بدین ترتیب تداوم1
ساختمانی که در شهر ساری ساخته می شود را به راحتی می توان در شهری مانند شیراز ساخت و این نقطه آغازی 

در ایجاد بحران هویت در معماری معاصر می باشد.

*

73.7% مردم بر این باورند در معماری معاصر از مفهوم درون گرایی- برون گرایی گذشته استفاده نمی شود و این درونگرایی- برونگرایی2
نشان می دهد ساختمان های معاصر با تبدیل به حالت آپارتمان نشینی دیگر حالت برون گرایی معماری سنتی قبل 

را ندارد.

*

معماری شهر ساری با اقلیم معتدل و مرطوب به شدت به طبیعت و ارتباط با طبیعت نیازمند است که از دیدگاه هماهنگی با طبیعت3
مردم خانه های معاصر ارتباط کمی با طبیعت دارد.

*

از دیدگاه مردم در بناهای معاصر فضای خلوت به معنی تامین اسایش روحی برای اعضای خانواده در سطح کم خلوت4
و بسیار کمی وجود دارد.

*

از دیدگاه مردم در بناهای معاصر پرهیز از اسراف و عدم تجمل گرایی مشاهده نمی شود که این با اصول معماری پرهیز از بیهودگی5
ایرانی همخوانی ندارد.

*

*از دیدگاه مردم در معماری امروزی از مصالح بومی استفاده نمی شود.خودبسندگی6

*از دیدگاه مردم بناهای معاصر با اقلیم امروزی همخوانی ندارد.انطباق با اقلیم7

*از دیدگاه مردم در معماری معاصر از فناوری بومی استفاده نمی شود.انطباق با فناوری بومی8

بنا به دیدگاه مردم فضایی به عنوان مرکز تقل بنا مانند حیاط مرکزی و یا نشیمن و ... برای جمع شدن اعضای مرکزیت9
خانواده به دور یکدیگر در سطح کم و بسیار کمی دیده می شود.

*

*در معماری امروزی ساختمان ها با بسترشان همخوانی کم و بسیار کمی دارند.انطباق بافت و زمینه )خوانایی(10

*بنا به دیدگاه شهروندان در نمای ساختمان های امروزی وحدتی مشاهده نمی شود.وحدت و کثرت11

*از دیدگاه مردم در ساختمان های معاصر از اصول ساده هندسی به میزان کمی استفاده می شود.نظم و بینظمی12

*در معماری معاصر بازی نور و سایه و تنوع در بنا در سطح کمی قرار دارد.تنوع13

*در معماری معاصر رعایت تناسبات انسانی مشاهده نمی شود.مردم واری14

*بنا به دیدگاه مردم در معماری معاصر انطباق فرم ساختمان ها با عملکردشان در سطح پایینی قرار دارد. انطباق فرم و عملکرد )شفافیت(15

*در معماری معاصر رعایت سلسله مراتب فضایی در بنا و حفظ حریم اشخاص خانواده در سطح پایینی قرار دارد.محرمیت و مشرفیت16

*از دیدگاه مردم در معماری معاصر قابلیت تغییر بنا پس از ساخت در سطح متوسط رو به پایینی قرار دارد.انعطافپذیری یا قابلیت شخصیسازی17

*در معماری معاصر تعادلی بین نما و احجام مشاهده نمی شود.تعادل18

*در معماری معاصر توازنی بین بناهای یکنواخت و بناهای متنوع مشاهده نمی شود.توازن در تنوع و یکنواختی19

--از دیدگاه مردم بناهای امروزی تا حدود متوسطی مطابق با فرهنگ امروزی ساخته می شود.انطباق با فرهنگ )سازگاری(20

--از دیدگاه مردم ساختمان های امروزی با معماری و شرایط امروزی تا حدودی انطباق دارد.بیان روح زمانه21

--از دیدگاه مردم معماری امروزی تا حدود متوسط رو به باالیی نیازهای انسان امروزی را برطرف می کند.انطباق با نیازهای انسان22
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7. نتیجه گیري و پیشنهاد
مطالعه ی حاضر، به منظور تحقق پذیری مولفه های هویت 
در سه مقیاس شهر، محله و تک بناهای معاصر در شهر 
افراد  با  و مصاحبه  پرسشنامه  اسنادی،  مطالعات  با  ساری 
مطلع در شهر انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مولفه ها 
تاثیر  تاثیر مثبت و چه عواملی  داد که چه عواملی  نشان 
منفی بر هویت شهر دارند. بدین ترتیب مولفه های با تاثیر 
منفی در مقیاس خود، موجب ایجاد بحران هویت می شوند 

که ارائه راهکار برای آنها ضرورت دارد.
7-1. مؤلفه های ایجاد بحران هویت در مقیاس 

کالن، میانه، خرد در شهر ساری
مولفه های ایجاد بحران هویت در مقیاس شهر ساری، به 

شرح جدول ذیل، شناسایی شده اند.

جدول 13. مولفه های بحران هویت در مقیاس کالن یا شهر ساری 
)مأخذ: نگارندگان(

به  هویت،  بحران  مولفه های  ساری،  محالت  مقیاس  در 
شده اند. شناسایی  ذیل،  جدول  شرح 

جدول 14. مولفه های بحران هویت در مقیاس میانه یا محالت 
)مأخذ: نگارندگان(

شرح  به  هویت  بحران  مولفه های  تک بناها،  مقیاس  در 
شده اند. استخراج  ذیل  جدول 

مولفه های 
بحران هویت 

در مقیاس 
کالن

عناصر بحران هویت در مقیاس کالن

کالبدی 
)طبیعی(

عدم حفظ بافت سنتی واجد ارزش
یکسان سازی بافت محالت با بناهای اپارتمانی شبیه به 

هم

عدم استفاده از عناصر و ویژگی های خاص معماری شهر 
ساری

غیرکالبدی 
)اجتماعی، 
فرهنگی، 

اقتصادی، و 
عملکردی(

و  شهر  در  ساکن  قومیت های  از  شهروندان  کم  اگاهی 
آنها نژادی  و  قومی  ویژگی های 

رضایت کم شهروندان از کانون های عملکردی و فعالیتی 
در سطح شهر

نارضایتی مردم از مراسم فرهنگی و اجتماعی در سطح 
شهر

فراموشی آداب و رسوم خاص ساروی ها در سطح شه
ر

اگاهی کم از تاریخچه و روند شکل گیری شهر ساریزمان

مولفه های بحران 
هویت در مقیاس 

میانه
عناصر بحران هویت در مقیاس میانه

کالبدی )طبیعی(

عدم وجود فضای مشخص در اکثر محالت برای 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

نارضایتی از مسیرهای پیاده و سواره در محالت
تخریب بافت سنتی در محالت

عدم همخوانی بافت سنتی و بافت جدید
تخریب بناهای سنتی در محالت

عدم وجود فضای مشخص در اکثر محالت برای 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

کالبدی 
)غیرطبیعی(

عدم همخوانی بناها با اقلیم شهر ساری

غیرکالبدی 
)اجتماعی، 
فرهنگی، 

اقتصادی، و 
عملکردی(

تعامل و مشارکت پایین در سطح محله

ف
مولفه های بحران ردی

هویت در مقیاس خرد 
عناصر بحران هویت در مقیاس 

خرد
عدم بهره گیری بناهای معاصر از معماری تداوم1

گذشته
عدم رعایت درون گرایی و برون گرایی در درون گرایی- برون گرایی2

معماری معاصر
بناهای معاصر هماهنگی با طبیعت3 در  از طبیعت  استفاده کم 

با گذشته مقایسه  در 
فضای خلوت4 عنوان  به  فضایی  تعریف  عدم 

معاصر بناهای  در  ارامش 
بناهای پرهیز از بیهودگی5 در  تزئینات  از  پر  بناهای  ایجاد 

امروزی
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7-2. راهکارهای تحقق پذیری هویت در مقیاس کالن، میانه، خرد
در زیر با توجه به نتایج به دست آمده و شناسایی عوامل بحران هویت، به ارائه راهکارهایی در خصوص جلوگیری از ایجاد 
بحران هویت و حفظ هویت در شهر ساری پرداخته شده است. راهکارهای پیشنهادی، حاصل از جمع بندی مولفه های 

بحران هویت است که در بخش پیشین ارائه شده اند.

عدم استفاده از مصالح بومی در معماری خودبسندگی6
معاصر

اقلیم انطباق با اقلیم7 با  معاصر  معماری  همخوانی  عدم 
شهر

عدم استفاده از فناوری بومیانطباق با فناوری بومی8

عنوان یک مرکزیت9 به  مرکز گرایی  به  توجه  عدم 
معماری در  اصل 

زمینه  10 و  بافت  انطباق 
) یی نا ا خو (

معماری  در  زمینه گرایی  به  توجه  عدم 
صر معا

عدم وحدت و یکپارچگی در بناها و نمای وحدت و کثرت11
ساختمان های معاصر

عدم استفاده صحیح از اصول هندسینظم و بی نظمی12
عدم استفاده از بازی نور و سایه و ایجاد تنوع13

امروزی تنوع فضایی در معماری 
عدم رعایت تناسبات انسانیمردم واری14
عملکرد 15 و  فرم  انطباق 

) فیت شفا (
با  ساختمان ها  فرم  تطابق  عدم 

ن شا د عملکر
در محرمیت و مشرفیت16 فضایی  سلسله مراتب  رعایت  عدم 

امروز معماری 

راهکارهامولفه ها

کالبدی

ایجاد پیوند و هماهنگی بین ساختارهای قدیم شهر ساری و ساخت و سازهای جدید
شاخص کردن بناهای قدیمی و خاطره انگیز در فضاهای شهری با بکارگیری نورپردازی های خاص و مناسب

طراحی بناهای معاصر با بهره گیری از اصول اقلیمی بناها در شهر ساری 
جلوگیری از ازبین رفتن بافت سنتی با حفظ و نگهداری انها 

استفاده از نور و رنگ در راستای از بین بردن فضاهای گمشده به منظور خواناتر شدن و امکان شناسایی بهتر محیط
نماسازی با مصالح بومی و رایج محل جهت حفظ وحدت در بدنه فضاهای شهری

پیوستگی حرکت پیاده و محدود کردن تاثیر مخرب خودرو جهت جذب بیشتر عابر چیاده در فضاهای شهری
طراحی فضاهای جذاب و غیر قابل پیش بینی در معماری معاصر در فضاهای محله و پارک ها

نوسازی و بهسازی بافت شهری و محالت 
استفاده از عناصر و ویژگی های معماری شهر ساری در بناهای معاصر 

طراحی کانون های عملکردی و فعالیتی در مقیاس شهر 
استفاده از فضای سبز یا مبلمان شهری در فضاهای عقب نشسته

طراحی عناصر کالبدی نمادین بر اساس رویدادها و خاطرات جمعی گذشته و در نتیجه آن ایجاد حس تعلق در کاربران نسبت به فضا
پرهیز از یکدستی و تاکید بر گوناگونی بافت اجتماعی 

طراحی خیابان های شهر نه فقط برای ارتباطات بلکه به مثابه فضای همگانی و بستری برای ارتباطات اجتماعی
ایجاد طرح به صورت جریان متداوم و متکامل با گذشته بر محوریت هویت گرایی

طراحی بناهای معاصر با ایجاد حس ریشه داری در گذشته و الگوبرداری از آن در جهت خلق اثری بدیع
طراحی فضاهای پر و خالی به گونه ای که بدنه ای منسجم و پیوسته ایجاد کند

استفاده از اصول سازماندهی و گونه شناسی فضاهای سنتی و اجتناب از استفاده از عناصر نمادین و تزئینات زیاد

جدول 15. مولفه های بحران هویت در مقیاس خرد )مأخذ: نگارندگان(
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ــذ:  ــر )مأخ ــای معاص ــه و تک بناه ــهر، محل ــاس ش ــت در مقی ــری هوی ــای تحقق پذی ــدول 16. راهکاره ج
ــدگان( نگارن
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پیوستگی کالبدی از لحاظ ساختاری و بهره گیری از سنت های بومی
طراحی فضاهای برونگرا و متناسب با اقلیم مازندران در معماری معاصر 

استفاده از مصالح متناسب با اقلیم مازندران مانند چوب، و... در ساخت بناها
عدم ساخت بناهای رومی و بناهای پرتجمالت 

توجه به رعایت تناسبات انسانی در معماری معاصر 
استفاده از فضا سبز و هماهنگی با اقلیم در معماری معاصر ساری

عملکردی

بازگردانی هویت و ماهیت از دست رفته کانون های فعالیتی اولیه به آنها در مقیاس محله 
حفظ و تقویت کاربری های قدیم و باسابقه با همان اسامی و عملکردها

ایجاد فضاهای اجتماعی در مقیاس شهر و محله با عملکردهای متنوع جهت جذب گروه های سنی مختلف
قابل استفاده بودن فضاهای شهری به خصوص مکان های نشستن در شرایط مختلف جوی از طریق سایبان و...

بکارگیری کابری های غیراداری به منظور به حداقل رساندن بدنه های خاموش در شب و سرزندگی در شب
استفاده از مبلمان شهری قابل جابجایی جهت استفاده از فضاهای شهری در موقعیت ها و مراسم خاص

غیرکالبدی

در نظر گرفتن بخشی از فضاهای شهری برای اجرای مراسم با آیین خاص در ایام مختلف سال به منظور آشنایی افراد با یکدیگر و قومیت ها 
و افزایش همبستگی اجتماعی در میان شهروندان

)اجتماعی-فرهنگی(
فرهنگ سازی برای حفاظت از آثار و ابنیه موجود

آشناکردن نسل جدید با فرهنگ سنتی و قدیمی به منظور اصالت فرهنگی
حفظ نام ها و اسامی با سابقه معابر و مکان های قدیمی و خاص جهت تقویت نشانه های ذهنی شهروندان

برگزاری مراسم فرهنگی و اجتماعی در مقیاس شهر و آشنا کردن شهروندان با قومیت های ساکن در شهر 
افزایش آگاهی شهروندان از تاریخچه شهر و روند شکل گیری و رشد شهر 
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Abstract

 By changing the concept of identity in contemporary architecture and destroying
 the identity of Iranian-Islamic architecture, the need to recognize this crisis in the
 identity of architecture today is more and more felt. The purpose of this research
 is to identify the factors that create the identity crisis and provide solutions for
 the realization of components in the architecture of Sari. In order to carry out
 this research, we examined the city of Sari in three macro-scale (total city),
 middle (neighborhoods) and wisdom (single monuments of contemporary). First,
 we attempted to identify the identity elements in the city, neighborhoods and
 contemporary buildings, and then we analyzed these factors. For this purpose,
 400 questionnaires were distributed among citizens in the city of Sari, of which
 274 were analyzed. In this way, we used spss software to analyze the data and
 statistical samples, and then we used the structural equation PLS software to
 analyze the correlation. The results of this study showed that what causes the
 identity crisis on the scale of the city, neighborhood and contemporary buildings.
 After identifying these factors, we need to provide some solutions to prevent
 this process from happening. The findings of the research indicated that the
 components of the monolithic scale were not sufficient to show that the residents
 first had to develop the principles and regulations by the relevant institutions to
prevent this process of over-construction.
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