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چکیده
معماری سنتی ایران ،گنجینهای بی بدیل از آثار شاخص و ارزشمندی است که در طول سالیان متمادی شکل گرفته است .این آثار ارزشمند
نشان از اندیشهای واال در میان گذشتگان و نیاکان پاکسرشتی دارد که این آثار را به میراث گذاشتهاند .از چنین معماری غنی و ارزشمندی
انتظار میرود که فرزندی خلف و نیکو داشته باشد .از این رو ،می توان انتظار داشت آثاری فاخر در معماری معاصر ایران ساخته شوند که
به شکلهای مختلف بازتابندة هویت واالی اسالمی ایرانی در دل خود باشند .تنها در چنین اوضاعی میتوان معماری معاصر ایران را
امتدادی از معماری سنتی ایرانی و بازنمایی هویت ایرانی دانست .دست یابی به معماری فاخر و ارزشمند ،منجر به شکلگیری تالشهایی
فراوان شده است که با هدف حفظ و احیای هویت ایرانی اسالمی مشاهده میشوند .از این رو ،مطالعاتی فراوان از جنبههای متفاوت به
بررسی هویت ایرانی-اسالمی در معماری معاصر پرداختهاند .مروری بر پیشینة تخصصی موضوع نشان دهندة آن است که یک معماری
فاخر مستلزم کیفیت در طراحی و بخصوص اجراست .از آنجایی که مسألة تنزل کیفیت طراحی و اجرا یکی از مشکالت امروز معماری
ماست ،در این پژوهش به بررسی کیفیت طراحی و اجرا و تحقق مفهوم هویت پرداخته خواهد شد .از این رو ،پنج عامل توجه به زمینه
طراحی ،توجه به مسائل اقلیمی ،خوانایی طرح ،فرمگرا از معماری گذشته و مفهومگرا از معماری گذشته به عنوان متغیرهای اصلی هویت
انتخاب شدند .برای بررسی کیفیت ساخت نیز پنج شاخص انسجام طراحی (وحدت) ،اسکلت با دوام ،اجرای صحیح نما ،مصالح و توجه
به زمینه در نظر گرفته شد که به نوعی معرف سطح کیفیت طراحی و اجرا هستند .برای جمع آوری دادهها از ابزار پرسشنامه و تکنیک
پیمایش استفاده شد .روش تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است و برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند
متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که رابطهای معنادار و مثبت بین کیفیت طراحی ،اجرا و هویت وجود دارد و عامل
انسجام طراحی بیش از عوامل دیگر در تحقق مفهوم هویت نقش دارد.

كلمات كلیدی :کیفیت طراحی ،کیفیت اجرا ،هویت اسالمی ایرانی ،معماری فاخر ،معماری معاصر ایران.
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مقدمه
مباحث مربوط به معماری معاصر ایران ،یکی از
موضوعات مهم محافل معماری است و اهمیتت آن
نیز از آنروست که مبتال به جامعه معماری استت و
نیاز به پژوهش و دستاوردهای جدید در این حوزه

 .2کیفیت طراحی و اجترا در معمتاری معاصتر
ایران با چه شاخصتهایی ستنجیده متیشتود و چته
جایگاهی در معماری معاصر ایران دارد؟
 -9آیتتا دو بحتتث کیفیتتت ستتاخت و هویتتت
اسالمی ایرانی همبستهاند؟

پژوهشهایی کته در حتوزة معمتاری معاصتر ایتران

الف) معماری دیروز برای امروز و معمااری

صتتورت گرفتتته انتتد ،موضتتوع هویتتت یکتتی از

امروز برای فردا

موضوعاتی است که بسیار مورد توجه است و بعتد

در پژوهشهایی که در حتوزة معمتاری معاصتر

از پشت ستر گذاشتتن دوران متدرن و روی آوردن

ایران از بعد از انقالب اسالمی انجتام شتده استت،

به معمتاری جهتانی ،بتار دیگتر توجته بستیاری از

جریانها و گرایشهایی بازشناسی شده است .گرایش

پژوهشگران و طراحان ،به هویتت ایرانتی استالمی

بتته احیتتای معمتتاری استتالمی -ایرانتتی یکتتی از

جلب شده است.

گرایشهای شناخته شده در معماری معاصر ایران در

موضوعات جدا نشتدنی از معمتاری معاصتر شتده

است که در کنار تمایالتی چون گرایش به معماری

است ،انتقادهتایی استت کته بته ستاخت و ستاز و

پستتت متتدرن ،گتترایش بتته استتتفاده از تکنولتتو ی

کیفیت طراحی و اجرا وارد استت .بته دلیتل رشتد

روزآمد و گرایشهای تجدید حیات گرایانه مشتاهده

سریع جمعیت و نیاز به ساخت و ساز در زمان کتم

شده است(.مهدوی نژاد )29-42 :4931 ،گرایشهای

با حجم زیاد ،از کیفیت طراحی و اجرا کاسته شتده

هویت گرا و تجدید حیات گرایانه از مهمترین آنهتا

است و ورود افراد غیرحرفهای به این حوزه نیز بته

در معماری معاصر ایتران هستتند (مهتدوی نتژاد و

این مسأله دامن زده است .بنتابراین اهمیتت حفتظ

دیگتتران )402-31 :4933 ،کتته ستتعی در احیتتای

ارزشهای هویتی معماری ایرانی در این روزگار کته

هویت ایرانی -اسالمی دارند.

از کیفیت طراحی و اجرا کاسته شده است و ارتقای

تالشی که امروزه برای رسیدن به یک معمتاری

آن با کمک گترفتن از مفهتوم هویتت ،روز بته روز

با شکوه در کشورهای استالمی و در حتال توستعه

افزایش مییابد.

میبینیم ،به نوعی میتوان تالش برای احیای هویت

پرسشهای تحقیق

فرهنگی و اسالمی خود بدانیم که سعی دارند آن را

 .4هویتتت در معمتتاری معاصتتر ایتتران بتتا چتته

در روزگار معاصر ،در معماری معاصر ختود نشتان

شاخصهایی سنجیده میشتود و چته جایگتاهی در

دهند .خودباوری و عالقه این کشتورها بته هنتر و

معماری معاصر ایران دارد؟

معماری استالمی ختود را متیتتوان ریشتة احیتای
هویت اسالمی بدانیم .دستیابی به هویت اسالمی در
معمتتاری معاصتتر موضتتوعی استتت کتته عتتالوه بتتر

پاییز و زمستان 4931

موضوع مهم دیگر کته در ستالهای اخیتر جتزو

اواخر دوران پهلوی دوم و بعد از انقتالب استالمی

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

بتته ختتوبی مشتتاهده متتیشتتود .در مطالعتتات و

ادبیات موضوع
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دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اوّل

نخبگان و صاحب نظران ،مورد توجته گتروه هتای

ب) هویت

مختلف مخاطب نیتز بتوده استت( .مهتدوی نتژاد،

هویت در لغتت بته معنتی تشتخص (دهختدا،

 )49-9 :4931ایتتن مهتتم ،اهمیتتت جایگتتاه هویتتت

 ،)913 :4991حقیقت شیء یا شخص کته مشتتمل

ایرانتتی استتالمی را در معمتتاری معاصتتر کشتتورمان

بر صفات جوهری او باشد(عمید )4331 :4999 ،یا

نشان میدهد .هویت ایرانی -اسالمی در شناستاندن

آنچه موجب شناسایی شخص باشد(.معتین:4934 ،

خصوصیات فرهنگتی سترزمینمان جایگتاهی ویتژه

 )1223هویت خاصیتی استت کته بتا مقایستة یتک

دارد .بنابراین در زمینته معمتاری و شهرستازی نیتز

پدیده با تصویری که از گونههای مشابه آن در ذهن

دستیابی به یک معمتاری بتا هویتت موضتوعی پتر

نقش بسته است ،پدید میآیتد ،ایتن اتفتاا را ایتن

اهمیت است که با مرور زمتان بته خواستت طیتف

همانی یا تشخیص هویت میگویند .به عبارتی هتر

وستتتیعی از مخاطبتتتان معمتتتاری تبتتتدیل شتتتده

فرد در ذهن خود تصویری از پدیدههای گونتاگون

است(.مهدوی نژاد و دیگران)422-449 :4933 ،

دارد که در مقابله با هر رویدادی انتظار دارد تصویر
ذهنی خود را بیابد( .پتاکزاد« )409 :4934 ،گیتدنز»
هویت را همان چیزی میداند که فرد  ،همانطور که
در اصطالح «خود آگاهی» آمده است ،به آن آگاهی
دارد .به عبارت دیگر هویت چیتزی استت کته هتر

پاییز و زمستان 4931

فردی آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد میکند و
تصویر  :4ساختمان ادارات مرکزی راه آهن جمهوری اسالمی

در فعالیتهتتای بازتتتابی ختتود حفاشتتت و پشتتتیبانی

ایران(مأخذ :نگارندگان)

میکند(.گیتدنز« )34 :4933 ،کریستتوفر الکستاندر»
در مطالعات خود ،در بناهایی که طی هتزاران ستال
در جوامع سنتی ساخته شدهاند ،با وجود تمام تنوع
و تفاوتهای موجود ،وجه اشتراکی یافته است که آن
را هویت کالبدی میداند و دلیل وجود این هویتت
را ساختن در چارچوب راه بیزمان میداند .از نظر

تصویر  :2ساختمان اداری تجاری صادقیه

وی این هویت دلنشین نه صرفا ناشی از طرحهتای

(مأخذ :نگارندگان)

آزادانه و بدون ماشین استت ،نته ستاخته شتدن بته
آرامتتی در طتتول زمتتان و نتته ناشتتی از تتتاریخی یتتا
ابتدایی بودن روند احداث این بناهتا ،بلکته هویتت
موجود در این بناها از آن روست که بسیار رف و
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پرمایتته هستتتند و در طتتی رونتتد ستتاخت ،امکتتان
یکپارچه شدن با پیرامون خود را پیتدا متیکنتد .در
تصویر :9برج قوامین (مأخذ :نگارندگان)

این روند ساخت هتی نفستانیتی در کتار نیستت و
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عمل اصلی معماری را شناخت و فهم شترایال هتر

گیری با اعداد نیست ،بلکته ویژگتی استت کته بته

مکان میداند و طبق نظریههای نوربرگ شولتز بیتان

احساس افراد بستگی دارد و چگونگی یتک پدیتده

می کنتد کته شتناخت فراینتد عمیتق هویتت یتابی،

است که تأثیر عاطفی و عقالنتی ختاص بتر انستان

دوستی انسان با محیطی ویتژه را پدیتد متیآورد و

میگذارد .همین موضوع باعث شده است تتا بترای

هویتتت یتتابی انستتان بتتا یتتک مکتتان باعتتث ایجتتاد

مردم ،کمیتهتا کمتتر از کیفیتهتا قابتل درک باشتند.

تشخص آن مکان میشتود .از نظتر وی ویژگیهتای

کیفیت به عنوان ویژگی اساستی پدیتدههتا باعتث

خاص هتر مکتان باعتث تمتایز آن مکتان از ستایر

تمایز پدیدهها از یکدیگر متیشتوند(.پاکزاد:4934 ،

مکانها میشود و این ویژگیها هستند که از هر مکان

 )444-400کیفیت طراحی و اجترا بطتور کلتی در

وجودی یکتا میسازند و روح مکتان را بته وجتود

طراحی و ساخت مساجد ،تکایا ،مدرسهها و دیگتر

میآورند .این پدیده هتدف اصتلی معمتاری استت

آثار فاخر معمتاری ایرانتی حضتور دارد( .مهتدوی

(ابل )293 :4933 ،هویت اسالمی یک محله زمتانی

نژاد )21 :4934،ساخت بناهتای تتاریخی در دوران

قابل شناسایی است که مسجد در کانون فضتایی آن

اسالمی ،تجلی حکمتت استالمی در کالبتد بناهتای

قرار گیرد؛ عالوه بر اینکه مسجد بتواند شکل و نوع

ایرانی است( .مهدوی نتژاد )90-13 :4939 ،توجته

تعامتتل میتتان شتتهروندان را ستتازماندهی نمایتتد.

به ریشتههتای نظتری وعملتی ستاخت ایتن بناهتا

(مهتتدوی نتتژاد و مشتتایخی )99 :4933 ،بنتتابراین،

درحوزة نقد معمتاری از اهمیتتی بستزا برختوردار

میتوان گفت که هویتت هتر فضتایی بته آن فضتا

استتتت( .مهتتتدوی نتتتژاد )30 :4931 ،از ایتتتن رو،

تشخص میدهد و ضمن وجود شباهتهای شتاهری،

درتحلیل این گروه از آثار معماری ،باید ریشههتای

فضایی یکتا ایجاد میکند.

نظری در کنار مشخصتات کتارکردی توجته شتود.

ج) كیفیت طراحی و اجرا

(مهدوی نژاد و ناگهانی )29 :4930 ،کیفیت طراحی

مفهتتوم کیفیتتت موضتتوعی استتت کتته در تمتتام

و ساخت ،موضوعی است که از جنبههایی متفتاوت

زمینههای حوزة معماری و شهرسازی اهمیتت دارد

قابل بررسی است و امتروزه تالشتهای بستیاری در

و از کیفیت فضا گرفته تتا کیفیتت ستاخت و ستاز

زمینة ارتقا سطح فرهنگ عمومی و افزایش استتفاده

میتوان به بحث دربارة آن پرداخت .به همین دلیتل

از مصالح و فناوریهای نتو در مستیر ارتقتا کیفیتت

برای پی بردن به مفهوم کیفیت طراحی و اجرا ،باید

طراحی و ساخت انجام میشود .ارائته راهکارهتای

در وهلة اول به معنای کیفیتت پتی بترد و دانستت

اجرایی در زمینة هدایت و کنترل طراحتی ،اجترا و

کیفیت با چه ویژگیهایی سنجیده میشتود .تعریتف

ستتاخت و ستتاز در شتتهرهای بتتزرگ از آن جملتته

کیفیت بدون تعریتف کمیتت امکتان پتذیر نیستت.

است .برخی از راهکارهایی انجام شده در بررستیها

کمیت ،پارامتری قابل اندازهگیری است کته توستال

و مطالعتتات ستتازمانها و نهادهتتای مس تؤول؛ ماننتتد

اعداد بیان میشوند و اندازه ،مقدار ،میزان و  ...یک

الزامی شدن اجرای مقررات ملی ساختمان ،ضتوابال
و آییننامتههتای ستاختمانی ،آمتوزش مهندستان و

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

میشود(.الکساندر« )113-119 :4934 ،کریس ابل»

است که کیفیت موضتوعی استت کته قابتل انتدازه

پاییز و زمستان 4931

فقتتتال مالزمتتتت و همراهتتتی ضتتترورتها دیتتتده

پدیده یا سیستم را نشان متیدهتد .ایتن در حتالی
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دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اوّل

دست اندرکاران ساخت و ساز ،استفاده از مجریتان

پست مدرن پرداختهاند .آنها در این پژوهش ضتمن

ذیصالح ،تبیین استانداردهای مهارت فنتی ،ستپردن

اینکه تغییرات مفهتوم هویتت در دوران معاصتر را

ساخت و ساز به عوامتل متخصتص ،اجترای نظتام

بررستی کتردهانتد ،بتتا استتفاده از متتون تخصصتتی

جامع کنترل کیفیت طراحتی و ستاحت در اجترای

معماری و نظر اندیشمندان این حتوزه بته بررستی

طرحها و برنامه ریزی برای ارتقتا ستطوح فرهنتگ

جایگتتاه و نقتتش هویتتت در ستته دوران ذکتتر شتتده

عمومی در زمینتة ستاخت و ستاز ،متی تواننتد بته

پرداختهاند(.مهدوی نتژاد و دیگتران-449 :4933 ،

ارتقای کیفیتت ستاخت و ستاز کمتک کننتد؛ 9امتا

 )422عیسی حجت ( )4931در مطالعاتی که انجتام

تجربه نشان داده است که پیتروی از ایتن اصتول و

داده است به بررسی جایگتاه هویتت از دو دیتدگاه

قواعتتد ،هتتر قتتدر هتتم کتته ستتخت گیرانتته باشتتند،

انسان سنتی و انسان مدرن پرداخته و به جستتجوی

نمیتوانند کتامال ستبب افتزایش ستطح کیفیتت در

دالیل بیهویتی معماری امروز که نشتات گرفتته از

طراحی و ساخت شتوند و فعالیتت در ایتن راستتا،

انسان تنوع طلب مدرن پرداختته استت و همچنتین

باید در تمامی مراحل طراحی معماری و ستاخت و

در پی یافتن هویت گمشدة معماری گذشتته ایتران

ساز دنبال شود و از تمامی جنبهها به ایتن موضتوع

است که نشأت گرفتته از انستان ستنتی یتا متذهبی

بپردازیم.

است .او معتقد است که در معمتاری امتروز متا بته
تعداد معماران ،هویت وجود دارد .بنتابراین هتویتی
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وجود ندارد؛ در حالی کته در معمتاری گذشتته بته
دلیل نگاه وحدتگرای معمار که در پی یافتن هویت
الهی به جای بافتن هویت بود ،هویتی واحد وجتود
دارد( .حجتتت )92-11 :4931 ،حامتتد کامتتل نیتتا و
محمدجواد مهدوی نژاد دربارة معماری معاصر ،بته
بررسی هویت و میل به منطقه گرایی در کشورهای
تصویر :1ساختمان OCE
(مأخذ :نگارندگان)

پیشینة پژوهش
در سالهای اخیر سخنانی فراوان دربتارة هویتت
و جایگاه آن در معماری معاصر ایتران ایتراد شتده
است و شماری از محققان به بحث دربارة هویت،
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جایگاه آن و عوامل هویت ساز پرداختهانتد؛ بطتور
مثال مهدوی نتژاد ،بمانیتان و خاکستار ( )4933در
مطالعات خود به بررسی معنای هویت معمتاری در
دوران معاصر پرداختهاند و به این منظور بته تبیتین
معنای هویت در سه دورة پیش از متدرن ،متدرن و

در حال توسعه از جمله ایران پرداختتهانتد و نشتان
دادهاند که در میان کشورهای در حال توسعه تمایل
به هویت و منطقهگرایی در کنار گرایش به جهتانی
شدن وجود دارد؛(کامل نیا و مهتدوی نتژاد)4934 ،
اما همواره بر سر این مستأله اختتالف نظتر وجتود
دارد که هویت اسالمی ایرانتی ناشتی از چیستت و
چه عواملی ،پارامترهای هویت ساز هستند .به نظتر
میرسد کته کیفیتت ستاخت و طراحتی در احیتای
هویت اسالمی ایرانتی نقتش داشتته و پارامترهتای
کیفیت طراحی و ساخت بر هویت تأثیرگذار باشند.
حال سؤال این است که چته پیونتد یتا همبستتگی
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میان کیفیت ساخت و هویت اسالمی ایرانی وجتود

متغیرهتتای کیفتتی بتته روشتتهای کمتتی قابتتل بیتتان

دارد؟

هستتتند(.مهدوی نتتژاد و ناگهتتانی )4930 ،در ایتتن

بیان مسأله

تحقیتتق بتترای جمتتع آوری اطالعتتات از تکنیتتک

تحقیق حاضر درصدد است ،دو بحتث کیفیتت

پیمایش استفاده شده است که به این منظور پرسش

ستتاخت و هویتتت استتالمی ایرانتتی را بتتا یکتتدیگر

نامه ای شامل دو گروه از اطالعتات در اختیتار 20

مقایسه کند تا به پاسخ سؤال فوا دستت یابتد .بته

نفر از فارغ التحصیالن کارشناسی ارشتد و دکتترای

این منظور ،بترای هتر یتک از ایتن دو عامتل پتنج

معماری در بهار  34قرار گرفته است.

این بحث بپردازیم .مجموع ایتن پتنج شتاخص بته

نمونه از بناهتای معاصتر تهتران در حیطتة هویتت

عنوان معترف هویتت استالمی -ایرانتی و کیفیتت

سنجش شده است .برای این نمونه گیتری از روش

طراحی و ساخت شناخته میشوند .بحتث هویتت

نمونهگیری کوکران 2استفاده شده و  100نمونته بته

را با پنج پارامتر توجه به زمینة طراحی ،توجته بته

عنوان نماینده ای از جامعته آمتاری انتختاب شتده

مسائل اقلیمی ،خوانایی طترح ،فرمگترا از معمتاری

است .سنجههای مربوط عبارتاند از:

همچنین کیفیت طراحی و اجرا نیتز بتا پتنج عامتل

خوانتتایی طتترح ،فرمگتترا از معمتتاری گذشتتته و

معرفی شده استت کته آنهتا را معترف ایتن عامتل

مفهومگرا از معماری گذشته.

میشناسیم .این پارامترها عبارت اند از:
انسجام طراحتی (وحتدت) ،استکلت بتا دوام،
اجرای صحیح نما ،مصالح و توجه به زمینه.
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گذشته و مفهومگرا از معماری گذشته سنجیدهایتم.

توجه به زمینة طراحی ،توجه به مسائل اقلیمی،

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

پارامتر تعیین کردهایم تا بتوانیم به بررسی و تحلیتل

در گروه اول سؤاالت اطالعات مربوط بته 100

سپس پرسش شوندگان پرسشهای گروه دوم را
پاسخ دادند .بر اساس این پرسشها پتنج مرحلته در
حتتوزة طراحتتی و اجتترا ستتنجیده متتیشتتوند کتته

در ادامه به جایگاه هر یک از این شاخصتها در

شاخصهای مربوط عبارت انتد از :انستجام طراحتی

معماری معاصر ایران و سپس به ارتبتاط میتان ایتن

(وحدت) ،استکلت بتا دوام ،اجترای صتحیح نمتا،

عوامل پرداخته میشود.

مصالح و توجه به زمینه .برای آزمتون فرضتیه الزم

روششناسی تحقیق

است که این دو گتروه از متغیرهتا بتا هتم مقایسته

هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل موثر در

شوند .به همین منظتور پرستش نامتههتا در غالتب

تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران است.

سؤاالت دو قطبی به صتورت طیتف لیکترت تهیته

فرضیة تحقیق ناشر بر این نکته است که بین کیفیت

شدهاند که پرسش شوندگان به هر یک از پارامترها

طراحی و اجرای بناهتای معاصتر و تحقتق مفهتوم

امتیازی بین یک تا پنج اختصاص دادهانتد و نتتایج

هویت در آنها ،رابطهای معنادار وجود دارد .در ایتن

بعدی بر اساس میانگین امتیازهای داده شده تجزیته

پژوهش متغیرهای کیفی به روشتهای کمتی انتدازه

و تحلیل شدهاند.

گیری و تحلیل شتدهانتد .مهتدوی نتژاد و ناگهتانی

به منظور تحلیل دادههای جمتع آوری شتده ،از

( )4930در مطالعتتات ختتود نشتتان دادهانتتد کتته

روش توصتتیفی -تحلیلتتی و آمتتاری استتتنباطی-
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فراوانی استفاده شد .در تحلیل دادههای آمتاری ،بته
تحلیل دادهها برای توصیف نمونته ،آمتار توصتیفی
گفته میشود .همچنین می توان با تحلیتل دادههتای
نمونه ،خصوصیات جامعه را برآورد کترد .بته ایتن
مورد آمار استنباطی گفته متیشتود( .وانتگ و فتوم
هوفه )13 :4930 ،بر استاس ایتن روش ،اطالعتات
جمتتع آوری شتتده بتته صتتورت جتتدولهای توزیتتع

تصویر :9مجتمع همایش های بین المللی جمهوری اسالمی ایران
(مأخذ :نگارندگان)

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اوّل
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فراوانی و پارامترهای آماری عرضته و روابتال بتین

توصیف دادهها

متغیرها با استفاده از روشهای آمتاری همبستتگی و

در این بخش ،بعد از تکمیل پرسشنامته هتا و

رگرسیون چند متغیره تحلیل شد .در راهبرد تحقیق

جمتتع آوری دادههتتا ،در ابتتتدا پایتتایی و روایتتی

همبستگی الگوهایی را برای تبیین رابطة میان دو یتا

پرسشنامه ها بتا روش آلفتای کرونبتا  3ستنجیده

چنتتد متغیتتره در اوضتتاع متتورد مطالعتته ،در نظتتر

شتتدند .روش آلفتتای کرونبتتا یکتتی از شتتایعترین

متتیگیرنتتد کتته بتواننتتد متغیرهتتای متتورد نظتتر را

روشتتها بتترای ستتنجش پایتتایی و روایتتی پرستتش

اندازهگیتری کننتد و ستپس بته ارتبتاط میتان آنهتا

نامههاست که یکتی از مهمتترین عوامتل در تعیتین

بپردازند(.گروت و وانتگ )209 :4930 ،رگرستیون

یک آزمون خوب استت .در حالتت کلتی ضتریب

چند متغیره ابتزاری تحلیلتی استت کته در تحقیتق

آلفای باالی  0.3نشان از پایایی خوب ،بتین  0.1تتا

همبستگی برای توضیح قوت برای رابطة میان دو یا

 0.3نشان از پایایی متوسال استت و در حتالتی کته

چند متغیتره استتفاده متیشتود( .گتروت و وانتگ،

ضریب آلفا کمتر از  0.1باشتد ،پرستش نامته فاقتد

 )293 :4930برای به دستت آوردن ایتن روابتال از

پایایی الزم است .همانطور که در جدول شتمارة 4

نرم افزار آماری  SPSSکمک گرفته شد.

مشاهده میشود ضریب آلفتا بترای هتر پتنج آیتتم
سنجیده شده بترای کیفیتت ستاخت ،بتیش از 0.3
است که نشان از پایایی خوب پرستشنامته دارد و
نشتتان دهنتتده وجتتود همبستتتگی درونتتی میتتان
پرسشهاست .این ضتریب بترای شتاخص انستجام
طراحی  0.33به دست آمده است که در میان دیگتر
پارامترهای کیفیت طراحی و اجترا کمتترین مقتدار
است ،ضریب آلفای شاخص پارامتر اسکلت با دوام

400

تصویر :1بیمارستان میالد(مأخذ :نگارندگان)

برابر  ،0.32پارامتر اجرای صحیح نما برابر با ،0.39
پارامتر مصتالح برابتر بتا  0.33استت کته بیشتترین
ضریب آلفا در میان ایتن پارامترهاستت ،و ضتریب
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آلفای توجه به زمینه نیز برابر  0.31به دستت آمتده

دست آمده است ،باالتر از متوستال نظتری تحقیتق

است.

است و باقی پارامترها کمتر از میانة نظتری تحقیتق

جدول :4محاسبه ضریب آلفا برای تاثیر شاخصهای

برآورد شده اند .کمتترین مقتدار بته دستت آمتده،

کالبدی بر هویت(مأخذ :نگارندگان)

متعلق به شاخص توجه به زمینه است که برابر 4.9

شاخصها

ضریب آلفای

سطح

محاسبه شده

معناداری

0.33

0.000

انسجام
اسکلت بادوام

0.32

0.000

اجرای صحیح نما

0.39

0.000

مصالح

0.33

0.000

توجه به زمینه

0.31

0.000

مؤلفه های سنجیده شده در پرسشنامته هتا بته
صورت طیف پتنج گزینتهای لیکترت تنظتیم شتده

عبارت اند از:
  4.3برای شاخص انسجام طراحی؛  2.9برای شاخص اسکلت با دوام؛  2.3برای اجرای صحیح نما (جدول شمارة )9بنتتابراین طبتتق میانگینهتتای بتته دستتت آمتتده،
میتوان به جایگاه عوامل یاد شتده در نمونته هتای
مورد مطالعه دست یافت.
جدول :2میانگین شاخصهای کیفیت طراحی و اجرا(مأخذ:
نگارندگان)

(از  4به معنی خیلی کم تا  1به معنی خیلتی زیتاد)

انسجام طراحی(وحدت)

4.3

به منظور کمیسازی آنهتا از روش مقیتاس ستازی

اسکلت بادوام

2.9

استفاده شد و میانگینی برای هر یک از شاخصها به

اجرای صحیح نما

2.3

دست آمد .باید خاطر نشتان شتد کته میانتة نظتری

مصالح

9.3

تحقیق عدد سه است و میانگینهای به دستت آمتده

توجه به زمینه

4.9

برای شاخصهای هویت (جدول شتمارة  )2همگتی
از متوسال نظری تحقیق باالتر هستند .در این میتان

جدول :9میانگین شاخصهای هویتی (مأخذ:
نگارندگان)

باالترین میانگین به شاخص توجه به مسائل اقلیمی

شاخصها

میانگین

اختصتتاص دارد کتته  9.32بتته دستتت آمتتده استتت.

توجه به زمینة طراحی

9.23

همچنین پایینتترین میتانگین متعلتق بته شتاخص

توجه به مسائل اقلیمی

9.32

مفهومگرا از معماری گذشته است که برابر بتا 9.49

خوانایی طرح

9.34

فرمگرا از معماری گذشته

9.31

 9.23 -برای توجه به زمینه طراحی؛

مفهومگرا از معماری گذشته

9.49

 9.34 -برای خوانایی طرح؛

بحث و تحلیل نتایج

 9.31 -برای شاخص فرمگرا از معماری گذشته.

به منظور بررسی ارتباط میان شاخصهای حتوزة

است .میانگین سه شاخص دیگر عبارت اند از:
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بودند و در اختیار پرسش شتوندگان قترار گرفتنتد.

شاخصها

میانگین

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

طراحی(وحدت)

است .میتانگین ستایر شاخصتهای کیفیتت طراحتی

در میان شاخصهای کیفیتت طراحتی و ستاخت

طراحی و اجرا با عوامل هویت از آزمون همبستگی

نیز تنها میانگین پتارامتر مصتالح کته برابتر  9.3بته

پیرسون 4استفاده شد .نتایج آزمون مبتین وجتود 21
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درصتتد همبستتتگی میتتان عوامتتل طراحتتی ،اجتترا و

تحقیق عامتل انستجام طراحتی (وحتدت) بتیش از

شاخصهای هویتی است؛ به این معنی کته تغییترات

چهار عامل دیگتر در تحقتق مفهتوم هویتت نقتش

کیفیتتت طراحتتی و ستتاخت  21درصتتد بتتر روی

دارد؛ این در حالی است که کمترین پارامتری که در

تغییترات عوامتل هتویتی تأثیرگتذار هستتند .دقتت

تحقتتق مفهتتوم هویتتت نقتتش دارد پتتارامتر اجتترای

معناداری  0.00نیز نشان دهنده معنادار بودن رابطته

صحیح نماست.

است ،بنابراین شتانس تصتادفی بتودن ایتن رابطته،
صفر است.

نمونه های مورد مطالعه(مأخذ :نگارندگان)

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اوّل

پس از اطمینان از وجتود رابطتة بتین متغیرهتا،

شاخصها

B

Beta

Sig

برای بررسی درستی و نادرستتی فرضتیة تحقیتق و

انسجام

9.3

0.303

0.000

بتترآورد میتتزان ایتتن ارتبتتاط ،بتتا کمتتک آزمتتون

طراحی(وحدت)

«رگرسیون» چند متغیره 5ستهم هتر یتک از عوامتل

اسکلت بادوام

9.9

0.323

0.000

طراحی و اجرا بر هویت سنجیده شد .ایتن آزمتون

اجرای صحیح نما

9.2

0.933

0.000

مصالح

9.4

0.319

0.000

توجه به زمینه

1.3

0.331

0.000

نشان دهندة میزان ارتباط هر پارامتر حوزة طراحتی
و اجرا ،با هویت در بناهای معاصر است .همتانطور
که در جدول شمارة چهار مشاهده میشود ،ضریب

=0.000

=0.0411, =12.01,

R= 0.224,

عاملی دیگر که در این پتژوهش ستنجیده شتد
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بتا 6نشان میدهد که عوامل کالبدی بیش از نیمی از

ضتتریب تطتتابق وزن 7استتت .بتترای ارزشتتگذاری

تحقق مفهوم هویت را بر عهده دارنتد .طبتق نتتایج

شاخصهای کیفی معموال از ضریب وزنتی استتفاده

به دست آمده ضریب بتا نشان میدهد کته بتیش از
 30درصتتد مفهتتوم هویتتت از مفهتتوم انستتجام در
طراحی (وحدت) نشأت میگیرد و درجتة ارزشتی
( )0.00نشان میدهد کته معنتاداری ایتن رابطته از
اهمیتی فراوان برخوردار است .همچنین طبتق ایتن
بررسی مفهوم هویت را بیش از  32درصتد نشتأت
گرفته از اسکلت بادوام میدانیم .بته همتین ترتیتب
میتوان گفت که اجرای صحیح نما ،مصالح به کتار
رفته و توجه به زمینه هر کدام بته ترتیتب بتیش از
 31 ،93و  33درصد در تحقق مفهوم هویت نقتش
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جدول :1رگرسیون چند متغیره تاثیر کیفیت طراحی بر هویت در

دارند .به این ترتیتب ستهم هتر پتنج متغیتر حتوزة
طراحی و اجرا در تحقق مفهوم هویتت در بناهتای
معاصر تهران به دست آمد کته درجتة ارزشتی نیتز
نشان از معنادار بودن روابال است .طبق یافتته هتای

متتیشتتود .ضتتریب وزنتتی عتتددی استتت کتته بتته
شاخصهای ترتیبتی اختصتاص داده متیشتود و بتر
اساس آن میتوان با کدگذاری وزن هتر پتارامتر را
محاسبه کرد .مطالعات صورت گرفته نشتان داد کته
در میتتان نمونتتههتتای آزمتتون شتتده ،وزن شتتاخص
انسجام در طراحتی برابتر بتا  0.093استت کته بتر
اساس طیف پنج تایی تعریف شده در وضعی کامال
نامناسب قرار دارد .وزن دو شاخص توجه به زمینه
و اجرای صحیح نما نیز هریتک بتا ضتریب تطتابق
وزن  0.039و  0.421بتته ترتیتتب در اوضتتاع کتتامال
نامناستتتب و نامناستتتب قتتترار دارنتتتد .تنهتتتا وزن
شاخصهای استکلت بتا دوام و مصتالح در اوضتاع
کامال مناسب قرار گرفتهاند که ضتریب تطتابق وزن
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این دو شاخص به ترتیب برابر بتا  0.193و 0.123
است.
جدول  :1ضریب تطابق وزن (مأخذ :نگارندگان)
شاخصها

کامال نامناسب

انسجام طراحی(وحدت)

0.093

نامناسب

متوسال

مناسب

اسکلت بادوام

کامال مناسب
0.193

0.421

اجرای صحیح نما
مصالح
توجه به زمینه

0.039

شاخص ضریب تطابق

0.00>x>0.4

0.4 >x>0.2

0.2 >x>0.9

0.9 >x>0.1

0.1 >x>0.1

وزن

نتیجهگیری

همچنین با توجه به همبستگی میتان دو پتارامتر

سنجیده شده برای کیفیت طراحی و اجرا ،کمتترین

میتواند به ارتقای مفهوم هویت کمک کنتد ،توجته

میانگین متعلق به شاخص توجته بته زمینته استت.

به کیفیت طراحی و اجراست کته ختود بته عوامتل

همچنین کمترین میانگین به دستت آمتده در میتان

متفاوتی نظیر شاخصهای بیان شده بستگی دارد و با

شاخصهای هتویتی ،پتارامتر مفهتومگرا از معمتاری

توجه به سهم هر یک از این عوامل میتوان از آنهتا

گذشته است .این آمار نشان میدهد که برای ارتقتا

کمک گرفت .طبق نتایج به دست آمتده ،ستهم هتر

سطح کیفیت طراحی و اجرا و همچنتین هویتت در

یک از شاخصهای کیفیت طراحی و اجرا در تحقتق

بناهای معاصر ،باید به تأثیر هر یک از این شاخصها

مفهوم هویت بیش از  30درصد است و با توجه به

توجتته کتترد و از آن جتتایی کتته از نظتتر پرستتش

اینکه عامل انسجام طراحی (وحدت) بیشترین سهم

شوندگان دو عامل توجه بته زمینته و مفهتومگرا از

را در این میان دارد( .بیش از  30درصد) توجته بته

معماری گذشته کمترین نمره را به خود اختصتاص

این شاخصها و تالش در ارتقای آنها متیتوانتد بته

دادهاند ،این دو عامتل در وضتعی بحرانتیتتر قترار

تحقق مفهوم هویت در معماری معاصتر کشتورمان

گرفتهاند و نیازمند توجهی بیشتر از ستوی طراحتان

کمک کند .برای دست یابی به مفهوم هویت ایرانتی

و سازندگان هستند .البته در میان شاخصهای کیفیت

اسالمی در معماری معاصر ایران ،میتوانیم با ارتقتا

طراحتتی و اجتترا تنهتتا شتتاخص مصتتالح بتتاالتر از

سطح ساخت و ستاز ،توجته بته نکتات طراحتی و

متوسال نظری تحقیق قرار گرفت و بقیته پارامترهتا

اجرایی و تالش در بهبود این عوامل ،به این هتدف

زیر این میانه قرار گرفتند که این موضتوع نشتان از

دست یابیم.

اهمیت توجه به پارامترهای کیفیت طراحی و اجترا
دارد.

پاییز و زمستان 4931

طبتق مطالعتات انجتتام شتده ،در میتان شاخصتتهای

هویت و کیفیت طراحی و اجرا ،یکی از عواملی که

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

0.123
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معماری)»؛ نشریة هنرهای زیبا ،شتمارة  ،21صتص

پینوشتها:
.4

.92-11

برگرفته از بیانیه همایش ساخت و

ساز در پایتخت4934 ،
.2

یکی از پرکاربردترین فرمولهای مورد

استفاده برای برآورد حجم نمونه فرمول کوکران

تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .3عمید ،حستن .)4999( .فرهنتگ عمیتد؛ تهتران:

است .ویژگی این فرمول این است که می توان

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال اول ،شمارة اوّل

حجم جامعه را نیز در آن دخالت داد و به یک

انتشارات امیر کبیر.

نمونه منطقی تر دست یافت .فرمول کوکران به

 .3کامتتل نیتتا ،حامتتد و محمتتدجواد مهتتدوی نتتژاد.

این صورت است:

( .)4934آشتنایی بتتا معمتتاری معاصتر از شتترا تتتا
غرب؛ چا

Cronbach's Alpha
Pearson’s product moment
Multiple linear regression
Coefficient of Beta
Consistency ratio

اول ،تهران :انتشارات علم معمار.

 .3گروت ،لیندا و دیوید وانتگ .)4934( .روشتهای

(حافظ نیا)4933 ،

تحقیق در معماری؛ ترجمة علیرضا عینی فر ،چتا
پنجم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

3.
4.
5.
analysis
6.
7.

 .40گیتتدنز ،آنتتتونی .)4933( .تجتتدد و تشتتخص:
جامعه و هویت شخصی در عصتر جدیتد؛ ترجمتة
ناصر موفقیان ،چا

اول ،تهران :نشر نی.
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 .44معین ،محمد .)4934( .فرهنتگ لغتت فارستی؛
منابع

تهران :انتشارات امیر کبیر.

 .4ابل ،کریس .)4933( .معماری و هویت؛ ترجمتة

 .42مهتتتدوینتتتژاد ،محمتتتدجواد« .)4934( .هنتتتر

اول ،تهتتران :دانشتتگاه آزاد

استتالمی ،در چتتالش بتتا مفتتاهیم معاصتتر و افقهتتای

فتترح حبیتتب ،چتتا

اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.

جدید»؛ مجلة هنرهای زیبا ،شمارة  ،42صتص -29

 .2الکستتاندر ،کریستتتوفر .)4934( .معمتتاری و راز

.92

جاودانگی؛ راه بی زمتان ستاختن ،ترجمتة مهترداد

« .)4939( .--------------- .49حکمتتتتتتت

و

معمتتاری استتالمی ،جستتتجو در رفستتاختهتتای

قیومی بیدهندی ،چا
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 .9دهخدا ،علی اکبر .)4991( .لغتت نامته دهختدا؛

اول ،تهتران :مرکتز چتا

انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

معنتتوی معمتتاری استتالمی»؛ مجلتتة هنرهتتای زیبتتا،

 .9پتتتاکزاد ،جهانشتتتاه« .)4934( .کیفیتتتت فضتتتا»؛

شمارة  ،43صص .99-13

فصلنامة آبادی ،شمارة  ،93صص . 444 -400

« .)4931( .-------------- .41آمتتوزش نقتتد

 .1حتافظ نیتتا ،محمدرضتا .)4933( .مقدمتته ای بتتر

معماری؛ تقویت خالقیت دانشجویان بترای تحلیتل

اول ،تهتران:

همه جانبه آثار معماری» ،مجلة هنرهای زیبا ،شمارة

روش تحقیق در علوم انستانی؛ چتا

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 ،29صص .39-93

ها (سمت).

« .)4931( .--------------- .41معمتتتتتتاری

 .1حجت ،عیستی« .)4931( .هویتت انستان ستاز،

پیشرو و پیوند با گذشته ،جستاری از منظتر هویتت

انستتان هویتتت پتترداز (تتتاملی در رابطتته هویتتت و

نقش كیفیت طراحی و اجرا در تحقق مفهوم هویت در معماری معاصر ایران

آبادی ،شمارة  ،19صص . 49-9

(« .)4933بایستتتههتتای طراحتتی مستتجد بتتر مبنتتای

« .)4931( .--------------- .49سبک شناسی

کارکردهتتای فرهنگتتی – اجتمتتاعی»؛ دو فصتتلنامه

جریانهای معماری معاصر گرایشهای معماری پتس

آرمانشهر ،شمارة  ،1پاییز و زمستتان  ،4933صتص

از پیروزی انقالب اسالمی ایران»؛ فصتلنامة آبتادی،

.33-91

شمارة  ،12صص 29.-42

 .20مهدوی نتژاد ،محمتدجواد و نوشتین ناگهتانی.

 .43مهدوی نژاد ،محمتدجواد و دیگتران.)4933( .

(« .)4930تجلی مفهوم حرکت در معماری معاصتر

«هویت معماری؛ تبیین معنای هویت در دوره هتای

ایتتران»؛ فصتتلنامة مطالعتتات شتتهر ایرانتتی استتالمی،

پیشامدرن ،مدرن و فرامدرن»؛ نشریة هویتت شتهر،

شمارة  ،9صص . 91-24

شمارة  ،3صص 422.-449

 .24وانگ ،ین هائو و راینتر فتوم هوفته.)4930( .

 .43مهدوی نژاد ،محمتدجواد و دیگتران.)4933( .

روشهای تحلیلی در برنامه ریتزی شتهری و منطقته

«تجدید حیات گرایی و معمتاری معاصتر ایتران در

ای؛ ترجمة مجتبی رفیعیان و ایوب شتریفی ،چتا

سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی»؛ فصلنامة

پنجم ،تهران :مرکز نشر آثار علمی دانشتگاه تربیتت

شهر ایرانی اسالمی ،شمارة  ،2صص 402.-31

مدرس.

دو فصلنامه اندیشه معماری ،سال اول ،شماره یکم

بر آینتده معمتاری کشتورهای استالمی»؛ فصتلنامة

 .43مهدوی نژاد ،محمتدجواد و محمتد مشتایخی.
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