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  مردم يسنجش و تحلیل قواعد نظري مسکن مطلوب با تکیه بر آرا
  
 *** امرئی سیدمصطفی مختاباد، **آزاده شاهچراغی ، *ردهقانحافظه پو  

  
  11/12/1396                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          

  08/07/1397                       ه:                                                                                                                           تاریخ پذیرش مقال

  چکیده  
لی متخصصین این حوزه است. هاي اصکننده آن یکی از دغدغههاي اصلی تبیینپرداختن به وجوه مختلف مسکن مطلوب و مؤلفه

هاي کالن ها، از به خطا رفتن و به همان نسبت هدر رفتن سرمایهتر به این مؤلفهتر و عملیمشخص است که دستیابی هرچه صریح
کیفیت مسکن صورت گرفته است  يهایی که در زمینه ارتقاکند. به استناد غالب پژوهشاجتماعی و اقتصادي و فرهنگی جلوگیري می

رو با این فرض صورت پذیرفته انکارناپذیر است. لذا پژوهش پیش ،کننده کیفیت مسکنکننده و تثبیتعنوان عامل تعیین ش مردم بهنق
است که مردم براي سنجش کیفیت مکان سکونت خود، قائل به اصول و قواعدي هستند که قابل بازشناسی است. الجرم این اصول و 

گیرد. مطلوبیت کالبدي، مطلوبیت کارکردي، مطلوبیت اجتماعی و بر می را در ایاي درونی و پنهان آنوجوه پیداي مسکن تا زو ،قواعد
هاي کیفی به مطلوبیت فرهنگی چهار بعد سنجش مطلوبیت مسکن در این پژوهش است که با روش تحلیلی، توصیفی و تبدیل داده

اي و بخش دیگر به کیفی مورد نیاز با رجوع به منابع اسنادي و کتابخانهگرفته است، بخشی از اطالعات  مورد بررسی قرارمتغیرهاي کمی 
گیري تصادفی در سه نفر از مردم هستند که براساس نمونه 420وسیله پیمایش میدانی گردآوري شده است. جامعه آماري منتخب، 

وایی و پایایی سازه تحقیق توسط تحلیل عاملی ابتدا ر ،اند. جهت آزمون فرصیاتمحدوده از پهنه مرکزي بافت شهر تهران انتخاب شده
 ،ها ارزیابی شده است. سپس مدل معادالت ساختاريبررسی و بار عاملی هر یک از مؤلفه )با توجه به ضریب اطمینان مورد نظر(تأییدي 

محتواي کلی است که مردم در سنجش افزار لیزرل تحلیل و تفسیر شده است. نتایج تحقیق بیانگر این تنظیم و برآیند نیروهاي تحقیق با نرم
هاي اجتماعی، فرهنگی، کالبدي و کارکردي قائل هستند. تحلیل فضاي خوب بودن خانه خود به ترتیب بیشترین اهمیت را براي مؤلفه

تجربی  بایست در یک فرایندهاي دیدنی و نادیدنی مسکن مطلوب، میاین مفهوم کلی است که کیفیت تأکید براز نگاه مردم  ،سکونت
  شود. توسط خود مردم درك شده، مورد استفاده و آزمون قرار گیرد و سپس توسط خود مردم تعمیم یافته و فراگیر 

  
  

  .معماري مسکن، مطلوبیت مسکن، آراي مردم، خانه خوب، معادالت ساختاري کلمات کلیدي:
  
 .م و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراني تخصصی معماري، دانشکده هنر و معماري، واحد علواآموخته دکتردانش *

dehghan@gmail.com 
  .گروه معماري، دانشکده هنر و معماري، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران  دانشیار **

 .استاد گروه هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ***
باد امرئی در دانشگاه آزاد ارگرفته از رساله دکتراي حافظه پوردهقان به راهنمایی دکتر آزاده شاهچراغی و دکتر سیدمصطفی مختمقاله حاضر  ب

» حال توسعه وي تعاملی معمار و مردم در مسکن کشورهاي درگمعماري اجتماعی؛ تدوین ال«اسالمی واحد علوم و تحقیقات با عنوان 
 باشد. می
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  مقدمه   
ــه گیــري و شــکلبررســی آراي مــردم در شــکل دهــی ب

اي اسـت کـه بـه    فضاي سکونتشـان مقولـه نسـبتاً پیچیـده    
ــه ــان   زمین ــه انس ــوم از جمل ــف عل ــاي مختل ــی،  ه شناس
ــردم ــی م ــهشناس ــرتبط ، جامع ــی و... م ــی، روانشناس  شناس
ــی ــردد.  م ــان"گ ــکن انس ــی مس ــی از  "شناس ــع یک در واق

شناسی فرهنگی است که بـه مقولـه    ي نوپاي انسانها شاخه
ارتباطــات ذهنــی و ادراکــی مــردم بــا محــیط سکونتشــان  

از ایـن منظـر    .)29، 1391(فکـوهی و غزنویـان    پردازد می
هـا،  دوگـانگی  از بسـیاري  آغـاز  خانه بـراي انسـان، نقطـه   

ــفر ــون س ــدن، ا -همچ ــتراحتآم ــب -س ــوش، جن  وج
ــاع، -خـــانواده ــا اجتمـ ــان، درون -فضـ  بیـــرون، -مکـ

 و  ذهـن -قلـب  اجتمـاعی، -خـانگی  عمـومی، -خصوصـی 
پیداسـت در ایـن    .)Short, 2006: 14(  شـدن اسـت  -بودن

آگاهنـد؛   ،خواهنـد  می نچهراجع به آ تا حدودي زمینه مردم 
آنـان  فضاي سکونتی که آرامش و آسایش توأمان را بـراي  

هـایی  ولی بـه هنگـام گـزینش، بـه سـوي گزینـه        دمهیا کن  
  شوند که ناچار به انتخاب حداقلی هستند.  سوق داده می

بنا به اظهـار نظـر پژوهشـگران و متخصصـین حـوزه      
چـه خواسـته مـردم از    میـان آن   مسکن، در زمان حاضـر 

پذیرنـد،   مـی چـه در عمـل   شان است و آن فضاي زندگی
لـذا   .وجود دارد هاي واجد بحث و قابل سنجشیتفاوت

روي ایـن تحقیـق، مسـائل انسـانی     مسئله اساسـی پـیش  
هایی که مردم در انطباق نیازهـا  مسکن است و به چالش

 هاي عینی مسـکن دارنـد، بـر   ها خود با نمونهو خواسته
تحلیلی مسکن مطلوب بـا  -گردد. یافتن قواعد نظري می

ي مـورد انتظـار مـردم، هـدف اصـلی      هـا  مؤلفـه تکیه بر 
دهنـده و  ي جهتها عاملحاضر است که در آن پژوهش 

نیروهاي اثربخش به وضـوح شـناخته و تحلیـل شـوند.     
ها که مردم در تبیین مفهوم مسکن مطلوب چه سنجهاین

هـاي آنـان در ایـن    سـوگیري   و معیارهایی دارند و نحوه

پرسـش اساسـی تحقیـق حاضـر      ،انتخاب چگونه اسـت 
ا این فرضیه بـه  تحقیق ب  شود. در این راستا محسوب می

مـردم در گـزینش فضـاي مطلـوب     "پیش رفته است که 
هـاي کالبـدي، عملکـردي، فضـایی،     خود به مقولـه   خانه

ند که ریشـه در فهـم   کن میفرمی، بصري و معنایی توجه 
در  ." هاي اجتمـاعی و هـویتی مسـکن دارد   آنان از زمینه

ي هـا  مؤلفـه فرایند اجرایی تحقیق، مـدلی کـه از برآینـد    
از   ،شـود بـا پیمایشـی علمـی     مطلوب حاصل میمسکن 
هـایی کـه مـردم بـراي معمـاري      ها و محدودیتفرصت

  شود. مسکن مطلوب قائل هستند، بحث می
  

  چارچوب نظري و پیشینه تحقیق 
مسکن مطلوب در یک چارچوب نظـري و محتـوایی   
مرجع شناخت براي اغلب محققان و اندیشـمندان بـوده   

از منظـر پدیدارشـناختی    با یک رویکرد فلسفی و .است
 "سـکونت "و  "اقامـت "باره از دو مفهوم هایدگر در این

  در هـر  کـه  کنـد مـی  تأکیـد  آورد. اوسخن به میـان مـی  
  نظر از دهد. سکونتنمی روي گزیدن سکونت مسکنی،

  مکـانِ "آن جریـان  در آدمـی  کـه  اسـت  ایندي هایدگر فر
  لیاصـ  منبـع  چهـار  بـا  و کـرده  به خانه تبدیل را "بودن
همـاهنگی برقـرار    زمین و آسمان خود، خدا، یعنی تفکر

نـوربرگ   زمینـه  ) در این 223، 1382(یاراحمدي   کندمی
شولتز با تکیه بـر آراي هایـدگر و پیـاژه، بـه توضـیح و      

ــیر  ــان"تفس ــه "روح مک ــلی  ب ــوان اص ــه عن ــرین مؤلف   ت
و مجراي  پردازد میکیفیت فضاهاي سکونتی   کننده تبیین

انسـان    را وابسته به مفاهیم ذهنی و تجربـه  آن دستیابی به
کیفیـت محـوري و   " .)10، 1394(شـولتز   دانداز فضا می

اي است کـه کریستوفرالکسـاندر در تعیـین    مقوله "نامبی
ـ  مـی چارچوب نظري مسکن مطلوب به آن اشاره  د و کن

تعریــف  "مانـد اثـري کــه در ذهـن مـی   "عنـوان   را بـه  آن
هاي انسانی سـاخت فضـاهاي    نبهد. او با تکیه بر جکن می

را  "الگــو زبـان "گیـري از  زیسـتی، روش طراحـی بهـره   
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دهد و معتقد است ایـن روش بهتـرین بیـان     پیشنهاد می
هاي نادیدنی مسکن مطلوب را ارائـه  تصویري از کیفیت

در این چارچوب بـا یـک    .)21، 1394(الکساندر  دکن می
ـ   رویکرد اجتمـاعی و از منظـر انسـان    اپورت شناسـی راپ

داند کـه حاصـل   مسکن کیفی را فضایی چندساحتی می
اي وابســته بــه کــنش عوامــل مختلــف و اساســاً پدیــده

جوامـع اسـت. از منظـر او مسـکن مطلـوب،       "فرهنگ"
  مسکنی است که بیشترین انطباق و هماهنگی را با شـیوه 
 زندگی ساکنانش داشته باشـد و اهمیـت معنـا و تـداعی    

اسـت کـه     مؤلفـه  تـرین  ممهکنندگی در فضاي سکونتی 
مسـکن بـا    .)5، 1392(راپاپورت  دنبال آن هستند مردم به

 و ساکن یا مالک هویت سازنده، درباره این کیفیت، هم
 است شده آن ساخته در که ايجامعه فرهنگ درباره هم

 ,Smyth & Croft 2006(  کنـد مـی  را بیـان  هاییآموزه

شـهري،  شـناس  عنـوان یـک انسـان    گل نیـز بـه  یان .)13
د که قابل کن میمطرح  "شهر مردمی"یی را براي ها مؤلفه

عنوان زیربناي پیدایش شـهر   تعمیم به موضوع مسکن، به
بر این اساس مسکن مطلـوب، مـأمنی بـراي    خوب است. 

باشـد   "هویـت "شود کـه داراي   سکونت در نظر گرفته می
هـاي زیسـت   یعنی حیات فرهنگـی و اسـتفاده از فرصـت   

باشـد یعنـی    "امـن "همیت داشـته باشـد،   اجتماعی در آن ا
ــراي فعالیــت مختلــف   ــوع ب داراي ســاختار پیوســته و متن

باشد یعنـی مصـرف منـابع و تولیـد آن، از      "پایدار"باشد، 
باشد یعنـی ذهنیـات و    "زیبا"وجوه اقتصادي بهینه باشد و 

گـل   (یـان   ادراکات حسیِ خوب بودن، در آن حاصل شـود 
ــین چــارچوب ن .)6، 1392 ــوب در تبی ظــري مســکن مطل

عالوه بر رویکردهاي محتوایی و معنـایی از منظـر عینـی و    
    کالبدي هم به این مقوله پرداخته شده است.

  پیشینه پژوهش 
کننـده مسـکن مطلـوب بــا     ینیـ ي اصـلی تب هـا  مؤلفـه 

رویکردهاي مختلفی مورد توجه پژوهشگران بوده است. 

ی، شـناخت شناختی، انسـان رویکردهایی که از منظر هستی
سیماشناختی و... راجع بـه    ، شناختی شناسی، روانجامعه

ــه صــحبت  ــن مقول ــیای ــ م ــانی و کن ــوردیهیمی، زم د. پ
تاجی با بررسی این محتوا در یک رویکـرد پدیـدار    نگین

تلقـی   "مـأمن "معادل مفهـوم   شناختی، مسکن خوب را 
ند کن میرا یک موجودیت کلی و کیفی معرفی  کرده و آن

هـاي  هاي درونـی افـراد و خصـلت   که مرتبط با خصلت
نگـر،  ست. مأمن با این رویکرد کلا هامحیط پیرامون آن

دنبال برآوردن نیازهاي فیزیولوژیک و آسایش روانـی،   به
نیازهاي اجتماعی، احساس امنیت و احتـرام و نیازهـاي   

شناختی چون احساس تعلق، زیبـایی و هویتمنـدي    روان
 .)13، 1390  جیتــا(پــوردیهیمی، زمــانی و نگــین  اسـت 

پورطاهري، فضلعلی و افتخاري در پژوهشی در ارتبـاط  
اصـلی:    با الگوي فضایی مسکن پایدار بـه هفـت مؤلفـه   

سـازگاري اجتمـاعی، تـداوم، کـارایی کالبـدي،        پویایی،
نـد  کن مـی استحکام، یکپارچگی و مطلوبیت بصري اشاره 

 ند بهترین کار این است کـه بـه رسـالت   گیر میو نتیجه 
مسکن توجه بیشـتري مبـذول داشـته و از     "نه بودنخا "

  نگـري در ایـن مقولـه پرهیـز گـردد     بعـدي هرگونه تـک 
در پژوهشـی   .)1395(پورطاهري، فضلعلی و افتخـاري  

مسکن مطلوب را در   ترین خصیصهزاده اصلیدیگر، نقی
ــه ــتالی ــاي معرف ــان  ه ــی انس ــوه درون ــناختی و وج ش

را  "رحــس حضــو"خودآگــاهی و   ،جــو کــردهو جســت
ترین صفت براي معماري خـوب عنـوان    بهترین و عالی

ـ  می ارژمنـد و خـانی نیـز بـا      .)27، 1391زاده (نقـی   دکن
در  "خلـوت "ي سـنتی بـه مفهـوم    هـا  خانهپیمایشی در 

ــرده و   چــارچوب محتــوایی مســکن مطلــوب اشــاره ک
ــامالت    ــوت و تع ــادیق خل ــان مص ــادل می ــراري تع برق

هـاي واجـد   کیفیتاجتماعی در محیط مسکونی را، جزء 
، 1391(ارژمنـد و خـانی     داننـد اهمیت در این زمینه می

  بـا مطالعـه   پـور  سـرتیپی در ارتباط با کیفیت مسـکن،   .)27
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کـه کلیـد    پردازد میهاي مسکن روستایی به این مهم نمونه
هاسـت و   آن "فضـاي "فهم خوب بودن خانه، در شناخت 

 باشـد،  بـا زی روسـتایی  مسکن نماي قدر د هرگیر مینتیجه 
 گرانبهـاي  گـوهر  ، خود در درون که است اي پوسته همانند

 را محصـور  فضـاي خـوب (تهـی مطلـوب)     معماري یعنی
در پیمایشـی کـه در    .)13، 1390 پـور  سرتیپی(   است نموده

یک گروه خویشاوندي انجام گرفتـه فکـوهی و غزنویـان،    
در مسـکن مطلـوب اشـاره     "گونـاگونی فضـایی  "  به مؤلفه
هـاي فعلـی بـا یـک رویکـرد      دارند مسکنیان میکرده و ب

هـا را از سـاکنین   حداقلی امکان انجام بسـیاري از فعالیـت  
ــی، خــانوادگی، فرهنگــی و   ــأثیرات روان ــرده و ت ســلب ک

نـامطلوب اسـت(فکوهی    ،اجتماعی آن بر کیفیت سـکونت 
گیـري از روش  زارعی نیز بـا بهـره   .)38، 1391و غزنویان 

زي، فاکتورهـاي ضـروي   شاخصـه فـا   گیـري چنـد  تصمیم
کیفیت مسکن را استحکام، امنیت، آرامـش، فـرم مطلـوب،    

برخــورداري از فضــاهاي و تــأمین تجهیــزات و دسترســی 
طبیعی و اکولوژیک بیان کـرده کـه بـه ترتیـب مـورد نظـر       

شـان اسـت (زارعـی    کیفیت زنـدگی  يساکنین جهت ارتقا
آبـادي و  با یـک برخـورد تکنولوژیـک نجـف     .)56، 1396

هـا و  پور نیز کیفیـت مسـکن را منـوط بـه تکنیـک     مهدوي
ــودن،    روش ــانی ب ــد انس ــته و معتقدن ــاخت دانس ــاي س ه

ي هـا  ویژگـی متناسب بودن، ملمـوس بـودن و سـادگی از    
تکنولـوژي در ایجـاد آن   کـه  اصلی مسکن مطلـوب اسـت   

    .)51، 1392آبادي و مهدوي  (نجف دنقش اساسی دار
بـاط بـا   هایی خارجی کـه در ارت در چارچوب پژوهش

ارزیابی کیفیت مسکن از منظر مردم انجام گرفتـه اسـت   
ي کیفیـت سـکونت   هـا  شـاخص یکی از مطالعات پایـه،  

نــد. ایــن کن مــیاســت کــه آمریگــو و آرگــونز معرفــی  
شـده)،  هـاي شـناختی (کیفیـت درك    به جنبه ها شاخص

هـاي   هاي عاطفی (احساس مثبت یا منفی) و جنبـه  جنبه
شـود کـه بیشـترین     یم میرفتاري (میزان سازگاري) تقس

بستگی را به تعامل پویا و مثبت افراد با محیط مسـکونی  
ــود  . )Amerigo & Aragones 1997, 47(دارد خ

ي فرهنگی در بحث مسکن مطلوب مورد توجـه  ها مؤلفه
  نحـوه  هیپ بوده و به چگونگی تأثیر سـاختار خـانواده،  

شــرایط  گزینــی، نــوع آداب و رســوم در تــأمینخلــوت
 ,Hipp 2010(ب از نگاه مردم پرداخته است مسکن خو

گالستر و هسر نیز بر همین مبنا، ارزیـابی ادراکـات    .)47
ــه فضــاي سکونتشــان را   ــردم نســبت ب و احساســات م

 آنـان  هـاي معطوف به برآوردن سطوح مختلف نیازمندي
دانند و معتقدند قـدرت انتخـاب مـردم و کاسـتن از     می

هـا بـا شـرایط    آلایـده ها و ها و فاصله بین آرمانتبعیض
ي خـوب  هـا  مؤلفـه حاضر، نزدیکترین مسیر دستیابی به 

 Galster & Hesser(بـودن محــیط مسـکونی اســت   

 اجتماعی به عوامل، از نگاه مردم و کارنی )742 ,1981
معیار اشاره  ترین مهمعنوان  و کیفیت روابط همسایگی به

هـاي فیزیکـی و   توجه متخصصین را از حـوزه  د وکن می
 ,Kearney 2006(دهـد   بدي به این سـو سـوق مـی   کال

کلکسی و برکوز با پیمایشی که در مـورد مسـکن    .)139
ند ویژگی هویتی گیر میشهر استانبول انجام دادند نتیجه 

ــانواده  ــی خ ــاعی   و فرهنگ ــط اجتم ــطح رواب ــا، س و ه
ي هـا  مؤلفهبرخورداري از امنیت و کیفیت ظاهري خانه، 

 & Kellekci( دسـتن تأثیرگذار بـر مطلوبیـت مسـکن ه   

Berkoz 2005, 14(. بنـدي  از منظر مورفولوژي و پیکره
ــترانگ و بناهــاي مســکونی باســولو  ــا بررســی  اس ب

هـایی کـه   و تأکید بر فعالیت ها خانهفیزیکی  يها ویژگی
حمـام و...   خواب، اتاق غذاخوري، آشپزخانه، در فضاي

  حـریم  ي کـارکردي و حفـظ  هـا  مؤلفـه د بر گیر میانجام 
 & Basolo(د نکن میدر مسکن مطلوب تأکید  یخصوص

Strong 2002, 103(.  در مطالعــات پــارتر و کانتــاررو
ترین معیار سنجش کیفیت فضاي سکونتی با مدت اصلی

شـود افـرادي کـه     خورد و بیان می زمان اقامت، پیوند می
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تر در یک فضاي سـکونتی را دارنـد بـه     طوالنی ماندن سابقه
دهنـد و درمـورد   تماعی بیشتر بها میي محیطی و اجها مؤلفه

ي کالبدي و امکانـات رفـاهی بیشـتر    ها مؤلفهساکنین جدید، 
  .)Potter & Cantarero 2006(یابد اهمیت می

  قواعد نظري مسکن مطلوب
یابی بـه چـارچوبی کـه بتـوان در آن     تدر بدو امر، دسـ 

کننده و تأثیرگذار در کیفیـت مسـکن را   ي تعیینها مؤلفه
طـور کـه رابـرت    نمایـد. همـان  دشوار مـی ، تعریف کرد

تـرین نـوع بنـایی    مسکن، پیچیده«د: کن میونتوري اشاره 
که طراحی این کـاربري،   شود، چرا است که معماري می

اي امري فراتر از پاسخ بـه برنامـه اسـت. مسـکن چهـره     
عمومی و در عین حال زندگی خصوصی ساکنین را بـه  

» ر خواهـد بـود.  فـرد متغیـ   براي هرگذارد که نمایش می
جوامع مختلف معیارهاي متفـاوت   .)5، 1392(ونتلینگ 

نـد کـه   گیر مـی در نظـر   ها خانهو زیادي را براي ارزیابی 
ذهنی،  رها و تصاویافراد، طرحواره اساس شأن و مرتبه بر

 منـدي، آداب زنـدگی و آداب اجتمـاعی   ها، قانونآلایده
بـراي   پیداسـت  .)8، 1390ند (پـوردیهیمی  گیر میشکل 

 تعریف مسـائل نظـريِ خـوب بـودن مسـکن، مـدلی از      
   بنــدي ونیازهــاي انســانی مــورد نیــاز اســت کــه درجــه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

این مسائل را مشخص کند. با تکیـه بـر مـدل    اولویت 
گردد کسـی کـه در تـأمین     فراگیر آبراهام مازلو تأکید می

ـ  مـی سرپناه، براي بقاي خود تالش  شناسـی  زیبـایی  دکن
اصلی او نیست. براي ساکنینی کـه مسـئله    لهنمادین مسئ

ها امنیت اسـت، معیارهـاي فیزیکـی و روانـی،     اصلی آن
اهمیـت   ،ها که باعث تشخیص قلمروها هستندویژه آن به

یابنـد. سـپس در رأس ایـن هـرم، نمـادگرایی      بیشتر مـی 
محیط در ارضاي نیازهـاي عـاطفی و نیـاز بـه احسـاس      

 .)84، 1391(راپاپورت  ندکن میتعلق و احترام نقش ایفا 
هـا در بـرآوردن نیازهـاي سـکونتی،     مجموع ایـن انگیـزش  

و  "هــاآلایـده "هـایی از دیـدگاه مـردم براسـاس     قضـاوت 
دنبــال دارد کــه   هــا بــه آن "انتظــارات"و  "هنجارهــا"

دهـد.   گام، قواعد نظري مسکن مطلوب را شـکل مـی   به گام
ـ       وا لذا در گزینش ابعـادي کـه نقـش مسـتقیم در ایـن محت

توان کیفیت مسکن را در چهار سـطح مطلوبیـت   دارند، می
ــارکردي و    ــت ک ــی، مطلوبی ــت فرهنگ ــاعی، مطلوبی اجتم

خالصـه   1شـماره   مطلوبیت کالبدي بررسی کـرد. جـدول  
ي مـورد نظـر تحقیـق را در سـنجش     ها شاخصمعیارها و 

کـه در ادامـه بسـط     دهد کیفیت فضاهاي مسکونی نشان می
  تفضیلی یافته است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

  ن اصلیاپردازنظریه  معیارهاي مورد سنجش  یقها کلی تحقشاخص

هـاي میـانی،    قابلیت تغییرپذیري، چیدمان مناسب فضا، وجود عرصه  مطلوبیت کالبدي
  پذیري مناسب فضاها، ظاهر آراسته و نماي خوب تفکیک

James. W. Wentling. Ola Nylander. Abu-
Ghazzeh, T. Appleyard  D. 

 .Brayan Lawson, Basolo, V. & Strong, D  اندازهاي زیبا، فضاهاي مناسب پذیراییمناسب، چشمفضاهاي جمعی   مطلوبیت کارکردي
Barker, R, G. Ola Nylander. Jan lang. Kiyo 
Izumi 

  مطلوبیت اجتماعی
حفظ حریم خصوصی، ارتباط با همسایگان، حفـظ شـأن اجتمـاعی،    

عـدم  مشارکت در طراحی، بافت اجتماعی ساکنین، احساس امنیـت،  
  مشرف بودن

Oscar Newman, N.J.habraken, Leon 
Pastalan, Aaron Altman, Clare Cooper, 
Amos Rapoport, Amerigo,M & Aragones, J. 
I. Galster,G. Hesser,G. 

هاي فرهنگی، ایجاد حس هویت، احساس تعلق، حاوي نماد و نشانه  مطلوبیت فرهنگی
  د حس سکونتکنندگی، ایجااحساس آشناییت و تداعی

Amos Rapoport, Herbert Gens, Raymond 
Williams, Brayan Lawson, Desmond 
Morris, Gaston Bachelard, Stuart Hall, 
Martin Hajdeger, J.L.Nesser, Evans & 
Mccoy, J.Hipp. 

  .ها و معیارهاي مورد استفاده در بحث مسکن مطلوب. مأخذ: نگارندگانشاخص. 1 ج  
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  مطلوبیت فرهنگی
واحدي تعلـق دارنـد    "فرهنگ"این ادعا که دو انسان به 

صـورت نسـبتاً همسـانی     ها جهان را بهبدان معناست که آن
شــک خانــه و  بــدون .)18، 1391(هــال   نــدکن مــیتفســیر 

طور عام مسکن از جمله مقـوالتی اسـت کـه بـه شـدت       به
ابعــاد  تــوانمتــأثر از وجــوه مختلــف فرهنــگ اســت. مــی

فرهنگی مسکن را همانند زنجیري دانست که سـایر وجـوه   
دهـد   را به یکدیگر پیوند مـی   اجتماعی، کارکردي و کالبدي

ــین آن   ــط ب ــر رواب ــاس    و ب ــت. احس ــذار اس ــا تأثیرگ ه
ــق"، احســاس "هویتمنــدي" و دلبســتگی، احســاس  "تعل
، "سـکونت "و در ایجاز کالم احسـاس عمیـق    "یتی آشنا"

ــت ــاز کیفی ــت  هــاي اساس ــه در حــوزه مطلوبی ی اســت ک
ــه   فرهنگــی مــورد انتظــار اســت. گاســتون باشــالر از خان

ـ  میعنوان قواي عظیم در آمیخته با زندگی بشر یاد  به د و کن
خـود را   "هویـت "معتقد است که انسان در خانه است که 

نگاه اسـت کـه    از این . )Bachelard 2007, 74(  یابد می باز
ـ  میهایدگر عنوان  دي و معنـوي انسـان در   د حیـات مـا  کن

قلـم  (براتـی و زریـن    یابـد د و جریان میگیر میخانه شکل 
حیات انسان در این محـیط،   .)118، 1392به نقل از شواي 

تحت تأثیر چیزهایی است که با آن اُنس گرفته است حتـی  
هــاي ارزش"اگــر ایــن دلبســتگی در شــرایطی باشــد کــه  

الیـل درون  مورد تهدید واقـع شـود، انسـان بـه د     "انسانی
ـ  مـی فرهنگی باز با آن تطبیق پیدا   .)Dubos 1965, 32(  دکن

شود فرایندهاي دلبسـتگی، شـناخت    در این زمینه اشاره می
تحت تأثیر تصاویر ذهنی اسـت کـه     و رفتار محیطی انسان

) بـه  1974از پیرامون خود دارد. پیتر گولد و رادنی وایـت ( 
بـه رفتـار شـکل    این تصویرهاي ذهنی بر آمده از معنا کـه  

لـذا  . )1، 1393(نسـر    گوینـد مـی  1"منظر ناپیـدا "دهد،  می
کیفیت ایـن تصـور ذهنـی و چگـونگی       توان اذعان کرد می

ایجـاد  ست که باعث ایجـاد یـا عـدم    ها خانهمنظر ناپیداي 
  احساس تعلق به مکان خواهد شد.  

مسـکن مطلـوب،     کننـده از دیگر ابعاد فرهنگی تبیـین 
مـال خـود   "است. اگر فـرد بـا    "ناییاحساس آش"معیار 
مکانی در پی پاسخ به نیاز قلمروپایی باشـد و بـا    "کردن

حس "داشتن این محیط به احساس دلبستگی و  دوست
پاسخ مقتضی دهـد، آشـناییت بـراي او هنگـامی      "تعلق

در یـک   را گردد کـه مکـان زنـدگی خـویش     حاصل می
تمـایز  کند که کلیتی مارزیابی بیرونی بشناسد و احساس 

، ایــن حــس داراي وجــوه از دیگــران اســت. در نتیجــه
است و براسـاس شـباهت    "هویت"مشترکی با احساس 

شود. در این راسـتا   و تفاوت نسبی با دیگران تعریف می
مـردم    نـد کن مـی کوي پیشنهاد گونه که ایوانز و مکهمان

براي حفظ عالقه خود به محیط و براي انگیـزش بیشـتر   
نیاز دارند. اینجاسـت کـه    "پیچیدگی" و "راز و رمز"به 

با اشاره به عـدم موفقیـت معمـاران در     2دزموند موریس
تشخیص نیاز جدي افراد بـه بیـان شخصـیت و هویـت     

ي مهـم  هـا  ویژگییکی از «نویسد:  فردي و اجتماعی می
ي دیگـر  هـا  خانـه قلمرو خانه این است که به آسـانی از  

جـزاي  تشخیص داده شود. بدیهی اسـت کـه موقعیـت م   
بایـد  ،  ولی این کافی نیسـت   دهد خانه به آن یگانگی می

را به موجودیتی تبدیل کند کـه بـه آسـانی تشـخیص      آن
 "مکـانی بـه وضـوح آشـنا    "اي که بـه  به گونه  داده شود

ــراي خــانواده ــدیل کن مــیاي کــه آنجــا زنــدگی ب نــد تب
) نیـز بـر   1967( 3هربرت گنز .)34، 1391(الوسون  شود

مـردم تنـوع ظـاهري     «:  دکن میگونه تأکید این ،این محتوا
حـال بـراي تقلیـل     دهنـد، در عـین  را ترجیح می ها خانه

هایی آشنا بـراي  و ایجاد نشانه ها خانهیکنواختی ظاهري 
ــاد    ــارج آن ایج ــل و خ ــی در داخ ــود، تغییرات ــه خ خان

شـدن    هبنابراین با بـرآورد  .)168، 1383(لنگ » ند.کن می
فرهنگـی، مقاصـد زیـادي     حس آشناییت در یک مسـیر 

چون امنیت روانی، زیبایی نمـادین و تطبیـق محـیط بـا     
  شود. نیازهاي خاص مردم تأمین می
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هــاي نمادهــا و نشــانه"دنبــال ایــن بحــث اهمیــت  بــه
نیز در تبیین قواعـد نظـري مسـکن مطلـوب،      "فرهنگی

طــور  شــود. کیفیتــی کــه عامــه مــردم بــه  مشــخص مــی
نـد.  کن میجستجو  در فضاي سکونتی خود "ناخودآگاه"

ـ  مـی در معناي اخیر، ریموند ویلیامز اشاره  د کـه ایـن   کن
ســیماي درونــی و الگوهــاي حــاوي نمــاد و نشــانه، در 

آرمـانی نـدارد.     زندگی عموم مردم جاري است و جنبـه 
به اعتقاد وي هدف اصلی از ایجاد ایـن نمادهـا، کشـف    

مشـترك و یـا سـاختار احساسـی نهفتـه در پـس         تجربه
  دهنـد مـی   اهمیـت فرهنگی است که مردم بـه آن  مظاهر 

متفـاوت راپـاپورت     برداشتیاما در  .)61، 1379(بشیریه 
ــانه   ــاد و نش ــن نم ــت ای ــت  اهمی ــاد کیفی ــا را در ایج ه

ـ  مـی داند و اشاره کنندگی میانگیزي و تداعی خاطره د کن
عنوان دو روش مکمل در دریافت  بین ادراك و تداعی به

ز وجـود دارد. اهمیـت معنـا و    تمـای  ،محیط ساخته شده
 "ارتبـاط غیرکالمـی  " ها از منظـر مـردم، در  تداعی نشانه

 Rapoport(  تــالش در برقــراري آن دارنــد  اســت کــه

یی کـه در  ها مؤلفهتمامی  رسد مینظر  لذا به .)26 ,2005
  حوزه مطلوبیت فرهنگی مسـکن واجـد اهمیـت اسـت،    

نـی و  هـاي درو انطباق محیط مسکونی با دریافتحاصل 
کنندگان هستند کـه ریشـه در   هاي ذهنی استفادهانگاشت
ــانهــاي ناخودآگــاه آمــوزه در یــک بســتر فرهنگــی   آن

  مشخص دارد.  
  مطلوبیت اجتماعی 

در این عنوان به گروهی از افراد با مقیاسـی   "اجتماع"
شـود. از ایــن نظــر،   اطــالق مــی "جمـع "فراتـر از یــک  

  دربردارنـده مطلوبیت اجتماعی مسـکن، از منظـر مـردم    
احســاس "هــایی کــه از اي اســت. کیفیــتمعــانی ویــژه

تـا   "برقراري ارتباط مناسـب بـا همسـایگان   "و  "امنیت
ــی  " ــریم خصوص ــظ ح ــظ "حف ــن  "، حف ــت همگ باف

شـود.   را شامل مـی  "مشارکت در طراحی"و  "اجتماعی

هــا هنگــامی بیشــتر ضــرورت پــرداختن بــه ایــن مقولــه
اي از تازه  یر، گونهاخ  شود که تحوالت دوره احساس می

گـذارد کـه پـیش از آن مصـداق     مسکن را پیش رو مـی 
نداشته و مسائل و مشـکالتی اجتمـاعی را کـامالً عیـان     

دهد. بارزترین چالش در ایـن حـوزه، موضـوع     نشان می
هاي منبعث از آن است. بـدون  و زمینه "احساس امنیت"

ن ترین نیازهاي انسـا ترین و بنیاديشک امنیت از اساسی
است و نقش مسکن در پاسخگویی به آن بسیار حیـاتی  

عمیقـاً بـه     است. در راستاي تأمین این مهم، همـه مـردم  
نیـاز   "پـذیري بینـی پیش"و  "تداوم"، "ثبات"حداقلی از 

احســاس امنیــت بــا ایــن . )30، 1391(الوســون    دارنــد
تعریف هم داراي ابعاد فیزیولوژیـک و هـم داراي ابعـاد    

ت. این محتوا از حیث اجتماعی، بیشـتر  شناختی اس روان
ــه  4مــورد توجــه اســکار نیــومن  ــق "در طــرح نظری خل

بوده است. او معتقد اسـت امنیـت    5"فضاهاي قابل دفاع
شود که سـه   هاي مسکونی زمانی دچار نقصان میمحیط

اجتمــاع مــردم و  "بیگــانگی"عامــل اساســی رخ دهــد: 
رت نظـا "همسایگان نسبت به امور یکدیگر، عدم وجود 

بر مبناي یک حس جمعی مشـترك و مجموعـه    "مردمی
تمـام ایـن    کـه    نشـده  کنتـرل  "دسترسی"ها و شبکه راه

هـاي درونـی،   در ارتباط با مسئله مسکن در الیـه  عوامل
از نظـر لئـون    .)11، 1387(نیـومن    میانی و بیرونی است

نیـز امنیـت در فضـاهاي تحـت کنتـرل انسـان،        6پاستااللن
مسـکونی آن، مربـوط بـه      دارد کـه گونـه  انحاي گونـاگون  

اي است که افـراد یـا   ایجاد کنترل در فضاهاي محدود شده
ــهگــروه عنــوان محــدوده اختصاصــی  هــاي ســاکن از آن ب

  ند و نسبت به حفـظ و دفـاع از آن حساسـند   کن میاستفاده 
نیــز بــا  7ایــروین آلــتمن .)35، 1389(انصــاري و دیگــران 

رفتـار اجتمـاعی،     در حیطه توجه به جایگاه احساس امنیت
را بـر مبنـاي توصـیف مفـاهیم      تأمین ایـن خواسـته    نحوه
 "قلمـرو "دهـد.   اي چون حس قلمروپایی توضیح مـی ویژه
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در این معنا، سازوکاري بـراي تنظـیم حـریم بـین خـود و      
گـذاري یـک    سازي و یا نشـانه دیگران است که با شخصی

لـذا   .)130، 1382(آلـتمن   شـود  بیـان مـی     مکان یا یک شی
اي بـراي زنـدگی و سـکونت    زمینـه کـه    تأمین حس امنیت

بـراي مـردم     با درجات بیشتر اطمینان فراهم خواهـد کـرد  
    در گزینش مسکن داراي اولویت است.

داشتن روابط "دنبال مقوله احساس امنیت، تمایل به  به
از اهم موارد در تبیـین    و مالقات کردن یکدیگر "متقابل

فضاهاي   رسد مینظر  تماعی مسکن است. بهمطلوبیت اج
ــانواده  ــراي خ ــکونتی ب ــدترین  س ــان قدرتمن ــا، همچن ه

هـا  بـراي آن  "زیسـت جمعـی  "کننـده  و تأمین خاستگاه
هاي اجتماعی مختلـف، شـاکله روابـط    است. در فرهنگ

به چگـونگی تعیـین     ها خانهدر  انسانی و زندگی جمعی
اجتمـاعی، آداب   حریم فضاها، انتظام فضاها و رفتارهاي

(پـوردیهیمی   تعـامالت، وابسـته اسـت     و رسوم و نحـوه 
  در اغلـب مباحـث تخصصـی     با ایـن وجـود   .)7، 1390

تـأمین    موازي بـا نحـوه   "زیست جمعی"ارزیابی کیفیت 
یا احترام به حریم خصوصی سـاکنین، بحـث    "خلوت"

آل شده است. دستیابی به نقطه تعادل میان ایـن دو، ایـده  
در تبیـین چـارچوب قواعـد نظـري مسـکن      مورد نظـر  

  مطلوب است. در صورت عدم توجه کافی به مرز تعادل
میان حریم خصوصی افراد و روابط همسایگی، گـزینش  

آزاردهنده  "ازدحام"یا تحمل  "زیست انفرادي"اجباري 
رخ خواهد داد که تبعات ناشی از آن قابل تأمل است. به 

خاصـی در یـک   اش  تـوان انتظـار داشـت   همین علت می
در یک کوي یا در یـک آپارتمـان   و یا   محله جمع شوند

ها، در یک تـراز  گزینند که به این نیازها و خواسته  اسکن
در این صورت  ) 215، 1393(توسلی   مشابه پاسخ گویند

بینـی  قابل پیش "بافت همگن اجتماعی"گیري یک شکل
ردم کننده براي مـ اي حائز اهمیت و تعییناست که مقوله

.  باشـد  مـی در گزینش مسکن یا ارزیابی کیفیت سکونت 

بـراي   یـا عـاملی   هـدفی   توانـد این گزینش می ،در ادامه
تلقی گردد. منزلـت   "منزلت اجتماعی"برانگیختن حس 

از  "بیـان اجتمـاعی  "یـک    اجتماعی در این بحث، نتیجه
ي تأثیرگـذار بـر   ها مؤلفهخویشتن فرد است که از جمله 

ماعی مسـکن اسـت. ایـن بیـان اجتمـاعی      مطلوبیت اجت
ــه    ــژه اســت ک ــک جایگــاه اجتمــاعی وی برخاســته از ی

اي در بین مردم لحاظ شـده  هاي نانوشتهصورت قانون به
نظـرات   گردد. در این راستا هرچه بیشـتر بـه   و اعمال می

ها آگاهانه یا گردد که آن مردم دقت شود بیشتر محرز می
عنوان ابزاري براي بیـان   خود به  ناخودآگاه از محیط خانه

 Clare(  نـد کن مـی چیـزي در مـورد خودشـان اســتفاده    

Cooper 1995, 9( .منزلت اجتماعی را  راپاپورت مؤلفه  
ــاعی شــکل  ــات اجتم ــه سلســله طبق ــام ب ــه در نظ گرفت

دانـد و معتقـد اسـت بـراي بیشـتر      وابسته می ،اجتماعی
عـه  ، از طبقات باالیی جامها خانهجوامع بیان اجتماعی از 

 .)171، 1391(راپاپورت   یابدتر تسري میبه اقشار پایین
اگـر در شـرایطی ایـن بیـان      کـه  دکن میراپاپورت تأکید 

اساسـی در انتخــاب شــکل ظــاهري و ســیماي کالبــدي  
دشوار باشـد، انتخـاب اشـیاء و مبلمـان داخلـی       ها خانه

 شوند. چه بسا چیدمان محیط سـاخته نشانگر این امر می
و داللت بر قدرت  ید و باورهاي ساکنان عقاتجلی  شده،

  و شأن و منزلت ایشان داشته باشد.  
مسـکن خـوب در     کنندههاي تبیینیکی دیگر از معیار

در امــر  "مشــارکت مــردم "میــزان  ،بعــد اجتمــاعی 
سازي براي ایجاد الگوهاي فضایی مسکن اسـت.   تصمیم

شاید مشارکت در این مفهوم بیشتر از راه فهم و دریافت 
نیـا  (اسالمی و کامل  هاي فرهنگی مردم میسر شودزشار

هابراکن معتقد است مشـارکت در طراحـی   . )66، 1392
به معنـاي دادن نقـش مهـم و تأثیرگـذار بـه کـاربران در       

گونه که متخصصان نسبت بـه  سازي است، همانتصمیم
تـایلور و   .)Moatasim 2005, 14(  آن مسئولیت دارنـد 

88 



 
 

 
ره 

شما
16

5
 ♦ 

ار 
به

98 ♦
   

 

نـد  کن میبعاد این مشارکت تأکید کنزي نیز در تبیین ا مک
گیري بایـد در اختیـار مـردم غیرنخبـه     که قدرت تصمیم

هـا از هـر نـوع کنتـرل آزاد      طـوري کـه آن   قرار گیرد بـه 
  پیداست .)33، 1389زمانی  الحسابی و یوسف (علی باشند

منفعالنـه   ،فضاي اجتماعی که مشارکت مـردم در امـور  در 
خـانوادگی بـر مصـالح     گردد منافع فردي و باشد، باعث می

(بخشایشـی اردسـتانی     عمومی و جمعی ترجیح داده شـود 
لــذا مطلوبیــت مســکن در ایــن حــوزه بیشــتر  .)39، 1386

کیفیـت    يایـن امـر اسـت کـه ارتقـا     دانسـتن  معطوف بـه  
تـر اسـت یـا    بدون مداخلـه مـردم محتمـل    ها خانهساخت 

بایسـت بـراي ایشـان    مسکن می؟   همراه با مشارکت ایشان
مراحل مختلـف آن توسـط خـود     استته شود یا بهترساخ

کــدام یـک از ایــن انحـاي برخــورد     ؟انجــام پـذیرد    مـردم 
   ؟تري بر کیفیت سکونت خواهد داشتاثربخشی مطلوب

  مطلوبیت کارکردي 
کنار هم قرارگرفتن   بیشتر بر نحوه ،مطلوبیت کارکردي

ـ   پویاتر و انسانی  جهت استفاده  فضاها ه تـر از کالبـد خان
مراتـب فضـایی و چنـدعملکردي    معطوف است. سلسله

فضـاها     شده گیري پیوستگی تعریفمنجر به شکل بودن 
کیفیـت زیسـتی را در ارتبـاط بـا     و  گـردد  با یکدیگر می

ـ  مـی زندگی خانوادگی و محـیط سـکونت تقویـت     د. کن
، "هاي فضـایی حریم"، ایجاد "فضاهاي جمعی مناسب"
اهاي مناسـب پـذیرایی و   فضـ "  و "اندازهاي زیبـا  چشم"

از اهـم ایـن مـوارد اسـت. در مـورد چگـونگی        "مهمان
از دیـدگاهی   8برقراري موازنه کارکردي در فضـا، بـارکر  

ــوم"را  کــه آن ــ مــینامیــده، اشــاره  "شــناختیب    کــه دکن
ــان اعمــال انســان و محــیط فیزیکــی و   هنگــامی کــه می

هـا بـه   اجتماعی سـازگاري وجـود داشـته باشـد، مکـان     
و مقبولیـت   )Barker 1968, 59(  رسـند ی مـی ساخت هم

در این رابطـه   9یابد. کیوآیزومیها ارتقاء میکارکردي آن
 "غیرانسـانی "و  "انسـانی "هـا را بـه دو دسـته    ساختمان

هـا  د. او معتقد است که بعضی ساختمانکن میبندي  دسته
بیشتر براي کارکرد درست ماشین و تجهیـزات طراحـی   

دیگر به نیازهاي انسان بیشتر اهمیـت    و در گونه  اندشده
(غیـر   10»آنتروپوزمیـک «هاي  شود... در ساختمان داده می

هـاي فضـا تطبیـق پیـدا     انسانی) افراد ناچارند با کـارکرد 
(انسـانی)،   11»آنتروپوفیلیـک «هـاي  اما در ساختمان  کنند

  بایست با شرایط انسـان منطبـق شـود   طراحی محیط می
 وبنـدي جــز در ایـن دسـته  مسـکن   .)123، 1383(لنـگ  
و تطبیـق آن بـا    "معمـاري "ترین فضاها است که  انسانی

شناختی انسـان، اهمیـت    کارکردهاي فیزیولوژیک و روان
محـور و غیرمنطبـق بـا    اي دارد. اگر مسـکن، نقشـه  ویژه

ـ  مـی نیازهاي انسـان باشـد، کـارکرد ضـعیفی پیـدا       د. کن
  دگیـر  میبا خودگردان خواندن این فرایند نتیجه  12ردفیلد

ــطحی     ــی و س ــناختی کل ــردم از ش ــه م ــوامعی ک در ج
برخوردار هستند، زبان فنی ندارند و به جز دانش نسـلی  

ـ ندار  هـاي دیگـري   ساخت، تخصص  در زمینه خـود   ، دن
(راپاپورت   ندکن میخود را تنظیم   مردم کارکردهاي خانه

توانـد علـت اصـلی    ) مطلوبیت کارکردي مـی 14، 1392
یـا   14"پـذیر انعطاف"یا  13"پذیر تطبیق"ي ها طرحپیشنهاد 

پـذیر،  باشد. یک خانه با طراحی تطبیـق  15"تکمیل قابل"
بدون نیاز به تغییرات کالبدي، الگوهاي جـاري رفتـار را   

ـ  میهاي مختلف تأمین در زمان  .)134، 1383(لنـگ   دکن
چنین قابلیتی خلق فضاي منعطـف بـا سـیماي ثابـت را     

ـ  مـی ایجاد  و الگوهـاي مختلـف    د کـه تنـوع حرکـت   کن
را به دنبال دارد و موجب غناي تجارب افـراد   جایی جابه

هـم   "محوربنـدي "شـود. در همـین راسـتا     در خانه مـی 
مطلوبیـت   هـا  خانـه کیفیتی اسـت کـه در نظـام فضـایی     

دهد. محوربنـدي ارتبـاط کالبـدي     کارکردي را ارتقاء می
مراتـب معمـاري خانـه     مستقیم با درك افراد از سلسـله 

هـم  هاي خانه را بـه . چرخش و امتداد محورها، اتاقدارد
از طرفـی ارتبـاط    .)30، 1390(نیالنـدر    دهـد  پیوند مـی 
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به فراخـور نیـاز   را ها ها، امکان گسترش آنمحوري اتاق
  د. کن میفراهم 

  مطلوبیت کالبدي 
شود  هایی میمطلوبیت کالبدي مربوط به تمامی کیفیت

ن را به درون، دیوارهـا  که در سازمان فیزیکی خانه، بیرو
ها، فضاي باز را بـه  را به سقف، سطوح کف را به دیواره

بـاز و  فضاي بسته، فضاهاي بسـته را بـه فضـاهاي نیمـه    
دهـد. ایـن    فضاهاي بسته را به فضاهاي بسته پیونـد مـی  

ات دقیـق در مقیـاس   یـ ی کیفیت منوط بـه دقـت در جـز   
بـه   دسـتیابی  .)189، 1383(حـائري   گـردد  انسانی نیز می

ي مسکن خوب کـه بـا توجـه بـه     ها مؤلفهترین  ملموس
هاي ظاهري چون نما، بازشوها، دیوارهـا، کـف   مشخصه

جویی قواعد عملی و نظري پی  ،و سقف و... میسر است
تناسـبات  "و "نظـم "، "خوانـایی "، "نفوذپذیري"همچون 

یـارد سـه دلیـل را    د. دونالد اُپـل کن میرا ایجاب  "بصري
ایـن سـه عامـل      .داندها میعامل شناخت بهتر ساختمان

ــا ویژگــی ــتهــا ویژگــی، 16ي فــرمه ــذیريي روی و  17پ
 Appleyard(  هسـتند  18ي اسـتفاده و اهمیـت  ها ویژگی

ویژگــی فرمــی در ایــن میــان، مشــتمل بــر  )15 ,1979
ان چـه  که انسشود. این ساختمان می قابل رویت  محدوده

 شـکلی بـر    نیروهایی را براي سـاماندهی بـه ایـن زمینـه    
گزیند و چگونه ارتبـاط بصـري بـا فضـاي بیـرون را       می

گنجـد.  در شناخت سـیماي کالبـدي مـی   ، دهد شکل می
  پـذیري ها یا ویژگـی رویـت  شدن ساختمان چگونه دیده

ـ  مـی که انگیزش بصري ایجاد  د. گـزینش بازشـوهایی   کن
هـا کـامالً   ) کـه منظـر بیرونـی آن   دهنـده  ي پیونـد ها لبه(

طـور  هوشمندانه و اختیاري انتخاب شـده باشـد. همـین   
تواند باعـث افـزایش یـا کـاهش     نظم که می  ایجاد مؤلفه

احساس خوشایندي و زیبایی بصري در محیط مسکونی 
پس در تبیین ابعاد  .)Abu-Ghazzeh 1994, 169(  شود

وهش کالبدي مسکن مطلوب معیارهایی مـورد نظـر پـژ   

آراي مردم را در ارتباط با قابلیت تغییرپـذیري،   که است
ــه   ــود عرص ــا، وج ــب فض ــدمان مناس ــانی،  چی ــاي می ه

پـذیري مناسـب فضـاها، ظـاهر آراسـته و نمـاي        تفکیک
  .  دگیر میخوب به سنجش 

  روش اجراي تحقیق 
در دستیابی به نتایجی که یک طـرح کلـی از نیازهـا و    

سکن مطلوب پـیش رو  هاي مردم در ارتباط با مخواسته
هاي کیفی، توصـیفی و تحلیلـی و   هم از روش  قرار دهد 

هاي خـوانش آمـاري و تحلیـل کمـی بهـره      هم از روش
گرفتــه شــد. تحقیــق کیفــی بــا ایــن تعریــف کلــی کــه  

ساماندهی روایتی عمیق از طریق زنـدگی بـا مـردم بـا     "
گر چگونگی دریافـت  نکه بیا  هدف تدوین روایتی موجز

) بـه کــار  137، 1387(وانـگ و گـروت    " سـت ا چیزهـا 
و مقصود اصلی این بـوده کـه بـا ایـن       گرفته شده است

روش روابــط میــان ســاختار ذهنــی و فکــري مــردم در  
ي اصـلی مطلوبیـت مسـکن، بـا یـک      ها مؤلفهتشخیص 

رویکرد تحلیلی شناخته شود. در این میان ارتبـاط میـان   
یـت  کـه کیف   رویـدادهاي زنـدگی   ه کننـد معیارهاي تعیین

و شــد داد، مشــخص مســکن را تحــت تــأثیر قــرار مــی
هـا بـا ترسـیم معـادالت سـاختاري مـورد       آن کنش برهم

تحلیل قرار گرفت. سه مرحله براي دریافت و پـردازش  
هـا،  از پنداشت  رو بود. اول: دریافتی کلیاطالعات، پیش

صـورت مصـاحبه شـفاهی و     کـه بـه    و مقاصد مـردم   آرا
محـدود صـورت گرفـت و در    گفتگو با جامعـه آمـاري   

ــین     ــراي تبی ــی ب ــی و ادراک ــارچوب ذهن ــایی چ شناس
رسان بـود. در ایـن   ي مورد نظر تحقیق کمکها شاخص

مرحله سعی بر آن بود با کنکاش از طریق واژگـانی کـه   
در ظرف ادراکی مـردم جـاي دارد، ویژگـی متغیرهـا یـا      

توسط بودن خانه، با زبان خود مردم  ي خوبها شاخص
فهـم شـود. در مرحلـه بعـدي بـا اسـتنتاج از       پژوهشگر  

متخصصـین اصـلی ایـن      ي نظـري و بررسـی آرا  ها مدل
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حوزه، کـاوش بیشـتر در وجـوه تطبیقـی آراي مـردم و      
جا با استفاده نظریاتی علمی صورت پذیرفت. لذا در این

ــین  هــاي مطالعــهاز تئــوري ــا شــاخصشــده و تعی ي ه
ه مـردم،  کننـد  بینـی تأثیرگذار براسـاس معیارهـاي پـیش   

رخ تدوین الگو یا مدل نظري مورد انتظـار بـود کـه نـیم    
دهـد.   ي تحقیق را نشان میها مؤلفهاصلی و برآیند نهایی 

صـورت   هاي اساسی بهبندي این سازهدر نهایت صورت
گیري از روش تحلیل معادالت ساختاري و کمی، با بهره

نرم افزار لیزرل مـورد سـنجش قـرار گرفـت. در مسـیر      
کـه    ین تحقیق بیـان ایـن نکتـه ضـروري اسـت     اجراي ا

هاي مردم و تعمیم آن بیشتر، چگونگی هنجارها و ارزش
محتوایی مسـکن خـوب   -در تأمین چارچوب ساختاري

  کننـده هـاي توصـیف  مورد نظر بوده، نه صـرفاً واقعیـت  
  د.گیر میهاي مردم را درنظر نوضع موجود که خواسته

  هاگردآوري داده  نحوه 
ــ ــایش می ــاي  پیم ــژوهش حاضــر، بیشــتر برمبن دانی پ

مصاحبه تشخیصی در جامعـه آمـاري متشـکل از مـردم     
آوري اطالعـات توسـط چنـد    انجام گرفته اسـت. جمـع  

دیده انجـام گرفتـه کـه بـا مبـانی و       گر آموزشمصاحبه
 420 اهداف پژوهش آشنایی کـافی داشـتند. در مجمـوع    

ایی آوري نهـ مورد آزمون واقع شدند که پس از جمع  نفر
ها مناسب گزارش نمونه براي تحلیل داده 408اطالعات 

در  "بندي شـده تصادفی طبقه"به شیوه   آماريشد. گروه 
سه بافت شمال، میانی و جنوبیِ پهنه مرکزي شهر تهران 

حـاوي   اي پرسشـنامه   انـد. بـه ایـن ترتیـب    انتخاب شده
اي و سـوال در ارتبـاط بـا اطالعـات زمینـه      30مجمـوع  

شـوندگان قرائـت و   صصـی بـراي پرسـش   اطالعات تخ
ــی ــخ  تفســیر م ــا در پاس ــاهش خط ــت ک ــد. جه ــا، ش ه

شدند که شوندگان متذکر میبه مصاحبه کنندگان مصاحبه
جا پاسخ صحیح یا غلـط وجـود نـدارد و هـدف     در این

هـا مطلـع گردنـد.    آن  تقریبـی  فقط این است که از آراي

مــدت زمــان هــر مصــاحبه حــدود پــانزده دقیقــه بــود.  
ــورد   خپاســ ــدگان در حــین مراحــل مصــاحبه، در م دهن
نظـر   ند کـه بـه  داندیشـی هاي متفاوت یک سوال می جنبه
هاي عینی و الگوهـاي رایـج در   دنبال مصداق رسید به می

گردند که تبدیل به یـک چـارچوب ذهنـی یـا      جامعه می
حتی رفتاري براي ایشـان شـده اسـت. از طرفـی چـون      

رفتارهاي زیستی از  اطالعاتی درباره نیازهاي سکونتی و
هـا ملمـوس و یـا    شد، تمامـاً بـراي آن  ایشان پرسیده می

سـاخت تـا   نمود که محقق را قادر مـی  برانگیز میچالش
را  "مسـکن خـوب  "عمق روابط سـاختاري در تعریـف   

  درك کند.
منظور اطمینـان بیشـتر در کسـب نتیجـه و سـنجش       به

ام آزمـون انجـ   قابلیت پرسشنامه تألیفی، دو مرحله پـیش 
هـا، بـه   پـس از تنظـیم سـوال     آزمون اولـی  گرفت. پیش

روایـی و پایـایی     .ارزیابی و آزمـون مقـدماتی پرداخـت   
محتوایی در این مرحله به ضریب اطمینان نزدیـک بـود.   

نظـران در  با کسب نظـرات کارشناسـان و صـاحب    آنگاه 
ها، ارزیابی روایی بندي و محتواي سوال جمع  مورد نحوه

مـواردي اصـالح و پـیش آزمـون      سپس  .انجام پذیرفت
ها، تعیین زمان مناسب دوم، با بررسی مجدد پایایی گویه

براي پرکردن پرسشنامه، سنجش میـزان عالقـه و توجـه    
دهی به سؤاالت، پیمایش شد. در  پاسخگو و میزان پاسخ

 40درصد حجم نمونه کـه بـالغ بـر     10این مسیر حدود 
ــ   ــام ش ــون انج ــیش آزم ــود، پ ــنامه ب ــایش پرسش د. پیم

هـاي عمـومی کـه گسـتردگی     در مکان کنندگان مصاحبه
تـري داشـتند، انجـام    اجتماعی و طیف جمعیتـی متنـوع  

هاي محلـی، مراکـز   پاركبر ها مشتمل گرفت. این مکان
خرید، ایستگاه تاکسی و... بـود. از ایـن رو در پـژوهش    

هــاي آزمــون و مصــاحبهحاضــر بــا طــی مراحــل پــیش
ین و مـردم عـادي نهایـت    تشخیصی با گـروه متخصصـ  

تالش براي کاهش حـداکثري خطاهـا و افـزایش اعتبـار     
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لحــاظ  هــا انجــام گرفــت. در جامعــه آمــاري، بــهپاســخ
  مـردان   را  درصد 53.1زنان و   درصد را 46.9جنسیت، 

کننـدگان، بـا   سنی شـرکت   اند. بیشترین بازهتشکیل داده
سـال اختصـاص    35تـا   25درصد بـه افـراد بـین     57.8

اشــت. از نظــر ســطح تحصــیالت بیشــتر شــهروندان  د
درصـد مـدرك    65.7کننده در ایـن پـژوهش بـا    شرکت

رصــد آنــان در  د 45کارشناســی و بــاالتر داشــتند و   
  اند.  یی با قدمت زیر ده سال ساکن بودهها خانه

  تحلیل عاملی تأئیدي 
سـت  ا هـا ي براي آنالیز دادها شیوه ،تحلیل عاملی تأئیدي 
علت و معلـولی بـین متغیرهـا را نشـان      " جهت رابطه"که 
این مفهوم اسـت کـه     دهد. این جهت رابطه در بردارنده می

نـد برآینـد نهـایی     تـوا متغیرهاي تحقیق تا چـه انـدازه مـی   
عبـارتی بـراي سـنجش     ي تحقیق را آزمون کند. بـه ها مؤلفه

دهنـده هـر سـازه     روایی پرسشنامه و کشف عوامل تشـکیل 
ابـزار تحلیـل عـاملی تأییـدي اسـتفاده       یا متغیر مکنـون، از 

تحـت   گردید. ایـن روش داراي دو نـوع مـدل اسـت کـه     
شـود.   عنوان مدل سـازنده و مـدل انعکاسـی خوانـده مـی     

ــولی در   ــت و معل ــت عل ــازنده "جه ــدل س ــوال  "م از س
مـدل  "گـردد و در  پرسشنامه به متغیر تحقیـق ترسـیم مـی   

ایـن جهـت از سـمت متغیـر بـه سـمت سـوال         "انعکاسی
ت. در این پژوهش مدل انعکاسـی مـورد اسـتفاده بـوده     اس

دهد سواالت بـه خـوبی توانسـته متغیـر      است که نشان می
مربوطه را بسنجد. پـس از اجـراي مـدل، بارهـاي عـاملی      

  دگیـر  مـی مورد بررسی قـرار   T- valueدر حالت   خروجی
تـر از  یبـی کوچـک   رباشـد. اگـر ضـ    1.96که نباید کمتر از 
به این معناست کـه بایـد از مـدل حـذف     این مقدار باشد، 

ایـن اسـاس در مـدل     شود و مدل مجدد اجـرا گـردد. بـر   
نهایی مسکن مطلوب چهـار سـوال کـم اعتبـار تشـخیص      

. بـا   گردیـد وال پـردازش  سـ  22و مدل نهـایی بـا     داده شد
توجه به فرضـیه اصـلی تحقیـق، در مـدل تحلیـل عـاملی       

از   بـه ترتیـب   در حالت تخمین استاندارد، متغیرهـا   یديأیت
بنـدي  بیشترین بار عاملی به کمتـرین بـار عـاملی، اولویـت    

  د.کن میاین مقادیر را ارائه  2 شماره شدند. جدول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هابحث و یافته 
آیـد  مـی  شده بر ساختاري ارائه تفسیرهایی که از مدل

د کـه در  گیـر  مـی داري مسیر انجام  ابراساس ضرایب معن
شده با یک فلـش   ي ساختاري برازشها مؤلفه  ها همهآن
شوند. مقـدار بیشـتر   دار و یک ضریب نشان داده می امعن

کننـدگی  تـر و تعیـین  قوي  رابطه  دهندهاین ضرایب نشان
مورد نظر در تبیین مسـکن مطلـوب اسـت.      بیشتر مؤلفه

وابط میان متغیرها در قالب یـک مـدل   ر 1 تصویر شماره 
داري، به ترتیب تـأثیر بیشـتر    اب معنو با تخصیص ضرای

  دهد.  نشان می

ماره ش  متغیر
بار  متغیر مورد آزمون  اولویت

  عاملی

مطلوبیت 
  فرهنگی

هاي فرهنگی: حاوي نماد و نشانه 1 Q3 0.65  
کنندگی: احساس آشنایی و تداعی 2 Q2 0.62  
  Q1 0.37: تعلق و دلبستگی به مکان سکونت 3

مطلوبیت 
  اجتماعی

  Q13 0.41: مشارکت در طراحی 1
  Q10 0.38: حفظ شأن اجتماعی 2
  -Q8 0.37: ایجاد تمایز و شاخص بودن 3
  Q11 0.25: ارتباط صمیمی با همسایگان  4
  Q7 0.15: مشرف نبودن و حس محرمیت  5
  Q6 0.13: احترام به حریم خصوصی  6
  Q9 0.08: احساس امنیت اجتماعی  7

مطلوبیت 
  کارکردي

  Q16 0.72: فضاهاي جمعی مناسب 1
  Q14 0.58: فضاي مناسب پذیرایی میهمان  2
اندازهاي مناسب: چشم  3 Q17 0.17  

مطلوبیت 
  کالبدي

هاي فعالیتی: تفکیک مناسب عرصه 1 Q19 0.62  

2  Q20: هــاي هــاي میــانی و مفصــلعرصــه
 فضایی

0.48  

  Q21 0.34: قابلیت تغییرپذیري  3
  Q22 0.27: چیدمان مطلوب فضاها  4
  Q18 0.24: نماي زیبا  5

  
اسـاس بارعـاملی اسـتاندارد     رها بربندي متغیالویت. 2ج 

  .. مأخذ: نگارندگانشده
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دهـد   نشـان مـی   هـا  مؤلفـه هـاي کلـی از تحلیـل    یافته
مطلوبیت مسکن براي اغلب مردم   دهندهي جهتها عامل

هـایی  هاي موجود، الگوهـا و پروتوتایـپ  بر مبناي نمونه
مبتنی ها اغلب ناخودآگاه و اند. این واکنشکه دیده  است

طـور مسـتقیم از   و به  بر فراگیربودن نزد سایر مردم است
 شود. اغلب مردم ارزیابی کیفیت فرم کالبدي برداشت می

نـد  کن مـی هایی اول منوط به مشخصه  مسکن را در وهله
هـاي فرمـی   سـیماي ظـاهري و مشخصـه   .  بیننـد که مـی 

ـ  میبیشترین انگیزش را براي ایشان ایجاد  هـا  د. یافتـه کن
د این مطلب است که مردم در تبیین مفهـوم خـوب   مؤی

هسـتند    دنبال تمایزات کالبدي فرمـی  بودن خانه بیشتر به
طـور طبیعـی مـردم قائـل بـه       تا تمایزات در محتـوا. بـه  

ــه آنمشخصــه ــاوت از بســتر   هــایی ک هــا را بســیار متف
 کـه  توان بحث کردنیستند. پس می ،اجتماعی نشان دهد

  ان  ـوس که به بیـی و ملمـعین اییـهري روشـه کارگیـب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تصویري از ساختار مسائل نادیدنی مسکن مطلوب 
گشـاي مسـیري بـراي جلـوگیري از     د، راهکن میاشاره 

  یکنواختی و نگاه صرفاً عملکردي به مسکن است.
  

  نتیجه
ي مــدل معــادالت هــا و برآینــد نیروهــانتــایج تحلیــل

در تشخیص مسائل کیفـی  دهد مردم  ساختاري نشان می
مسکن خود قائل به دو نوع قضاوت کلی هسـتند: ابتـدا   

هـاي ایشـان در ارتبـاط بـا شخصـیت فیزیکـی       انگاشت
هاي کالبـدي و کـارکردي   محیط سکونت که در شاخصه

قابل تعمیم است و دوم احساسات و ذهنیاتی که وابسته 
به ترجیحات فرهنگی و اجتماعی ایشان است. در رابطه 

حظات گروه اول که وجوه بیرونی و پیداي مسکن با مال
دهد کـه   د نتایج تحقیق نشان میگیر میبر  مطلوب را در

هـاي  هاي درون خانـه بـیش از مشخصـه    مردم بر کیفیت

  داري و جهت روابط متغیرها در مدل معادالت ساختاري.اضریب معن. 1ت 

0.16 

0.31 
0.32-  

0.33 

0.34 

0.41 

0.17 0.30 

0.37 

0.42 

0.36 

0.35 

0.51 

0.23 0.28 

0.11 

0.50 
 احساس آشنایی و تداعی

 فرهنگی داراي نماد و نشانه

 احساس تعلق و دلبستگی

 مطلوبیت فرهنگی

 فضاهاي جمعی خوب

 پذیرایی مناسب میهمان

 چشم انداز مناسب

 مطلوبیت کارکردي

 مطلوبیت مسکن
 هاي میانیوجود عرصه

 قابلیت تغییرپذیري

 هاي فعالیتتفکیک عرصه

 چیدمان مناسب فضاها

 سیماي بیرونی و نماي خوب

 

 مطلوبیت اجتماعی مطلوبیت کالبدي

 مشارکت مردم در طراحی

 
 فظ شأن اجتماعیح

 
 احساس امنیت اجتماعی

 تمایز و شاخص بودن

 حفظ حریم خصوصی

 کنترل مشرف بودن

 ارتباط مناسب با همسایگان

0.33 
0.48 

0.09 

0.62 

0.31 
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هاي عرصهبیرونی تأکید دارند. فضاهاي جمعی خوب و 
گیري روابـط خـانوادگی همچـون فضـاي      مناسب شکل

أثیر در تشـخیص  پـذیرایی میهمـان بیشـترین ضـریب تـ     
تـوان گفـت   دارند و میرا مطلوبیت مسکن از نگاه مردم 

هـا بـراي گـزینش    حداقل انتظـاراتی اسـت کـه آن    وجز
هـاي  که مشخصـه این باوجود فضاي زندگی خود دارند. 

 واندازهاي زیبا جـز همچون نماي خوب و چشم  بیرونی
تري ضریب اهمیت پایین  ي تأثیرگذار است ولیها مؤلفه
هـاي  یابـد. کیفیـت  هاي درونی میایسه با مشخصهدر مق

هـا و تفکیـک   هاي میانی براي ورودينظیر تأمین عرصه
هـا نیـز مـورد انتظـار     اساس فعالیـت  فضاهاي مختلف بر

یابی و چیدمان فضـایی  مردم است با این تفسیر که مکان
این قابلیت را داشته باشد که به فراخور نیاز، تغییرات  آن

ر آن صورت پـذیرد. از ایـن منظـر نتـایج     و تعدیالتی د
تحقیق با آراي راپاپورت که مردم نهایت تالش خـود را  

 ها خانهبندند تا اثر شخصی خود را در سیماي به کار می
طور تحلیـل برآینـد   اینسو است. همبرجاي بگذارند هم

ـ  مـی یارد تأکیـد  نیروهاي تحقیق، مطابق نظریات اپل د کن
بیشـترین بخشـی اسـت کـه      ي فرمی و بصريها ویژگی

سازي آن دارند. لذا در ارتباط بـا    مردم تمایل به شخصی
ي تحقیـق کـه وجـوه پنهـان     ها مؤلفهقضاوت دسته دوم 

طـور صـریح    توان بهد میگیر می بر مسکن مطلوب را در 
هـا را نیـز از    معـانی نهفتـه در پـس فـرم      دریافت، مـردم 

ـ   آموزند و بیشتر بـه ایـن نحـوه   یکدیگر می  دن و فـرا دی
گرفتن اهتمام دارند تا یک نگرش درونی کـه از دریچـه   

بـه   ها بنگرد. ها به آنو مفاهیم ملحوظ در پشت فرم  امعن
 ،ست که در تحلیل مدل ساختاري تحقیـق جهت ا همین 
طور کنندگی و همیني احساس آشنایی و تداعی ها مؤلفه

ر هاي فرهنگی بیشترین ضریب تـأثیر را د نمادها و نشانه
سـاخت   بـاره   تبیین ابعاد هویتی مسکن دارنـد. مـردم در  

فضاي سکونت خود بیشترین تأکیـد را بـر مشـارکت و    

نظـر   بـه   .سهیم بودن در مراحـل طراحـی و اجـرا دارنـد    
ها به میزانی از باور و اعتمـاد بـه   با این رویه آن رسد می

  کننـده که تثبیـت   رسندها میگیريتأثیرگذاري در تصمیم
وجوه مطلوبیت اجتمـاعی همچـون حفـظ منزلـت     سایر 

اجتماعی و احساس امنیـت اسـت. از ایـن منظـر نتـایج      
  بـر  گـل اسـت کـه   لنگ ویـان تحقیق مؤید نظریات جان

ایجاد همبستگی قوي بین احساس مالکیت بر یک مکان 
و احساس امنیت و آسایش و تمایل به محافظت از فضا 

وجـوه   ،وهشد. بر مبناي فرضـیه اصـلی پـژ   کن میتأکید 
معنایی مسکن مطلوب مورد انتظار مردم اسـت، بـا ایـن    

هـاي و  آلمراتب نیازهاي انسانی، ایده سلسله   توضیح که
د. ایــن مــوارد احســاس گیــر مــی بــر هنجارهــایی را در

خلوت، حفظ حریم خصوصی و ایجـاد روابـط متعامـل    
ــاالیی مطلــوب مــی  شــمارد. همســایگی را در مراتــب ب

بـودن فضـاي   تمـایز و شـاخص  ضریب منفی احسـاس  
تواند تأکیـد مجـددي بـر ایـن      سکونت از نگاه مردم می

مفهوم باشد که مردم تفـاوت آشـکار فرمـی بـا بافـت و      
هـا  پذیرنـد. آن ند را نمیکن میاي که در آن زندگی زمینه

اي شبیه همسایه خود داشته باشـند  دهند خانهترجیح می
اده خـود  و مسیر فرهنگی و هویتی مختص خود و خانو

هـاي دیـدنی و نادیـدنی    کنند. پس کیفیـت  طی را در آن 
بایست در یک فرایند تجربی توسـط  مسکن مطلوب، می

خود مردم درك شده، مورد استفاده و آزمون قرار گیـرد  
  شود.و سپس توسط خود مردم تعمیم یافته و فراگیر 
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