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کالبدی حس تعلق به مکان در تحلیل بعد 
خانه  های سنتی و مجتمع های مسکونی امروزی
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چکیده

که چــرا رنگ تعلق از چهــره خانه های امروزی برگرفته شــده اســت،  ح این پرســش  مقالــه حاضــر بــا طر

آغاز می گردد. برای پاســخ به این ســوال، نمونه هایی از خانه های ســنتی دارای ســکنه و مجتمع های 

مســکونی جدید در شــهر شــیراز انتخاب شــدند. با روش بررســی های اســنادی و میدانی، دیدگاه های 

کالبدی حس تعلق مکان جمع آوری  کنین خانه ها طی پرسشنامه هایی در حیطه عناصر  مختلف سا

کالبدی مــکان در خانه های  که حــس تعلق  گردیــد و بــا نــرم افــزار )spss( تحلیل شــد. نتایج نشــان داد 

گی شکل و  کالبدی، در دو ویژ سنتی در مقایسه با مجتمع های جدید بیشتر است. این تعلق در عناصر 

اندازه عناصر )شامل؛ شکل و اندازه حیاط، شکل و اندازه ایوان یا سردر، نورگیری و شکل در و پنجره( و 

بافت و تزئینات )شامل؛ تزئینات حیاط، نما و فضای داخل( در خانه های سنتی بیشتر نمود می یابد. 

گی روابط و چیدمان )شامل؛ دسترسی از نشیمن به سایر فضاهای خانه و دسترسی از خیابانی  اما ویژ

کــه خانــه در آن قــرار دارد بــه محیــط داخــل خانــه( در مجتمع هــای مســکونی جدیــد دارای میانگیــن 

کــه در مجتمع های جدید،  باالتــری نســبت به خانه های ســنتی اســت. نهایتًا این نتیجــه حاصل آمد 

گرفتن حیاط و تزئینات درون و برون، می توان احســاس  با الگو برداری از خانه های ســنتی و با در نظر 

کنین را افزایش داد. کالبدی سا تعلق 

واژه های کلیدی

کالبدی، خانه های سنتی، مجتمع های مسکونی جدید.  حس تعلق به مکان، تعلق 
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مقدمه
تعلــق مکانــی بــه رابطه شــناختی با یــک محیط یا یــک فضای 
خاص اطالق می شود و در واقع دلبستگی به مکان رابطه نمادین 
کــه معانــی احساســی،  ایجــاد شــده توســط افــراد بــه مــکان اســت 
Alt-( دعاطفــی و فرهنگی مشــترکی به یــک فضای خــاص می ده
مــکان،  بــا  ادبیــات مرتبــط  از  man & Low, 1992(. در بســیاری 
مفهــوم مــکان اغلــب بــر حس تعلــق یا وابســتگی احساســی به یك 
رلــف _ جغرافــی دان   .)Knox & Pinch,2000(کیــد دارد تا مــکان 
کــه مکان هــا بــر  کیــد می کنــد  پدیــدار شــناس _ در تعریــف مــکان تا
که بــه طور  خــالف فضــا انتزاعــی نبــوده، بلکــه مفاهیمــی هســتند 
مســتقیم از جهــان تجربــه می شــوند؛ بنابرایــن مکان هــا سرشــار از 
معانــی، چیزهــای واقعــی و فعالیت های جــاری در آن ها هســتند. 
که یک  گرفــت  گونــه می تــوان نتیجــه  در واقــع از تعریــف رلــف ایــن 
کــه تحت الشــعاع معانی آن قــرار دارد  مــکان واقعــی فضایی اســت 
کــه انــکار جنبه هــای  کــزاد،194،139۰(. رلــف هشــدار می دهــد  )پا
معنایی از مکان یا به عبارتی دیگر حذف معنا از مکان و تقلیل آن 
که بی مکانی را بــه وجود خواهد آورد )همان، 185(.  به فضا اســت 
کــه به ایــن ترتیب به فردیت منــزوی و به روزمرگی ســپرده  جهانــی 
که  شــده اســت موضوعات جدیدی را در برابر انســان قرار می دهد 
قابل تأ مل و تفکر هســتند. ازجمله این موضوعات احساس تعلق 
کــه از موضوعــات مورد بحــث در علوم  فــرد بــه مکان زندگی اســت 
مختلف از جمله معماری است. یک معمار وظیفه دارد مکان را به 
کند. در واقع در بنا است  کمال در ذات خود آشکار  صورت تمام و 
که مکان به مخاطب خود اهدا می شــود. هنر معماری با ســاختن 

گــردآوری  کــه خصوصیــات محیــط را  خالقانــۀ مــکان وظیفــه دارد 
کرده و در مکان نشــان دهد )صافیــان،124،139۰(. البته درجهت 
کار  تحقــق این آرمــان درطول تاریخ، زمانی بســیار موفق و زمانی نا
آمد بوده اســت. چه بســا، زمانی معماری ســنتی اسالمی- ایرانی، 
گفتن داشــت؛ ولــی امروزه با  درایــن زمینــه حرف های زیادی برای 
کوچه های شــهر هویــت اصیل خود را فراموش  گــذر در خیابان ها و 
شــده می بیند )همان،94(. امروزه انســان ها در خانه هایی زندگی 
که بی توجهی به انسان و نیازهای او در طراحی و ساخت  می کنند 
کاهش احساس تعلق و آرامش را به همراه  آنها، مشکالتی از قبیل 
داشته است )شمس،92،1389(. این مباحث سواالتی را در ذهن 

که: شکل می دهد از جمله این 
- چه عواملی در ایجاد حس تعلق کالبدی به مکان موثر هستند؟ 
کالبــدی در خانه هــای ســنتی چه  - در نســبت بــا حــس تعلــق 
میزان از این حس در مجتمع های مسکونی امروزی وجود دارد؟ 

- چگونه می توان با کمک عناصر معماری سنتی، مجتمع های 
کالبدی باال طراحی نمود؟  مسکونی امروزی را با حس تعلق 

گونــه مطالعات  پاســخ بــه این ســواالت اهمیت و ضــرورت این 
کــه پرداختــن بــه چنیــن  را بیــش از پیــش نشــان می دهــد؛ چــرا 
کم بــر معماری  پژوهش هایــی نقــش مهمی در شــناخت اصول حا
بــا  می تواننــد  معاصــر  معمــاران  و  طراحــان  و  دارد  کشــور  ســنتی 
کنین  کالبدی به مکان را برای سا شناخت این اصول، حس تعلق 
مجتمع هــای مســکونی امــروزی بــه عنــوان الگــوی غالــب مســکن 

کشور ارتقا بخشند. شهری معاصر 

1- بررسی ادبیات موضوع

در ایــن بخش بــا تعریف دیدگاه هــای مختلف پیرامــون مفهوم 
که  گــون در ایــن ارتبــاط  گونا حــس تعلــق بــه مــکان، رویکردهــای 
ارائــه  اســت  گرایــی  تجربــه  و  پدیدارشــناختی  رویکــرد  دو  شــامل 
می شــود. در نهایت با بررســی عوامل شــکل دهنده حس تعلق به 
کالبدی  که بررســی نقش عوامل  مکان، رویکرد اصلی این پژوهش 

مکان در شکل گیری تعلق مکانی است، تبیین می شود. 

1-1- معنای حس تعلق به مکان
که به منظور  تعلق به مکان ســطح باالتری از حس مکان اســت 
کننده ای  بهره مندی و تداوم حضور انســان در مکان نقش تعیین 
که بر پایه حس مکان  می یابد )فالحت،37،1384(. تعلق به مکان 
گاهی از اســتقرار در یک مکان اســت. این  بــه وجــود می آید فراتر از آ
حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزیی 
از مــکان می دانــد و بر اســاس تجربه های خود از نشــانه ها، معانی، 
عملکردها و شخصیت مکان، نقشی برای آن در ذهن خود متصور 
 .)Steele,1981, 44( می ســازد و مکان برای او قابل احترام می گردد

بنابراین حس تعلق ترکیبی پیچیده از معانی، نمادها و کیفیت های 
گاه از  گاه یا ناخودآ گروه به صورت خودآ محیطی است که شخص یا 
که عمدتًا بر پایه ارتباط  ک می کنند. این معنا  یک مکان خاص ادرا
کالبدی  عاطفی فرد با محیط قرار دارد، در طراحی به صورت نمود 
خــود را نمایان می ســازد )جــوان فروزنــده، مطلبــی،33،139۰(. به 
ایــن منظــور بــه بررســی ابعــاد مختلــف حس تعلــق پرداخته شــده 
اســت. بر این اســاس و با فرض مفروضات پدیدارشــناختی و تجربه 
گرایی به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف علمی و ماهیتی حس تعلق 

در محیط پرداخته شده است.

1-۲- رویکرد پدیدار شناسی به حس تعلق
مکان، جا یا قسمتی از یک فضا است که از طریق عواملی که در آن 
قرار دارد صاحب هویت خاصی می شــود )افشار نادری،4،1378(. 
مکان محتوا دارد، ولی فضا نوعی خالء اســت. مکان بســیار آسانتر 
از فضــا مرزپذیــر و قابــل تحدیــد اســت، در حالیکــه فضــا بی مرکــز 
گرایــش دارد )سرمســت،135،1389(.  اســت و بــه نامتناهی بودن 
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کــه در یــک مــکان قــرار دارد طبعــًا نیازمند فضا اســت.  هــر شــیئی 
رابطــه ای متقابــل و عکــس العمــل بیــن ســه عامــل رفتار انســانی، 
مفاهیــم و مشــخصات فیزیکی باعث ایجاد مکان می شــود )افشــار 
کیفیــت بی همتای خود  نــادری،4،1378(. از نظــر رلــف مــکان در 
قــادر اســت مقاصد، تجربیــات و رفتارهای انســان در فضا را منظم 
و متمرکــز ســازد. او مکان و فضا را در دیالکتیکــی پویا تصور می کند 
 .)Seamon, 2008, 45( کــه تجربیــات انســان از محیــط را می ســازد
که موجــب تبدیل یک فضــا به مکانی  حــس تعلق عاملی اســت 
با خصوصیات حســی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می شــود. این 
حس عالوه بر اینکه موجب احساس راحتی از یک محیط می گردد، 
باعث دست یابی به هویت برای افراد نیز می شود )فالحت، 1،1384(. 
در عیــن حال، حــس تعلق مکانی مفهومی پیچیده از احساســات و 
که در اثر انطباق و استفاده  دلبستگی انسان نسبت به محیط است 
انســان از مکان به وجود می آید. از نظرکریستین نوربرگ شولتز تعلق 
که دارای شــخصیت مشخص  مکانی در مکان هایی یافت می شــود 
و متمایز هستند و شخصیت محیطی از چیزهایی ملموس ساخته 
Norberg-(. کــه دارای مصالــح، شــکل، بافــت و رنــگ اســت شــده 
Schuls,1997( از نگاه پدیدار شناسان جغرافیای انسانی، حس تعلق 
گذار میان مــردم و مکان و  بــه معنای پیوندی محکــم و عاملی تاثیر 
که این پیوند به صورت مثبت بوده و  اجزاء تشکیل دهنده آن است 
گذر زمان  گســترش ارتباط و تعامل فرد با محیط می گردد و با  ســبب 
عمق بیشتری می یابد )Relph,1976(. از نظر رلف مفهوم حس مکان 
عاملی است که از یک طرف باعث هماهنگی و کارکرد مناسب فضای 
معماری و انسان است و از طرفی دیگر عاملی برای احساس امنیت، 
ک عاطفی افراد به شمار می آید که به هویت مندی افراد و  لذت و ادرا
احساس تعلق آنها به مکان کمک می کند. از دیدگاه پدیدارشناسان 
مهمترین مفاهیم مرتبط در بیان حس مکان، واژه مکان دوســتی، 
تجربــه مــکان و شــخصیت مــکان اســت و حــس مــکان بــه معنــای 
که معنایی نزدیک  ویژگی های غیر مادی یا شــخصیت مکان اســت 
بــه روح مــکان دارد )Relph,1976(. مــکان مــورد نظــر در تعریف رلف 
ک به دســت می آید.  که در طــول زمان و با ادرا حاصــل معانی اســت 
گاهانه و  که به بعد ناآ این تعریف مفهومی از مکان مســاله ای اســت 
کــی از الیه هــای خاموش تجربه افراد اشــاره دارد و از آن به عنوان  ادرا
حــس وابســتگی یــا حــس تعلــق به مــکان تعبیر می شــود که حســی 
تــوام با عاطفه در مکان اســت. مــکان در این حس به صورت ریشــه 
دار تجربــه می شــود و الیه هــای مختلــف اجتماعــی - فرهنگــی را نیز 
در برمی گیــرد. رلــف از ایــن حــس به عنوان نقطــه امن اتکایــی فرد از 
دنیای اطراف خود اشــاره می کند و تعلق روحی و روانی فرد به مکان 
خــاص را نتیجــه ایــن احســاس بیــان مــی دارد. حس تعلق از ســوی 
جغرافی دانــان پدیدارشــناس بــه نــام مکان دوســتی تعبیر می شــود 
کالبدی، با  کــه در معمــاری و طراحــی از طریــق قلمرو   ) Tuan,1974(
تمایز از نواحی و فضاهای اطراف یا جداسازی کالبدی شکل می گیرد 
که  )Carmona, 2006(.هایدگــر فیلســوف پدیدارشــناس اعتقــاد دارد 
که در معرض مواجهه  معمــار با ایجاد مکان، فرصتی به بنــا می دهد 
گر مکان به انسان اهداء شود و او نسبت  گیرد. ا و مراوده انسان قرار 
کند، آنگاه می تواند آن را به خاطر ســپارد و در  به آن حس تعلق پیدا 

که مکانیت انســان پاســخ  نهایت به آن تقرب جوید. این گونه اســت 
داده می شــود )صافیــان،1۰9،139۰(. نوشــته های هایدگــر پایه تفکــر 
کــه از مطرح ترین آنها  گرفت  تئوریســین های مهمی در معماری قرار 
کلی با  کریســتین نوربرگ شولتز است. شولتز حس مکان را پدیده ای 
ک و جهت یابی در فضا  ارزش های ساختاری می داند که در بستر ادرا
ممکن می شود )نوربرگ شولتز،1382(. وی در تعریف ماهیت مکان، 
که  کالبدی ســاخته شــده و آنچه  کلیتی شــامل اشــیاء، عناصر  آن را 
در واقع ماهیت یا روح مکان محســوب می شــود، می داند و ســاختار 
مکان را شامل منظر، سکنی گزینی، فضا و شخصیت تعریف می کند. 
شولتز معتقد است ساختار مکان را سه عامل، نظم فضایی 1، مکان 

شناسی2 و ریخت شناسی3 تعیین می کنند )نوربرگ شولتز،1384(.

1-3- رویکرد تجربه گرایی به حس تعلق
گرایی،   در بررســی ابعاد و ماهیت حــس تعلق در رویکرد تجربه 
توجــه بــه نیازهای انســانی ضروری اســت. معماران بــرای طراحی 
کــه از معماری ارائــه می نمایند  ســاختمان ها بــا توجــه بــه تعاریفی 
گام برمی دارنــد و هــدف آنها،  در راســتای تأمیــن نیازهــای انســان 
که نیازهای انســانی را برطــرف نماید؛ از  ایجــاد محیط هایی اســت 
ســویی دیگــر رفتارهــا برای ارضــای نیازهــا وارد عمل می شــوند و از 
این رو شــناخت نیازهای انســان برای طراحان محیطی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، برای شــکل گیری مبانی نظری معماری و 
چارچوب هــای طراحــی، بــه مدلی از نیازهای انســان نیاز اســت تا 
گونــه ای نظام منــد تبیین نماید.  پیچیدگی هــای رفتــار آدمی را به 
کــه در ابتدا نیازهای جســمی و روانی  در این راســتا ضروری اســت 

انسان به نحوی صحیح شناخته شوند. 
پژوهش هــای انجــام شــده در حیطــه روانشناســی محیطــی و 
کــه بــه »هــرم  نظریه هــای معمــاری، قابلیــت مــدل آبراهــام مازلــو را 
نیازهای انســانی« معروف است، برای استفاده در طراحی معماری 
و طراحی شهری مورد تائید قرار داده است )دانشپور، 1388(. مازلو 
کیــد بر انگیزه ها و نیازهای انســانی، آن را از بدو تولد همراه  ضمــن تأ
که انســان از تعامل با محیط  انســان دانســته و بر این اعتقاد اســت 
و بــا تغییــر در قابلیت های آن، به دنبال ارضاء این نیازها در ســطوح 
گروه نیازهای اساســی  مختلــف اســت. او نیازهــای انســانی را در دو 
یــا اولیــه و نیازهــای برتر یــا عالیه، دســته بندی می نماید. براســاس 
دسته بندی مازلو، نیازهای اساسی و اولیه انسان به ترتیب شامل: 
نیازهــای جســمانی، نیازهای ایمنی و امنیت، نیــاز به تعلق، نیاز به 
احترام و نیازهای برتر شــامل: نیاز خود شــکوفایی، نیاز به شناخت 
و زیبایــی اســت. حس تعلق از نظــر وی جزء نیازهای اساســی بوده 
گرفتــه اســت و در  و از ســوی بســیاری از طراحــان مــورد توجــه قــرار 
کالبــدی در تمامی طول دوران زندگی انســان به انحاء  محیط هــای 
مختلف قابل مشاهده است. از منظر تئوری نیازهای انسانی، حس 
کــه طی آن، انســان به  تعلــق برگرفتــه از نوعــی نیــاز اجتماعی اســت 
دنبــال یافتــن جای پای محکــم در جهت ارتباط بــا محیط و پیوند 
کثر تجربه گراها،  صمیمانه با آن است )Lawson,2001(. در حالی که ا
گیری این  گــذار در شــکل  عمدتــًا بــه بررســی عوامل اجتماعــی تاثیر 
کالبدی در  حس پرداخته اند، تعدادی از محققین به نقش محیط 
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کید داشته اند. هارولد پروشانسکی هویت  شکل گیری حس تعلق تأ
گرفتــه از  فــردی را منبعــث از هویــت مکانــی و ایــن هویــت را نشــأت 
ک، شناخت و نهایتًا احساسات نسبت به مکان می داند. وی با  ادرا
کید بر هویت مکان به عنوان بستر و عامل ارتباطی مهم در ارتباط  تا
کالبدی به عنوان بخشی از عناصر اجتماعی  انسان، بر نقش عوامل 
کید می کند و بر این اســاس عامل مهم تعامل و ارتباط  در محیط تا
کالبــدی محیط به عنوان  تنگاتنــگ فرد بــا محیط خود را به عناصر 
بخشــی از هویت ذهنــی و فردی ارجاع می دهد )همــان،31(. از نظر 
که محور اصلی  کانتر نیز مکان نمی تواند مســتقل از فرد باشد. آنچه 
کــه رابطه میان  کانتــر را شــکل می دهد، مدلی اســت  نظریــه مــکان 
کانتر برای  مؤلفه هــای شــکل دهنده هر مــکان را توضیح می دهــد. 
کالبدی،  که شــامل ویژگی های  هر مکان ســه مؤلفه تبیین می کند 
کانتر  فعالیت هــا و تصورات اســت )Canter, 1977(. با اقتباس از نظر 
کیفیت محیــط عبارت از برایند این  که  کرد  می تــوان چنین قلمداد 
سه مؤلفه است به نحوی که هر یک از آنها عهده دار برآورده ساختن 
کیفیت های محیطی است. انسان به تجربه حسی، عاطفی  یکی از 
و معنــوی خــاص نســبت به محیط زندگــی نیاز دارد. ایــن تجربیات 
که در  از طریــق تعامــل صمیمــی و نوعی هــم ذات پنداری بــا مکانی 
آن ســکونت دارد قابــل تحقــق اســت )فالحــت،36،1384(. بنتلــی 
و همــکاران وی نیــز بــا مطالعــه و بررســی مجموعــه ســاختمان ها و 
منازل مســکونی در انگلســتان، به وجود نوعی تمایل در رنگ تعلق 
و تمایــز محیطــی در ســاختمان ها اشــاره داشــته و آن را به خوانایی 
محیطی تعبیر می نماید. وی از این حس در فضاهای طراحی شده 
با صفت تمایز و جداسازی نام برده و آن را از خصوصیت های اصلی 
گیری فضاهای انسانی پایدار معرفی می کند )جوان فروزنده،  شکل 

مطلبی،31،139۰(. 

کننده حس تعلق  1-4- عوامل ایجاد 
کیــد بــر نقــش   برخــی از محققیــن نظیــر آلمتــن و لــو عــالوه بــر تا
اجتماعــی مــکان، به تعامــالت و ارتباطــات فرهنگــی- اجتماعی در 
گونه ای  مکان اشاره و تعلق به مکان را از منظر تعلق اجتماعی یعنی 
 Altman( تعبیر نموده اند )کنندگان از تعلق به خاطر مردم )استفاده 
Low, 1992 &(. بــا ایــن حــال، محققین دیگری نیــز بر نقش عناصر 
کید داشته  کالبدی به عنوان عاملی مهم در شکل گیری حس تعلق تا
کالبــدی را در فرایند حس تعلــق ضروری  و ضــرورت توجــه بــه ابعــاد 
گیری حس تعلق  می دانند. بر این اساس عوامل تاثیرگذار در شکل 
به مکان را می توان در دو دسته تقسیم بندی نمود: تعلق اجتماعی 
کالبدی بــه مکان)جوان فروزنده، مطلبــی،32،139۰(. این  و تعلــق 
کالبدی و عوامل شکل دهنده آن در  پژوهش به دنبال بررسی تعلق 

محیط های مسکونی است.  
کالبدی مکان  کالبدی بــه مکان برگرفته از عناصر و اجــزاء  تعلــق 
به عنوان بخشــی از فرایند شــناخت و هویت انســانی اســت. ریجر و 
کالبدی  الوارکاس در مطالعــات خــود به نقش مهم و اساســی تعلق 
که بر این اساس، فرد  اشاره و از آن به عنوان ریشه داری یاد نمودند 
محیط را به همراه عناصر کالبدی آن در شکل دهی معنای تعلق، به 
خاطر می سپارد)Riger & Lavrakas,1981(. عالوه بر آنها تیلور نیز به 

گروه دیگری در بررسی خود از فضاهای عمومی در واحدهای  همراه 
همسایگی، با اشاره به عناصر کالبدی، از آن با عنوان تعامل کالبدی 
کالبدی به مکان اســت. قبل از این  که معادل تعلــق  یــاد می نمایــد 
کالبــدی در محیــط  دو، پروشانســکی بــر ضــرورت توجــه بــه عناصــر 
گیــری و تــداوم هویــت فــردی انســان  انســانی و نقــش آن در شــکل 
کالبدی در  کید بر نقــش حس تعلــق  اشــاره نمــوده اســت. وی بــا تأ
محیط به عنوان بخشــی از هویت مکانی، آنرا جزئی از هویت فردی 
و نهایتًا هویت اجتماعی افراد در محیط های مختلف تبیین می کند 
)جوان فروزنده، مطلبی،139۰، 32(. بســیاری از پژوهش های اخیر 
کالبــدی و تعامالت جمعی را محور  نیز رابطۀ مشــخصه های فضای 
که در  توجــه خــود قرار داده اند. دیــدگاه این تحقیقات بر این اســت 
کالبدی به مثابه سامانه ای فضایی عمل می کند  هر محیط، فضای 
کاربران موثر است )دانشگر مقدم،29،139۰(. که بر تعامالت جمعی 

ک فــرد از یــک مــکان از شــروط اولیــه بــرای ایجــاد  شــناخت و ادرا
حــس تعلــق به مکان اســت. بدیــن منظــور محیط های بــا خوانایی 
کننــدگان جزء محیط هــای مطلوب  کالبــدی برای اســتفاده  و تمایــز 
ک و شــناخت بهتری از ســوی افراد در آن صورت می گیرد.  بوده و ادرا
کالبدی همچون مشــخص نمــودن حریم ها، حدود مالکیت  عوامل 
ک مناســب انسانی از محیط  و همســایگی ها از مهمترین عوامل ادرا
هستند که فرد بر اساس شایستگی ها و انگیزش های خود به کنکاش 
و تجربــه محیــط می پــردازد )جــوان فروزنده،مطلبــی،33،139۰(. بــر 
اســاس نظریــه مــکان - رفتار در روانشناســی محیطی، محیــط به دو 
کالبد به  کالبد دســته بندی می شــود. در این ارتباط  عامل فعالیت و 
همراه متغیرهای فرم و ساماندهی اجزاء، به عنوان مهمترین عوامل 
کالبدی از  در شــکل گیری حس تعلق محیط ارزیابی می شود. عناصر 
طریق ایجاد تمایز محیطی و ارتباط درون و بیرون در فضاها، به ایجاد 
حس تعلق می پردازند. شکل، اندازه، رنگ، بافت و مقیاس به عنوان 
ویژگی های فرم، هر یک نقش موثری در شکل گیری حس تعلق داشته 
کالبدی نیز عامل موثر دیگر است.  و نوع ساماندهی و چیدمان اجزاء 
کالبدی از طریق همسازی و قابلیت تأمین نیازهای  از سویی عناصر 

انسان در مکان در ایجاد حس تعلق موثر هستند )همان،34(.

1-5- جمع بندی و استخراج چهار چوب نظری پژوهش
کنون بیان شــد، حس تعلق در ســطحی باالتر  بر اســاس آنچه تا
از حــس مکان شــکل می گیــرد. این حس ترکیبــی از معانی و نمادها 
که می تــوان آن را در طراحی با کمک  کیفیت هــای محیطی اســت  و 
کــه در ادبیات  کالبــدی محیط نمایــان ســاخت. همانگونه  عناصــر 
گرفته  نیــز اشــاره شــد، حــس تعلــق از دو دیــدگاه مــورد بررســی قــرار 
گرایــی. در دیدگاه  اســت: دیــدگاه پدیــدار شناســی و دیــدگاه تجربــه 
پدیدار شناســی، از حس تعلق به نام مکان دوســتی تعبیر می شــود 
ک عاطفی و لــذت در مکان اســت. به اعتقاد  کــه حســی تــوام بــا ادرا
پدیدارشناســان، ایــن حــس موجــب تعلــق روحــی و روانــی فــرد بــه 
محیط می شود و تاثیر الیه های مختلف اجتماعی- فرهنگی محیط 

را بر احساسات درونی فرد مورد بررسی قرار می دهند. 
کالبدی مــکان را با تکیه بــر دیدگاه  مقالــه حاضــر، مفهــوم تعلــق 
گرایان مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این دیدگاه، حس  تجربه 
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تعلق مکان از جمله نیازهای اساسی انسان است که در هرم سلسله 
کید شــده اســت. همچنین  مراتــب نیازهــای مازلو نیز بر این اصل تا
کــه از نظریــه پــردازان این رویکرد به شــمار مــی رود، هر  کانتــر  از نظــر 
کالبدی،  که شــامل ویژگی های  مکان با ســه مؤلفه تبیین می شــود 

.)Canter , 1977( فعالیت ها و تصورات است
گرایــی بــه ویــژه در حــوزه  در ادبیــات مربــوط بــه دیــدگاه تجربــه 
روانشناسی محیطی، به بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذار در شکل 
گیــری حــس تعلق به مکان پرداخته شــده اســت. در همین ارتباط 
کالبدی در شــکل گیری این  تعــدادی از محققیــن بــه نقش محیــط 
کید داشته اند. این مقاله نیز با تکیه بر این پیشینه به نقش  حس تا
کالبدی در دو نمونه مســکن ســنتی و  کالبــد در حــس تعلق یا تعلق 

معاصر پرداخته است.
کننده حس تعلق به  گردید، عوامل ایجاد  بر اساس آنچه عنوان 
مکان را می توان در دو دســته تقســیم بندی نمــود: تعلق اجتماعی 
کالبــدی برگرفته از عناصر  که حس تعلق  کالبــدی به مکان،  و تعلــق 
کالبدی مکان اســت )جــوان فروزنده، مطلبی،32،139۰(. به  و اجزا 
گرایی، یکی از عوامل مهم سازنده  کلی بر اساس دیدگاه تجربه  طور 
محیط، کالبد آن محیط است. کالبد یک مکان در قالب »متغیرهای 
فرم« و »ساماندهی اجزاء«، به عنوان مهمترین عامل در شکل گیری 
کالبــدی ارزیابــی می شــود. ویژگی هایــی چون شــکل،  حــس تعلــق 
اندازه، رنگ، بافت و مقیاس به عنوان ویژگی هایی از فرم هستندکه 
در قالب شکل و اندازه عناصر و بافت و تزئینات، و روابط و ساماندهی 
کالبدی یــا روابط و چیدمــان )فالحــت،38،1384( ظاهر  بیــن اجزا 
کالبــدی  می شــوند. لــذا ایــن ویژگی هــا تحــت عنــوان قابلیت هــای 
کالبدی تعریف می شوند  محیط از جمله عوامل شکل دهنده تعلق 
که  کرد  )جوان فروزنده، مطلبی،34،139۰(. در اینجا می توان اشاره 
منظور از شکل و اندازه عناصر در نمونه های موردی شامل مواردی 
چون شــکل و اندازه حیاط، شکل و اندازه ایوان یا سردر، نورگیری و 
شــکل در و پنجره اســت. منظور از بافت و تزئینات نیز شــامل توجه 

بــه تزئینــات حیــاط، تزئینــات نمــا و تزئینــات فضای داخل اســت. 
دسترســی از نشیمن به ســایر فضاهای خانه و دسترسی از خیابانی 
که در  کــه خانــه در آن قرار دارد بــه فضای خانه نیز مواردی هســتند 

مورد روابط و چیدمان مد نظر قرار می گیرند.
گفته شــد، می توان به مدل تصویر1 دســت  بنابر آنچه تا به اینجا 
یافــت. در ادامــه مــدل ارائــه شــده در نمونــه موردی های بــه آزمون 

گذاشته می شود. 

۲- معرفی خانه های مورد پژوهش

که پیش از این نیز عنوان شد، این پژوهش به دنبال  همانگونه 
کالبــدی محیــط خانــه بــر شــکل گیری حس  ارزیابــی نقــش عوامــل 
که  کنین اســت. برای ایــن منظور هشــت الگوی مســکن  تعلــق ســا
شــامل چهار تیپ مســکن با ساختار معماری ســنتی و چهار تیپ از 
گردید. یکی  مجتمع های مســکونی معاصر در شــهر شــیراز انتخــاب 
که بــه ویــژه در انتخاب خانه های ســنتی مد  از مهمتریــن مســائلی 
نظــر این پژوهش قرار داشــت، جــاری بودن حیــات در آن خانه ها و 
استفاده از آنها به عنوان خانه در زمان حال بود. در ذیل به معرفی 
نمونه های موردی از خانه های سنتی و مدرن پرداخته می شود. در 
کدام از نمونه های موردی، ســعی شــده است ویژگی هایی چون  هر 
شــکل و انــدازه عناصــر، بافــت و تزئینــات و روابــط و چیدمان تحت 

گیرد. کالبدی هر خانه تبیین و مورد بررسی قرار  عنوان قابلیت 

۲-1- خانه های سنتی
کــه از بناهای بــا ارزش  مــورد اول خانــه حســنی اردکانــی اســت 
کاربری این بنا مســکونی اســت و دارای  بافت قدیم شــیراز اســت. 
مالکیــت خصوصــی اســت. دسترســی بــه ایــن بنــا بــه صــورت غیر 
مســتقیم از خیابان اصلی به فضای خانه اســت. فــرم معماری آن 
بــه صورت حیاط مرکزی اســت. حیاط مرکزی ایــن مجموعه مربع 

تصویر 1- چارچوب نظری تحقیق. 

کالبدی حس تعلق به مکان در خانه  های سنتی و  تحلیل بعد 
مجتمع های مسکونی امروزی
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ک. تصویر)11و 1۲(- نمای بیرونی و نقشه مجتمع مسکونی درا

شــکل بوده و مانند حیاط ســایر خانه های ســنتی، محور ارتباط و 
ساماندهی فضاهای مختلف خانه در اطراف آن است. وجود تنوع 
در اســتفاده از بافت های مختلف چوبی، آجری، سنگی و تزئینات 
کــه از حیاط مرکزی نــور می گیرند، از  متعــدد و نورگیرهای مشــبک 

گی های مهم این بناست )تصویر 2و3(.  ویژ
بــا ارزش دوره  از بناهــای  کــه  مــورد دوم خانــه صالحــی اســت 
کاربری این بنا نیز مسکونی است. از عناصر  قاجاریه در شیراز است. 
که همانند حیاط سایر  معماری این خانه می توان به حیاط مرکزی 
خانه های ســنتی، قلب ســاختمان و مرکز انجــام فعالیت ها و ایجاد 
ارتباط بین قســمت های مختلف خانه اســت و همچنین اتاق های 
که از حیاط مرکزی نور می گیرند، همراه  سه دری و پنج دری و ایوان 
با سقف های چوبی و تزئینات گره چینی، گچ کاری در داخل و نمای 
کرد، دسترســی به این بنا نیز از خیابان  بیرونی و ســردر خانه اشــاره 

اصلی به صورت غیر مستقیم انجام می پذیرد )تصویر 4و5(. 
مورد سوم خانه جعفرخان نصر است. کاربری این بنا نیز مسکونی 

است. بافت و تزیئنات و فرم معماری و موقعیت بنا از ویژگی های بارز 
ایــن خانه اســت. پالن بنا مربــع بوده و یک حوض دایره ای شــکل در 
وســط حیاط مرکزی آن تعبیه شده اســت. از خصوصیات بارز عناصر 
معماری در این خانه می توان به ایوان ها و چند دری و حیاط مرکزی 
کــه هــم عامل ارتباطــی بخش های مختلــف خانه اســت و هم باعث 
نورگیری فضاهای مختلف این خانه می شود اشاره کرد )تصویر 6و7(. 
مورد چهارم خانه عطروش است که دارای دسترسی غیر مستقیم 
از خیابان اصلی به این بنا اســت. این بنا نیز همانند ســایر خانه های 
کاری ها و  کاشــی  ســنتی دارای حیاط مرکزی، بافت چوبی و آجری و 
تزئینات بسیار در نما و داخل اتاق ها است، این خانه همچنین دارای 
اتاق هــای مختلــف چنــد دری در اطــراف حیــاط مرکزی مربع شــکل 
کــه نــور مناســبی را از حیــاط مرکــزی دریافت می کننــد از دیگر  اســت، 
ویژگی های این خانه سردر و ایوان این خانه است که با موتیف هایی 

از معماری خاص شیراز ساخته شده است )تصویر 8 و 9و1۰(.

۲-۲- مجتمع های مسکونی جدید 
ک شــیراز اســت. این مجتمع  مــورد اول مجموعــه مســکونی درا
در شــش بلــوک در 4، 6 و 8 طبقــه بــر روی همکــف ســاخته شــده 
است. دسترسی این مجتمع از خیابان اصلی و به صورت مستقیم 
می باشــد و همچنیــن دسترســی فضاهــای خانــه و ارتبــاط آنهــا بــا 
یکدیگــر از طریــق فضــای نشــیمن یــا هــال اتفــاق می افتــد. فضــای 
ســبز این مجموعه در بین بلوک ها واقع شــده اســت و فرم معماری 
ســاختمان و نمــای آن، امــکان اســتفاده از پنجره های نــواری برای 
اســتفاده بهتر از نور خورشــید و استفاده از تراس های بزرگتر را فراهم 
مــی آورد. فضای داخلی و حیاط و نمای بیرونی این مجتمع بســیار 
کلی، عدم وجود حیاط  ساده و فاقد تزئینات خاصی است. به طور 
مناسب در مجتمع های امروزی باعث نورگیری ضعیف و تاثیر آن بر 

تصویر)۲و3(- نمای داخلی و نقشه خانه حسنی اردکانی.

تصویر )4و5(- حیاط مرکزی و نقشه خانه صالحی.

تصویر )6و۷(- حیاط مرکزی و نقشه خانه جعفر خان نصر.

تصویر )8و9و10(-  نمای بیرونی، نمای داخلی و نقشه خانه عطروش.
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شکل و ابعاد در و پنجره ها و نبود ایوان شده است )تصویر 11و 12(. 
 مورد دوم مجتمع مسکونی APS است. این مجتمع در شش 
بلوک 17 طبقه احداث شده است. هر طبقه دارای 8 واحد است. 
کمک فضای نشــیمن با یکدیگر در  که با  عالوه بر فضاهای داخلی 
ارتباط هستند، هر واحد نیز دارای حداقل یک تراس است و عالوه 
کوچک و پنجره های نواری، تعدادی  بــر دریافت نور از پنجره هــای 
که  از واحدهــا می توانند نور داخلی شــان را از طریــق نورگیر مرکزی 
کنند. فضای ســبز و  گرفته اســت، دریافت  در وســط هــر بلــوک قرار 
حیاط در این مجتمع نیز در بین بلوک ها واقع شده است و مانند 
دیگر مجتمع های مســکونی، این فضاها قابل اســتفاده برای همه 
کنین اســت. این مجتمع نیز دارای دسترسی از خیابان اصلی  ســا
بــوده و همچنیــن دارای فضاهای داخلی و ســردر ورودی ســاده و 
یکدســت اســت. نمای بیرونی به وسیله شکست هایی در جداره، 

نما تا حدودی دارای تنوع می باشد )تصویر 13و 14(.
  مــورد ســوم مجتمــع مســکونی فرزانــگان اســت. ایــن مجتمع 
که در هر طبقه چهــار واحد قرار  دارای چهــار بلــوک 1۰ طبقه اســت 
دارد. فضاهای داخلی این مجتمع نیز همانند ســایر مجتمع های 
امروزی توســط فضای نشــیمن و هال با یکدیگر در ارتباط اســت و 
هر واحد دارای تراســی مجزا می باشد، به منظور نورگیری بهتر این 
کمک پنجره های با اندازه متوســط، ســعی شــده اســت  فضاها به 
کشــیدگی ســاختمان بیشــتر در جهــت شــرقی- غربــی باشــد.  کــه 
فضــای ســبز و حیــاط ایــن مجتمع نیــز در بین بلوک ها واقع شــده 
اســت. دسترســی مجموعه نیز از طریق خیابانی با عرض مناســب 
اســت. این مجتمع نیز دارای فضای داخلی ساده و فاقد تزئیناتی 
خاص می باشــد و فقط در قســمت نمای بیرونی از تنوع مناســبی 
در جداره هــا برخــوردار اســت امــا فاقــد تزئینات بخصوصــی در این 

قسمت نیز می باشد)تصویر 15 و 16(. 
مورد چهارم مجتمع مســکونی ســپه اســت. این مجتمع دارای 
که در هر طبقه از هر بلوک چهار واحد قرار  ســه بلوک 6 طبقه اســت 
دارد. بلوک ها در میان فضای سبز و حیاط مجتمع قرار دارند. بیشتر 
نورگیری واحد های این مجتمع از سمت شرق و غرب است و اندازه 
کوچک اســت؛ بنابراین از لحاظ نورگیــری دارای وضعیت  پنجره هــا 

.APSتصویر)13و 14(- نمای بیرونی و نقشه مجتمع مسکونی

مناسبی نیست. در این مجتمع همانند سایر مجتمع های ذکر شده 
فضاهای داخلی در یک ارتباط ساده با هم قرار گرفته اند و دسترسی 
مجتمــع از یــک خیابــان اصلی و عریض به صورت مســتقیم اســت. 
فضــای داخلــی و نمــای بیرونی و ســردر ورودی مجتمــع دارای یک 
طراحی ســاده اســت و فاقد تزئینات خاصی است )تصویر 17 و 18(.  
گی هایی چون شــکل و  جمع بندی موارد ذکر شــده شــامل ویژ
انــدازه عناصــر، بافــت و تزئینــات و روابــط و چیدمان تحــت عنوان 
کالبدی در ارتباط با نمونه هــای موردی در قالب جدول1  قابلیــت 

بیان شده است:

تصویر )15 و 16(- نمای بیرونی و نقشه مجتمع مسکونی فرزانگان.

کالبدی حس تعلق به مکان در خانه  های سنتی و  تحلیل بعد 
مجتمع های مسکونی امروزی

کلی و نقشه مجتمع مسکونی سپه. تصویر )1۷و 18(- نمای 

کالبدی مورد پژوهشی ها، خانه های سنتی و مجتمع های مسکونی جدید. گی های  جدول 1- ویژ

8 
 

ضٌیطی ٝ ٔٙظٛضث ،ثبقسسطاؾی ٔؼعا ٔی ؾؼی قسٜ اؾز وٝ وكیسٌی ؾبذشٕبٖ  ،ٞبی ثب ا٘ساظٜ ٔشٛؾٍثٝ وٕه دٙؼطٜ ایٗ فًبٞب ثٟشط ٛ٘
اظ َطیك ٘یع زؾشطؾی ٔؼٕٛػٝ  ٚالغ قسٜ اؾز.ٞب زض ثیٗ ثّٛن٘یع جع ٚ حیبٌ ایٗ ٔؼشٕغ فًبی ؾغطثی ثبقس.  -ثیكشط زض ػٟز قطلی

ایٗ ٔؼشٕغ ٘یع زاضای فًبی زاذّی ؾبزٜ ٚ فبلس سعئیٙبسی ذبل ٔی ثبقس ٚ فمٍ زض لؿٕز ٕ٘بی ثیطٚ٘ی اظ  اؾز.ذیبثب٘ی ثب ػطو ٔٙبؾت 
  .(16ٚ  15)سهٛیط نی زض ایٗ لؿٕز ٘یع ٔی ثبقسأب فبلس سعئیٙبر ثرهٛ اؾزسٙٛع ٔٙبؾجی زض ػساضٜ ٞب ثطذٛضزاض 

               
 ٕ٘بی ثیطٚ٘ی ٚ ٘مكٝ ٔؼشٕغ ٔؿىٛ٘ی فطظاٍ٘بٖ -(16ٚ  15سهٛیط )

 اظ ٞط ثّٛن چٟبض ٚاحس لطاض زاضز.زض ٞط َجمٝ  َجمٝ اؾز وٝ 6ٗ ٔؼشٕغ زاضای ؾٝ ثّٛن ای اؾز.ٔٛضز چٟبضْ ٔؼشٕغ ٔؿىٛ٘ی ؾذٝ 
ضٌیطی ٚاحسثیكشط . ع ٚ حیبٌ ٔؼشٕغ لطاض زاض٘سٞب زض ٔیبٖ فًبی ؾجثّٛن ٞب ا٘ساظٜ دٙؼطٜ ٚ اؾزٞبی ایٗ ٔؼشٕغ اظ ؾٕز قطق ٚ غطة ٛ٘

ضٌیطی زاضای ٚيؼیز ٔٙبؾجی ٘ ؛اؾزوٛچه  فًبٞبی زاذّی زض ٞبی شوط قسٜ زض ایٗ ٔؼشٕغ ٕٞب٘ٙس ؾبیط ٔؼشٕغ .یؿزثٙبثطایٗ اظ ِحبِ ٛ٘
فًبی زاذّی ٚ ٕ٘بی . اؾزثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ زؾشطؾی ٔؼشٕغ اظ یه ذیبثبٖ انّی ٚ ػطیى ٚ  ا٘سیه اضسجبٌ ؾبزٜ ثب ٞٓ لطاض ٌطفشٝ

   .(18ٚ  17)سهٛیط اؾز زاضای یه َطاحی ؾبزٜ اؾز ٚ فبلس سعئیٙبر ذبنی  ٔؼشٕغ ٚضٚزیٚ ؾطزض  ثیطٚ٘ی

                
 ٕ٘بی وّی ٚ ٘مكٝ ٔؼشٕغ ٔؿىٛ٘ی ؾذٝ -(18ٚ 17سهٛیط )

ٚ سعئیٙبر ٚ ضٚاثٍ ٚ چیسٔبٖ  ٞبیی چٖٛقبُٔ ٚیػٌیسٜ شوط ق ٔٛاضز ثٙسیػٕغ ٚ ا٘ساظٜ ػٙبنط، ثبفز  ػٖٙٛا لبثّیز وبِجسی  سحزقىُ 
 :ثیبٖ قسٜ اؾز ٞبی ٔٛضزی زض لبِت ػسَٚ شیُزض اضسجبٌ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب  ٚیػٌی 

 ٘ٛع

ٙبنط ٔبٖ قىُ ٚ ا٘ساظٜ ػ ٙبر ضٚاثٍ ٚ چیس  ثبفز ٚ سعئی

زؾشطؾی ثٝ  دٙؼطٜ زض ٚ ٘ٛضٌیطی ایٖٛا یب ؾطزض حیبٌ
ٞبی ذب٘ٝ ًب  ف

زؾشطؾی اظ ذیبثبٖ 
ًبی ذب٘ٝ ٙبر حیبٌ ثٝ ف ٕب سعئی ٙبر ٘ ًبی زاذُ سعئی ٙبر ف  سعئی

ٞبی  ذب٘ٝ 
 ؾٙشی

زاضای حیبٌ 
 ٔطوعی 

ٞبی ثعضي ٚ  زاضای ایٖٛا 
 ؾطزض زض لؿٕز ٚضٚزی ذب٘ٝ

ٙبؾت  ٘ٛضٌیطی ٔ
اظ َطیك حیبٌ 

 ٔطوعی

ثعضي ٚ ضٚ ثٝ 
 حیبٌ ٔطوعی

زؾشطؾی اظ 
بٌ َطیك حی
 ٔطوعی

ٔؼٕٛال زؾشطؾی اظ 
ًبی  ذیبثبٖ ثٝ ف
ذب٘ٝ نٛضر غیط 

 ٔؿشمیٓ اؾز.

ٙبر  زاضای سعئی
ٌچجطی ٚ وبقی 

ٞبی  ٕب وبضی ٚ سبق ٘
سعئیٙی ٚ حٛو ٚ 

ًبی ؾجع ٚ...  ف

ٙبر  زاضای سعئی
ٌچجطی ٚ 

وبقی وبضی 
 ذكشی ٚ...

چٛثی ٚ ٞبی ؾمف 
ٟبٌچ -ٌطٜ چیٙی ،ثطی

ٞبی چٛثی ٞبی زضن
ٞبی ٚ وبقی وبضی

 ٚ.... ٍ٘یٙی

ٞبی  ٔؼشٕغ 
ٔؿىٛ٘ی 

 ػسیس

ًبی  زاضای ف
ؾجع ػٕٛٔی 
ٛن  ٔبثیٗ ّث
ٞبی ٔؼشٕغ 

 ٔؿىٛ٘ی

فبلس ایٖٛا ٚ ثٝ ٚػٛز آٔسٖ 
سطاؼ ثٝ ػبی ایٖٛا زض 
ٞب ٚ  ٘جٛز  ثطذی اظ ٚاحس
ٞبی  ؾطزض یب ٚػٛز ؾطزض

ثؿیبض ؾبزٜ زض ٚضٚزی ثطذی 
ٞب  اظ  ٔؼشٕغ 

٘ٛضٌیطی يؼیف 
ثٝ زِیُ ٘جٛز 

ٙبؾت  ٚ  حیبٌ ٔ
 وٛچه ثٛزٖ

ٞب  ا٘ساظٜ دٙؼطٜ 

ٔؼٕٛال ثٝ 
نٛضر وٛچه 

 ٚ ٔشٛؾٍ

زؾشطؾی اظ 
َطیك ٘كیٕٗ 

ثٝ ؾبیط 
ٞبی ذب٘ٝ ًب  ف

ٔؼٕٛال زؾشطؾی اظ 
ًبی  ذیبثبٖ ثٝ ف

ذب٘ٝ نٛضر 
 ٔؿشمیٓ اؾز.

ٙبر وٓ ٚ   زاضای سعئی
ثؿیبض ؾبزٜ ٚ یب وال 
ٙبر ٔی  فبلس سعئی

 ثبقٙس.

زض ثطذی 
ٔٛاضز زاضای 
ٙبر ثؿیبض  سعئی
وٓ ٚ ؾبزٜ 

ٕب  ثطٚی ٘

ٙبر ثؿیبض  زاضای سعئی
ٞبی  ًب ٚ ؾبزٜ زض ف وٓ 

 زاذّی

 ٚیػٌی ٞبی وبِجسی ٔٛضز دػٚٞكی ٞب، ذب٘ٝ ٞبی ؾٙشی ٚ ٔؼشٕغ ٞبی ٔؿىٛ٘ی ػسیس)ٔبذص: ٍ٘بض٘سٌبٖ(. -(1ػسَٚ )
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خانه های سنتیحس تعلق مکانی به خانه
مجتمع مسکونی 

جدید

3,232,47میزان عالقه به خانه

2,742,3عدم تمایل به جایگزینی خانه

4159تعداد

جدول ۲- میانگین احساس تعلق به خانه های سنتی و مجتمع های مسکونی جدید.

جــدول 3- نتایــج آزمــون t و ســطح معنــی داری برای شــاخص های میزان عالقه بــه خانه و 
. p= 0> 0 , 05       عدم تمایل برای جابجایی آن

سطح معنی داردرجه آزادیآزمون tحس تعلق مکانی به خانه

4.23885۰.۰۰میزان عالقه به خانه

2.37785۰.۰2عدم تمایل به جایگزینی خانه
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۰,151۰,254۰,۰88۰,۰44۰,139۰,۰71۰,477۰,454۰,392۰,333۰,392۰,۰96ضریب پیرسونم

ضریب 
معناداری

۰,164۰,۰17۰,42۰۰,683۰,2۰,512۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰2۰,۰۰۰,375

1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰تعداد

. p= 0> 0 , 05  جدول 4-  رابطه میان عالقه به خانه و دالیل انتخاب خانه

3- بحث و تحلیل

بــا توجــه به بررســی مفهوم حس تعلــق در دیدگاه هــای مختلف، 
گــروه عوامــل  عوامــل شــکل دهنــده حــس تعلــق را می تــوان در ســه 
کی-  کالبدی تبیین نمود. عوامل ادرا کی- شناختی، اجتماعی و  ادرا
ک و شــناخت فــرد  شــناختی شــامل انگیزش هــا، شایســتگی ها، ادرا
از مــکان می باشــد. عوامــل اجتماعــی شــامل نمادهــای فرهنگــی و 
کالبدی شامل شکل و اندازه عناصر، روابط و  اجتماعی است. عوامل 
چیدمان و بافت و تزئینات است. همانگونه که پیش از این نیز عنوان 
کالبدی محیط بر  گردیــد، این پژوهش بــه دنبال یافتن نقش عوامل 

شکل گیری حس تعلق مکان افراد در آن است. 
برای رســیدن به مقصود از شــیوه پیمایش4 استفاده شد. در این 
کنین  پیمایش، حس تعلق کالبدی به خانه، طی پرسش هایی از سا
خانه های سنتی و مجتمع های مسکونی شیراز جمع آوری گردید که 
با تحلیل آنها به سواالت این پژوهش پاسخ داده شد. سواالتی چون، 
کالبدی در مجتمع هــای جدید لحاظ  چــه ویژگی از احســاس تعلــق 
نگردیــده اســت و همچنین بــا چه تغییراتــی در مجتمع هــای جدید 

می توان حس تعلق مکانی را افزایش داد. 
گیری  کرونباخ یکی ازمتداولترین روشــهای انــدازه  ضریــب آلفــای 
اعتماد پذیری و یا پایائی پرســش نامه هاســت. برای اعتبار یا پایایی 
ایــن  بــرای پرســش های  را  کرونبــاخ  آلفــای  نامــه، ضریــب  پرســش 

پرسشنامه )به تعداد 4۰ عدد بصورت تصادفی(  بدست آوردیم که برابر 
۰.85 بوده است. این نشان می دهد این پرسشنامه از پایایی مطلوبی 

برخوردار است5.
کنین چهــار خانــه با طرح  کــه بین ســا از میــان پرسشــنامه هایی 
ســنتی و چهــار مجتمع مســکونی جدید توزیع شــد، در مجمــوع 1۰۰ 
گرفتنــد و داده هــا با اســتفاده از نرم  کنین مورد بررســی قرار  نفــر از ســا
افزار spss تحلیل شــد. برای ســنجش حس تعلق در خانه از دو سؤال 
کنین به خانه پرســیده شد  اســتفاده گردید؛ در یکی میزان عالقه ســا
و در پرسشــی دیگر برای تکمیل ســنجش، از تمایل آنها به ســاخت و 
جایگزینی خانه یا مجتمع مسکونی دیگری به جای خانه و مجتمع 

مسکونی فعلی سؤال شد.
جــدول )2( مربوط به مقایســه میانگین احســاس تعلــق به خانه 
ســنتی و مجتمــع مســکونی جدید اســت. در ایــن جدول به بررســی 
میزان حس تعلق مکانی در این خانه ها پرداخته شــده است. نتایج 
نشان می دهد که بیشترین حس تعلق از گزینه میزان عالقه به خانه، 
مربوط به خانه های سنتی)3,23( و از گزینه عدم تمایل به جایگزینی 

خانه، باز مربوط به خانه های سنتی)2,74( است. 
کــه، میانگیــن امتیــاز  کــی از آن اســت   اطالعــات جــدول )2( حا
شاخص ها در خانه های سنتی بیشتر از مجتمع های مسکونی جدید 
که آیا برتری ایــن اعداد )میانگین(،  اســت. اما این ســوال وجــود دارد 
نشان دهنده برتری میزان عالقه به خانه و عدم تمایل به جایگزینی 
خانــه در خانه های ســنتی نســبت به مجتمع های مســکونی جدید 
است؟ پاسخ این مهم را صرفًا می توان با استفاده از آزمون های آماری 
کــه در این ســنجش ها، میانگین دو جامعــه مطرح بوده  داد؛ از آنجــا 
و مــورد مقایســه قــرار می گیرند، لــذا در ابتدا بایــد با اســتفاده از آزمون 
میانگیــن )t( صحــت معنــادار بــودن تفــاوت میانگین هــا را در ســطح 
خطای )p=0<0 , 05( تعیین نمود6. نتایج این آزمون برای دو شاخص 
میــزان عالقــه فــرد به خانه و عــدم تمایل به جایگزینــی آن با خانه ای 

دیگر، در هر دو تیپ مسکن بررسی و در جدول 3 آورده شده است.
کوچکتر شــدن ســطح معنــی داری این آزمــون از مقدار p ، نشــان 
کــه بین میــزان عالقه بــه خانه و عــدم تمایل بــه جایگزینی  می دهــد 
کنین خانه هــای ســنتی و مجتمع هــای جدیــد،  خانــه در میــان ســا
تفــاوت وجــود دارد. لــذا می تــوان بــا مقایســه میانگیــن، آنهــا را با هم 
کــه چه  مقایســه نمــود. در ادامــه ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن اســت 
که باعث این برتری نسبت به  چیزی در خانه های سنتی وجود دارد 
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مجتمع های مسکونی جدید شده است. 
در جــدول )4( میــزان عالقه به خانه شــامل مــواردی چون دالیل 
انتخــاب خانه، مورد تحلیل قرار می گیــرد. در این مرحله، پژوهش به 
که آیا متغیرهای دیگری نیز در میزان عالقه به خانه  دنبال آن اســت 
که طی  گذار است یا نه. لذا در این بخش مجموعه ای از عواملی  تاثیر 
مصاحبه های صورت گرفته استخراج گردید از جمله موقعیت مکانی، 
شــغلی، مالی، تاریخــی، طراحی معماری و نشــانه ها )فضــا، تزئینات 
گرفته شــد. به منظور بررســی همبســتگی  و امکانات داخلی( در نظر 
بیــن میزان عالقه و دالیل انتخاب خانه از ضریب پیرســون اســتفاده 
گرفته مشاهده  شده است7. در این مرحله پس از بررسی های انجام 
می شود که دالیلی همانند سکونت از بدو تولد، سوابق تاریخی خانه، 
خاطــرات خانــه، زیبایی نمــای خانه، زیبایــی ســاخت درون خانه و 
راحتــی و آســایش خانــه، ارتبــاط معنــاداری با میــزان عالقه بــه خانه 
کاماًل تاثیر گذار  دارند. در بررسی میزان عالقه افراد به خانه این عوامل 
می باشند و با میزان عالقه به خانه همبستگی دارد. این همبستگی 
کالبدی )شــکل و انــدازه عناصــر، روابط و  کــه عوامل  نشــان می دهــد 
کنین از سایر موارد مانند شرایط  چیدمان و بافت و تزئینات( برای سا
کار در  مالی، خویشــاوندی، دسترســی به امکانات و نزدیکی به محل 

شکل گیری حس تعلق به خانه مهم تر بوده است.
در جــدول فوق، حس تعلق مکانی به خانــه و ارتباط موارد موثر 
گردید، در ادامه به تحلیل بیشــتر ایــن موارد موثر بر  بــر آن مشــخص 
کننده  کالبدی متمایز  که همان ویژگی هــای  کالبدی،  حس تعلــق 
کلیــه متغیرهای به دســت  خانــه هســتند، پراختــه می شــود. ابتدا 
آمــده در ذیــل دو شــاخص "نشــانه" و "طــرح معمــاری" بــه عنــوان 
که در  گردید. همانگونــه  عوامــل خانه شــدن یک بنا دســته بنــدی 
جــدول )5( نشــان داده شــده اســت، پاســخ دهنــدگان در ارتباط با 
عامل خانه شدن و هویت مندی یک خانه در ارتباط با دو شاخص 
"نشانه" و "طرح معماری"، بیشترین اهمیت را به خانه های سنتی 

کننده مطالب فــوق الذکر )ارتبــاط میان میزان  کــه باز تاییــد  دادنــد 
عالقه به خانه و حس تعلق مکانی( اســت. از مقایســه داده های به 
که طراحــی معمــاری در خانه های  دســت آمده مشــخص می شــود 
ســنتی با میانگین )3.25( مهمترین شــاخص خانه به نظر رسیدن 
یک بنا، نسبت به مجتمع های مسکونی با میانگین )3,۰6( است. 
که در خانه های ســنتی به ســبب  شــاید این امر بدین خاطر باشــد 
کارآمــد و اســتفاده از تزئینــات مناســب،  وجــود فضاهــای معمــاری 
که در طــول تاریخ معماری به  زیبــا و طراحی معمــاری تکامل یافته 
کنان معنای خانــه بودن را بیشــتر از  وجــود آمــده اســت، از دیــد ســا

مجتمع های مسکونی جدید القا نماید. 
کالبدی )شــاخص های تشخیص یک   در ادامه مهمترین عوامل 
خانــه( که شــامل شــکل و انــدازه عناصــر، روابط و چیدمــان و بافت و 

تزئینات است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-1-  شکل و اندازه عناصر 
جدول )6( به بررســی نقش شــکل و اندازه عناصر بعنوان اولین 
کالبــدی( پرداخته اســت.  شــاخص تشــخیص یــک خانــه )عناصــر 
که ایــن جدول نشــان می دهــد خانه های ســنتی در  گونــه  همــان 
تمام موارد شــکل و اندازه عناصر دارای میانگین بیشــتری نســبت 
بــه مجتمع هــای مســکونی جدیــد هســتند. بیشــترین میانگیــن 
عامــل تشــخیص خانــه در خانــه ســنتی مربــوط بــه شــکل و اندازه 
حیــاط)3,24( و بعــد از آن نورگیری)3,12( و بعد شــکل در و پنجره 

)2,61( و در آخر شکل و اندازه ایوان یا سردر )2,32( است.
الزم بــه ذکــر اســت مــوارد عنــوان شــده در فوق بــه عدم وجــود یا 
کوچک بودن و یا مشترک بودن حیاط در مجتمع ها مربوط می شود. 
عــدم وجود حیاط در مجتمع هــای امروزی باعث نورگیری ضعیف و 
تاثیر آن بر شکل و ابعاد در و پنجره ها و نبود ایوان شده است؛ که این 

خود باعث کاهش حس تعلق مکانی در این خانه ها می گردد.

3-۲- روابط و چیدمان 
جــدول )7( بــه بررســی نقــش روابــط و چیدمــان در تشــخیص 
خانــه پرداخته اســت. مطابق داده های این جــدول مجتمع های 
دارای  چیدمــان  و  روابــط  شــاخصه  اســاس  بــر  جدیــد  مســکونی 
بیشــترین میزان تشــخیص یک خانه اســت. این مقدار بر اســاس 
کــه خانــه در آن قــرار دارد بــه محیط  میــزان دسترســی از خیابانــی 
خانــه)3,11( و نیــز میــزان دسترســی از نشــیمن بــه ســایر فضاهای 

خانه)2,97( به دست آمده است. 

کالبدی حس تعلق به مکان در خانه  های سنتی و  تحلیل بعد 
مجتمع های مسکونی امروزی

عوامل خانه به نظر رسیدن 
یک بنا

مجتمع مسکونی خانه های سنتی
جدید

3,122,86نشانه ها

3,253,۰6طراحی معماری 

4159تعداد

جدول5- عوامل خانه به نظر رسیدن یک بنا در خانه های سنتی و مجتمع های مسکونی 
جدید.

مجتمع مسکونی خانه های سنتیموارد شکل و اندازه عناصر
جدید

3,241,72شکل و اندازه حیاط

2,321,44شکل و اندازه ایوان یا سردر

3,122,75نورگیری

2,612,5شکل در و پنجره

4159تعداد

جدول 6- نقش شکل و اندازه عناصر در تشخیص خانه.
جدول ۷- نقش روابط و چیدمان در تشخیص خانه.

مجتمع مسکونی خانه های سنتیموارد روابط و چیدمان
جدید

ســایر  بــه  نشــیمن  از  دسترســی 
فضاهای خانه

2,622,97

کــه خانه در  دسترســی از خیابانــی 
آن قرار دارد به فضای خانه 

2,593,11

4159تعداد
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جدول 8- نقش بافت و تزئینات در تشخیص خانه.

مجتمع مسکونی جدیدخانه های سنتیموارد بافت و تزئینات

2,511,47تزئینات حیاط

2,562,33تزئینات نما

2,922,53تزئینات فضای داخل

4159تعداد

مجتمع مسکونی جدیدخانه های سنتیعوامل تشخیص خانه

2,822,1شکل و اندازه عناصر

2,63,۰4روابط و چیدمان فضایی

2,662,11بافت و تزئینات

4159تعداد

جدول 9- عوامل تشخیص خانه از دیگر خانه ها.

کالبدی گی های  کالبدیبافت و تزئیناتروابط و چیدمانشکل و اندازه عناصرویژ عناصر 

نه
خا

به 
قه 

۰,436۰,۰76۰,5۰3۰,496ضریب پیرسونعال

۰,۰۰۰,482۰,۰۰۰,۰۰ضریب معناداری

1۰۰1۰۰1۰۰1۰۰تعداد

.p= 0> 0 , 05  کالبدی گیهای  جدول 10- رابطه بین عالقه به خانه و ویژ

در خانه هــای جدیــد به دلیل تجمیــع اتاق های مختلف در یک 
کوچکتر از خانه های سنتی، دسترسی به فضاهای  سطح به نسبت 
که در خانه های ســنتی به  خانه آســانتر اســت. این در حالی اســت 
دلیــل قرارگیــری فضاهــا در اطــراف حیــاط مرکــزی، سیرکوالســیون 
گرفته و به موجب آن دسترسی فضاهای  فضایی بسیار زیاد صورت 
مختلف خانه به یکدیگر دشــوارتر اســت. از ســویی دیگــر با توجه به 
ســاختارهای شهرســازی معاصــر، مجتمع هــای جدیــد عمومــًا در 
مجاورت خیابانها بزرگتر نسبت به معابر قدیمی بنا نهاده می شوند. 
لذا بر این اساس سلسله مراتب دسترسی به ویژه در جهت تسهیل 
دسترســی ســواره به این مجموعه ها نســبت به خانه های سنتی به 
که خانه های  مراتب آســان تر صورت می پذیرد. این در حالی اســت 
گرفتــن در بافت های قدیمی و  ســنتی بــه دلیل قدیمی بــودن و قرار 

کمتر است. عموما ارگانیک، دسترسی آنها را به خیابان های بزرگ، 

3-3- بافت و تزئینات 
جــدول )8( بــه بررســی نقــش بافــت و تزئینــات بعنــوان ســومین 
شاخص تشخیص خانه پرداخته است. مطابق داده های این جدول، 
خانه های سنتی بر اساس شاخصه بافت و تزئینات، دارای بیشترین 
عامل تشــخیص یک خانه نســبت به مجتمع های مســکونی جدید 
است. در این راستا بیشترین عامل تشخیص خانه در خانه های سنتی 
مربوط به تزئینات فضای داخل )2,92( و بعد از آن تزئینات نما )2,56( 
و در نهایــت تزئینــات حیاط )2,51( )شــامل وجود آب و فضای ســبز( 
است. در این مقایسه تزئینات نما هر دو گروه به هم نزدیک می باشد 
کنین هر دو خانه از این عامل می باشد. که نشان از رضایت مندی سا

3-4- جمع بندی
جــدول )9( میانگیــن مهمترین عوامل تشــخیص خانــه )عناصر 
کــه شــامل " شــکل و انــدازه عناصــر"، "روابــط فضایــی و  کالبــدی( 
چیدمــان فضایــی" و در نهایــت " بافــت و تزئینــات " اســت را نشــان 
می دهــد. بر اســاس ایــن جدول بیشــترین عامل تشــخص خانه در 
رابطه با شکل و اندازه عناصر، با میانگین)2,82( در خانه های سنتی 
که بیشترین میانگین در  کی از آن اســت  اســت. همچنین نتایج حا
ویژگی هــای بافــت و تزئینــات)2,66( مربــوط بــه خانه هــای ســنتی 
که بیشــترین میانگین روابط و چیدمان  اســت. این در حالی اســت 
فضایی )3,۰4( در مجتمع های مسکونی جدید به دست آمده است. 
گردید، روابط و چیدمان فضایی  که در باال نیز عنوان  همانگونه 
در مجتمع های مســکونی جدید نســبت به خانه های سنتی دارای 
گرفتن نشیمن و یا هال  که قرار  میانگین باالتری است. بدین معنی 
گیری حیاط  در مرکز خانه های مجتمع های مســکونی به جای قرار 
مرکزی در این خانه ها دسترســی به ســایر فضاهای خانه را آســان تر 
کنین چنین خانه هایی  که سا نموده اســت و این باعث شــده است 
بــه روابــط و چیدمــان فضاهــا نســبت بــه خانه هــای ســنتی، عالقه 

بیشتری نشان دهند.
کالبدی خانه از جمله  در این پژوهش، ارتباط میان ویژگی های 
»شــکل و انــدازه عناصــر«، »روابــط و چیدمــان فضایــی«، »بافــت و 
تزئینــات« بــا میــزان عالقه به خانــه در منازل ســنتی و مجتمع های 
گرفت. آنچــه از نتایــج پیمایش  مســکونی جدیــد مورد بررســی قــرار 
که میان دو پارامتر »شکل و  گرفته حادث می گردد این است  صورت 
انــدازه عناصــر« و نیز »بافت و تزئینات خانه« با میزان عالقه به خانه 
کن  که افراد ســا رابطه معناداری وجود دارد. این امر موید آن اســت 
در خانه های سنتی، این دو ویژگی را به عنوان عوامل عالقه به خانه 
بیشتر مورد توجه قرار داده اند؛ این عالقه باعث ایجاد تصویر ذهنی 
کن شان شده است. اما ویژگی  کنین خانه های سنتی از مسا بهتر سا
روابــط و چیدمــان بــا میــزان عالقه به خانــه دارای رابطــه معناداری 
نــدارد، بنابراین این ویژگی نتوانســته اســت میزان عالقــه به خانه را 

کنین به ویژه در خانه های سنتی برآورده سازد )جدول 1۰(. در سا
کالبدی مذکــور را نمایش  تصویــر )19( میانگیــن این ویژگی های 
که مشــهود اســت، میانگین فقــط در روابط  داده اســت. همانگونه 
و چیدمــان در مجتمع های مســکونی جدید نســبت بــه خانه های 
که در ارتباط با پارامترهای  ســنتی بیشتر است و این در حالی است 
شــکل و انــدازه عناصــر و همچنیــن بافــت و تزئینات بنــا، خانه های 
سنتی دارای میزان میانگین باالتری از نمونه مسکن جدید است. 

در پایان جدول )11( به این سوال پاسخ می دهد که چه عناصری 
از خانه های سنتی )از جنس دو ویژگی شکل و اندازه عناصر و بافت 
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گرفته شــود تا  و تزئینات بنا( در مجتمع های مســکونی امروزی بکار 
کنین آن افزایش  احساس تعلق مکانی را در این مجتمع ها برای سا
که  که در این جدول مشــاهده می شــد، افرادی  گونه  دهــد. همــان 
در خانه هــای ســنتی زندگــی می کننــد بیشــتر خواهان این هســتند 
کــه در طراحی خانه ها، بزرگتر شــدن نشــیمن و اتــاق خواب ها مورد 

که در مجتمع های مســکونی جدید زندگی  گیرد.  افرادی  توجه قرار 
گرفتن ویژگی هایی از خانه های ســنتی  می کنند نیز خواهان در نظر 
همچــون افزایــش ســطح حیاط یــا تــراس، افزایش تزئینــات بیرونی 
کمتــر شــدن واحدهــای  و درونــی خانــه، افزایــش انــدازه راهروهــا و 
مسکونی درون مجتمع در طراحی مجتمع های مسکونی هستند. 

کالبدی حس تعلق به مکان در خانه  های سنتی و  تحلیل بعد 
مجتمع های مسکونی امروزی

کنین توقع دارند در خانه اعمال شود که سا خانه های تغییراتی 
سنتی

مجتمع 
مسکونی جدید

میانگین

گر خانه به سبک سنتی شبیه تر شود 2,212,112,16ا

گر خانه به ساختمانهای مدرن شبیه تر شود 2,272,82,54ا

گر حیاط یا تراس خانه بزرگ تر بود 2,843,143ا

گر تزئینات بیرونی خانه بیشتر شود 2,652,672,66ا

گر تزئینات داخلی خانه بیشتر شود 2,742,972,9ا

گر فضاهای درون خانه )خواب، نشیمن و...( بزرگتر شود  2,982,862,92ا

گر راهروها بزرگتر شود 2,122,562,34ا

کمتر شود گر واحدها  1,712,722,21ا

2,442,722,58میانگین توقع تغییرات در خانه

کنین در خانه. جدول11- تغییرات مورد توقع سا

کالبدی در در خانه های سنتی و مجتمع های مسکونی جدید. گی های  تصویر 19- مقایسه میانگین ویژ

در این پژوهش به بررســی حس تعلق در مجتمع های مســکونی 
امروزی در مقایســه با خانه های ســنتی پرداخته شــده است. در این 
کن در خانه های ســنتی عالقه  که افراد ســا گردید  مقایســه مشــاهده 
کنین مجتمع های مســکونی  بیشــتری بــه خانه خود نســبت به ســا
کنین خانه های  جدیــد دارند. به دلیــل این عالقه و حس تعلق، ســا

سنتی تمایل کمتری برای جابجایی و تغییر مکان دارند. 
مهمتریــن  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها  و  تحلیل هــا  نتایــج 
شاخصه های ایجاد حس تعلق به یک خانه از نظر استفاده کنندگان، 
عناصر کالبدی آن خانه است. عناصر کالبدی به طور مستقیم باعث 
کنین خانه شــده  ایجاد عالقه به خانه و همچنین دلیل انتخاب ســا
اســت. ایــن عناصــر شــامل مــواردی چــون »شــکل و انــدازه عناصر«، 
»روابــط و چیدمــان فضایــی« و نهایتــًا »بافــت و تزئینــات« اســت. در 
خانه های سنتی از میان این سه عامل ذکر شده، باالترین میانگین 
کنین، در دو ویژگی شــکل و اندازه عناصر )شامل مواردی  رضایت ســا
چون شــکل و اندازه حیاط، شــکل و اندازه ایوان یا  ســردر، نورگیری و 

شــکل در و پنجره( و بافت و تزئینات )شــامل مــواردی چون تزئینات 
حیــاط، تزئینــات نمــا و تزئینــات فضــای داخل( بــوده اســت. این در 
حالی است که ویژگی روابط و چیدمان فضایی )شامل مواردی چون 
دسترسی از فضا های مختلف خانه به یکدیگر و همچنین دسترسی 
کنین  کــه خانه در آن قــرار دارد به فضای خانه(، برای ســا از خیابانــی 
مجتمع های مســکونی جدید نســبت به خانه های ســنتی، رضایت 
بیشــتری را بوجــود آورده اســت. در بیــن ویژگی هــای مطــرح شــده، 
کنین مجتمع های جدید ایجاد یا توسعه شکل و  مهمترین انتظار سا

اندازه حیاط و تزئینات فضای داخل خانه بوده است.
کــه از میــان ویژگی های  ایــن پژوهــش همچنین نشــان می دهد 
کالبــدی مذکــور، شــکل و اندازه عناصــر و همچنین بافــت و تزئینات، 
کنین دارد اما این در  رابطه معنی داری با میزان عالقه به خانه برای سا
حالی است که چیدمان فضایی به عنوان ویژگی دیگر عناصر کالبدی، 
کنین نــدارد. در ایــن ارتباط  رابطــه معنــی داری بــا میــزان عالقــه ســا
کنین خانه ها در ارتباط  می توان نتیجه گرفت که آنچه در بین کل سا

نتیجه
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پی نوشت ها

1  Spatial Order.
2 TOPPLOGY.
3 MORPHLOGY.

4  در چارچوب راهبرد همبستگی، پیمایش از معمول ترین شیوه های جمع آوری 
اطالعات در حوزه های اجتماعی می باشد که با هدف اندازه گیری نگرش ها، نظرها یا 
ارتباطات و همبستگی تعدادی متغیر در شرایط طبیعی بکار می رود )دالور، 138۰(.
گــر صفت هــای مورد  که ا 5 منظــور از اعتبــار یــا پایایــی پرســش نامــه ایــن اســت 
ســنجش بــا همــان وســیله و تحــت شــرایط مشــابه و در زمانهــای مختلــف مجددًا 
گیری شوند، نتایج تقریبا یکسان حاصله شود. بدیهی است هرقدر شاخص  اندازه 
کرونبــاخ بــه 1نزدیکتــر باشــد، همبســتگی درونــی بیــن ســواالت بیشــتر و در  آلفــای 
کــم، %75 را  کرونبــاخ ضریب پایایی %45 را  نتیجــه پرسشــها همگن ترخواهند بود. 
.)Cronbach,1951( کــرده متوســط و قابــل قبــول، و ضریــب %95 را زیــاد پیشــنهاد 
6  آزمــون نمونه هــای مســتقل بر مبنای توزیــع T یک آزمون پارامتری می باشــد 
کــه در آن بــه بررســی تفــاوت میــان میانگیــن دو جامعــه پرداختــه می شــود. از ایــن 
کار داریم، برای آزمون فرضیه های تفاوتی  که با دو  جامعه ســرو  آزمون، از آن  جایی 
کم تــر از   spss اســتفاده می شــود. چنانچــه ســطح معنــی داری موجــود در خروجــی
که میانگین  دو جامعه ی مورد نظر از  مقدار خطا باشــد، چنین اســتنباط می شــود 
جنبــه ی متغیــر بررسی شــده، متفــاوت  و قابل مقایســه اســت)مومنی،71،1386(.
که به نام های ضریب همبســتگی گشتاوری و یا  7 ضریب همبســتگی پیرســون 
ضریب همبستگی مرتبه ی صفر نیز نامیده می شود ، توسط سرکارل پیرسون معرفی 
شــده اســت. ایــن ضریب به منظور تعیین میــزان همبســتگی)رابطه(، نوع و جهت 
رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر نسبی 

به کار برده می شود)عالم تبریز،484،1389(.
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بــا افزایــش میزان عالقه به خانه اهمیت دارد شــکل و انــدازه عناصر و 
که طراحان  گرفت  بافت و تزئینات اســت. لذا می توان چنین نتیجه 
و معمــاران معاصــر می توانند با شــناخت این ویژگی هــا در خانه های 
کنین  که سا آپارتمانی جدید با توجه به شــرایط مالی و انتخاب هایی 
گزینــش خانــه دارنــد، بر اســاس تلفیقــی از معماری ســنتی و  آنهــا در 
کالبــدی مطروحه، اقدام  حــال حاضر به ویــژه در راهکارهای طراحی 
بــه طراحــی مجتمع های مســکونی معاصر نماینــد. در مجتمع های 
کنین خواهان جدیدتر شدن مجتمع به انضمام بکارگیری  جدید سا
عناصر کالبدی خانه های سنتی از جمله بزرگ تر شدن حیاط و تراس، 

تزئینــات داخلــی و کمتــر شــدن تعــداد واحدها در مجتمع  هســتند. 
بنابرایــن با مد نظر قرار دادن الگوهایی مناســب از خانه های ســنتی 
و الگوهایی از مجتمع های مســکونی جدید همچون دسترسی های 
آســانتر و ترکیــب این الگوهای ســنتی و مدرن با یکدیگــر، می توان به 
که با وجود امروزی بودن آنها، دارای  طراحی خانه هایی دست یافت 
گذشــته نیز باشــد؛ تــا به ایــن طریق  الگوهــای مناســب خانه ســازی 
کنین خانه های امروزی بتوانند در خانه ای زندگی کنند که سرشار  سا
از احساس تعلق کالبدی، احساس عالقه و دلبستگی نسبت به مکان 

زندگی شان باشند.


