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ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the mechanism of adaptation of the system of activities to
changes in the configuration of native housing and rural engineering through classification of activities
and measurement of syntactic data of houses. For this purpose, 382 houses from two types of rural
housing in Eshkorat, Guilan were randomly selected according to the method based on purpose and
considerations. Structured interviews, observation and recording of activities were used to analyze the
activities. Also, chi-square, balloon and cluster analysis were used to find the differences, as well as the
most important activity and its place. The results generally showed that the two types of housing have
different configurations that have caused the classification of activities, their location and the relationship between them in these housings is different. However, despite the change in the spatial configuration, the system of activities has not changed and the residents have adapted to the desired spaces.
It was found that residents adapt to spatial changes through the categorization of activities, choosing
the location of similar features and multi-functional spaces without deleting activities, which is due to
cultural and social laws. Residents' adaptability has enabled them to use all the spaces of the house and
to coordinate with the residential environment to meet their needs, values and behaviors. The findings
confirm the need to pay attention to adaptability in the syntactic analysis of residential environments.

Copyright © 2021, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

A

1. Introduction
daptation of animation to spatial
change is an important factor in determining harmony in life in order to meet

the needs and preferences of residents. Housing is the
most common place for human beings with different usages, and any change in it will affect their needs. The use
of this space system and its activity is faster compared
to other users of the track, which makes this possible for
more and more residents with a variety of activities in order to change the space as required. Therefore, recogniz-
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ing the difference in performance and the choice of space
by residents to perform behavioral patterns and activities
and knowledge of how to adapt them exclusively to the
necessary spatial change is essential. Flexibility to use
space refers to different ways of using it without creating a
space,. It depends more on the use of space and the type of
desires, which varies from social and cultural structures.
Various researches know the roots of adapting animation
of people in social structures, lifestyle and systems of activities. On the other hand, the results of Rapaport studies showed that it is the social structures and systems of
activities that reveal the qualitative aspects and efficient
dimensions of space; the various theories that they have
identified, if they give their social and cultural features to
their spatial organization, at home indicate that this feature is related to the adaptation of animation. If research
on the operation of systems is reviewed by configuration,
its relationship to compliance is required. However, the
operation of the monopoly system of manpower activity
by changing the configuration of different types of housing has not been studied. The use of this operating system
can be in the case of using different types of rural housing.

2. Methodology
The present study investigated case samples by combined (quantitative and qualitative) methods. Thus, first,
the results were expressed using descriptive-analytical
methods and finally through logical reasoning using correspondence analysis in R software. The statistical population of rural housing research is Eshkorat, Gilan and its
users, which are two types of indigenous housing, housing without engineering program that has already been
built by the residents themselves, and engineering housing that includes new constructions and is often designed
in engineering offices. The random sampling method is
purposeful, which includes two stages of sampling to conduct a questionnaire and withdrawal planning. In the first
stage, according to Morgan's table, 382 questionnaires
containing complete and valid answers were returned
to the researcher, which included 238 questionnaires
from native housing and 144 questionnaires from engineering housing. The second step was to select harvest
samples. For this purpose, first, a brief identification of
selected villages (10 selected villages in each section of
Eshkorat) was performed. Therefore, due to the similarity
of the pattern of any housing in the sample villages and
the variables of spatial syntax, a total of 60 indigenous
and engineering housing were selected from three sections for configuration analysis. The tools used to analyze
the houses are UCL charts and depth software, and also
Cullen structural interviewing activities are used. Finally,
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activity analysis was performed using the chi-square test,
balloon analysis and cluster analysis.

3. Results
Indigenous housing, location of collective family, social
and individual activities, in comparison with engineering
housing, has the highest integration and level of contact
for residents with each other and guests, which makes
possible collective activities such as collective interactions of family members, catering and other collective
activities. It provides better social activities such as entertaining guests and connecting them with residents. The
location of individual activities in indigenous housing is
more related to the location of collective family and social
activities, but in engineering housing the location of individual activities is more separable, indicating the absence
of others and a high degree of control due to the nature
of assigned activities. The location of collective family,
social, and individual activities in indigenous housing is
less shallowy than in engineering housing.

4. Discussion
Findings indicate the commonalities and differences in
the configuration of collective family, social, individual
and service areas between different types of housing. The
social arena has two types of housing in common with
the "hall" and "courtyard" spaces, so that the "hall" space
has the most activity and spatial stability among the social
arena spaces. The biggest difference between the types of
housing is in the collective area, which includes the activities of the eliminated space by eliminating the "smell
of the house", the "hall and the kitchen". The analysis of
the individual arena also showed that in the native houses,
by removing the "other side of the house" which is one
of the spaces of the individual arena, the "hall" space accommodates the activities of this arena. This feature is
also observed in the field of services so that by removing
the "long" and "cold" space, the activities of these spaces
are not eliminated, but the residents transfer the activities
of these spaces to the "yard" space or to these spaces in
indigenous homes that are available to use. It was also
found that the classification of activities and their location is different in different housing types. The syntactic
analysis of the houses showed that the spatial configurations of the two types of housing are different from each
other, which has made the location of collective family,
social and individual activities of indigenous housing
more integrated than the location of these activities in engineering housing. And they are located at a lower spatial
depth. This strengthens the relationship of residents with
each other, guests and the environment. These features are
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diminished in engineering housing. Engineered housing
has more integration and less spatial depth in only a few
places of service activities than native housing.

5. Conclusion
It can be concluded that by changing the spatial configuration of collective, social, individual and service areas, the activities of those areas will not be eliminated,
but the residents will transfer the activities of these areas
to another place. Spaces play a multifunctional role and
residents adapt their quality expectations to new spaces.
This determines the socio-spatial stability of housing in a
particular cultural group, which is the degree of response
to the needs of residents and a degree of flexibility as a capability for adjustments and changes in line with different
social and cultural applications. The spatial changes that
occur do not affect the occurrence of activities, but the
spatial quality of activities, categorization of activities and
the place of their performance. In fact, it can be said that
the residents adapt to the spatial changes by categorizing
the activities and the place of their occurrence, which is
due to the efforts of the residents to maintain their cultural
systems.
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مسکن

هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار انطباق سیستم فعالیتها با تغییرات پیکرهبندی گونههای مسکن بومی و مهندسی ساز روستایی
از طریق دستهبندی فعالیتها و اندازهگیری دادههای نحوی خانهها بود .بدین منظور تعداد  382خانه از دو گونه مسکن روستایی اشکور
گیالن بهصورت تصادفی طبقهبندی با توجه به روش مبتنی بر هدف و مالحظات انتخاب شد .برای تحلیل فعالیتها از مصاحبه ساختارمند،
مشاهده و ثبت فعالیتها استفاده گردید .همچنین جهت پیدایی تفاوت و مهمترین فعالیت و مکان انجام آن آزمون مجذورکای ،تحلیل
بالونی و خوشهای استفاده شد .نتایج بهطورکلی نشان داد دو گونه مسکن از پیکرهبندیهای متفاوتی برخوردار هستند که باعث شده
دستهبندی فعالیتها ،مکان رخداد آنها و روابط بین آنها در این مساکن متفاوت باشد؛ اما باوجود تغییر پیکرهبندی فضایی سیستم
فعالیتها تغییر نکرده است و ساکنان خود را با فضاهای موردنظر انطباق دادهاند .مشخص شد ساکنان از طریق دستهبندی فعالیتها،
انتخاب مکان خصوصیات مشابه و چند کارکردی کردن فضاها بدون حذف فعالیتی ،خود را با تغییرات فضایی انطباق میدهند که این
امر ناشی از قانونمندیهای فرهنگی و اجتماعی است .توانایی انطباقپذیری ساکنان باعث شده از تمام فضاهای خانه استفاده کنند و
به هماهنگی با محیطهای مسکونی برای رفع نیازها ،ارزشها و رفتارهای خود بپردازند .یافتهها ،ضرورت توجه به انطباقپذیری را در
تحلیلهای نحوی محیطهای مسکونی مورد تائید قرار میدهند.

مقدمه
انطباقپذیری در تغییرات فضایی عامل مهمی در تعیین
هماهنگ شدن افراد با محیط زندگی جهت رفع نیازها و ترجیحات
ساکنان است ;(Rabeneck, 1974; Bostrom, Mace & Long, 1987
) .Douglas, 2006; Schnädelbach, 2010نتایج تحقیقات نشان داده
است ،ساکنان بهمنظور انطباق با شرایط جدید و برآورده کردن
نیازهای خود به تغییر در فضاها یا کاربری مساکن میپردازند
) .(Richard, 2006; Ishaqi et al., 2014انطباقپذیری در محل
زندگی افراد منجر به امکان بروز و تحقق طیف وسیعی از الگوهای
رفتاری و فعالیتها ،عدم انزوای فضاهای متنوع و حداکثر استفاده
ازآنجهت برآورده کردن انواع نیازهای ساکنان در اوقات مختلف
سال میشود ) .(Einifar, 2003; Heidari et al. 2017مسکن در میان
کاربریهای مختلف بیشترین مکان برای حضور انسان است که

هرگونه تغییر در آن نیازهای ساکنان را تحت تأثیر قرار میدهد.
امروزه تغییرات نظام فضایی و فعالیتی در آن نسبت به سایر
کاربریها آهنگ سریعتری دارد این امر انطباق هر چه بیشتر
ساکنان با تنوع فعالیتی در راستای تغییرات فضایی را طلب
میکند ).(Heidari, Kiai & Sultanzadeh, 2019; Behforuz, 1996
لذا ،شناخت تمایز عملکردی و انتخاب فضا توسط ساکنان برای
انجام الگوهای رفتاری و فعالیتها و آگاهی از نحوه تطبیقپذیری
آنها در هنگام مواجهه با تغییرات فضایی ضروری به نظر میرسد.
در رویکردهای مختلف ،نظریات متعددی برای تعریف
انطباقپذیری ارائهشده است؛ اما بهطورکلی این مفهوم یکی از
مؤلفههای انعطافپذیری است که به استفاده از فضا بهروشهای
مختلف بدون ایجاد تغییرات فضایی اشاره دارد ;(Gibson, 1996
) .Lang, 2003; Douglas, 2006; Manewa & Gibb, 2009در
تحقیقات اولیه انطباقپذیری یک مفهومی دوبعدی مطرحشده
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است از یکسو با ساختارهای فضایی و از سوی دیگر با ویژگیهای
اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد ;(Friedman, 2002; Lang, 2003
2
) .Schneider, 2007برای مثال ،لنگ )1987( 1و گیبسون
( )1996تطبیقپذیری را بر پایه چند عملکردی بودن فضا
مطرح میکنند که از این طریق فضا بدون تغییر و سازماندهی
مجدد قادر به پاسخگویی بسیاری از فعالیتها است و حدود این
پاسخگویی را وابسته به میزان قابلیتهای ادراکشده توسط
ساکنان میدانند .استیون گرواک )1996( 3از انطباقپذیری
برای تغییرات غیره فیزیکی استفاده میکند و آن را یک قابلیت
برای استفادههای مختلف اجتماعی ازجمله جاری ساختن
الگوهای رفتاری و فعالیتها میداند .همچنین حیدری ،کیائی
و سلطانزاده ( )2019معتقدند ،انطباقپذیری در یک مجموعه
از طریق تغییر در عملکرد فضاهای آن جهت پاسخ به نیازهای
کاربران حاصل میشود نه تغییر ساختار فضا .در جدیدترین
نظریات عنوانشده توسط ریچارد )2006( 4و ساعتچی ()2015
تطبیقپذیری به ایجاد امکاناتی بهصورت بالفعل و یا بالقوه برای
استفادهکنندگان از طریق فرمها و معناها بهمنظور تطبیق دادن
نیازهای فضایی ،رفتاری و روانی انسانها است.
بنا به نظریات ذکرشده ،وجه مشترك اين دیدگاهها بهصورت
مشخصي بر این موضوع تأکید دارد ،انطباقپذیری بیش از آنکه
به فضا وابسته باشد به استفادهکننده از آن و نوع خواستههای
وی که متأثر از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی است بستگی
دارد .از این رو ،پژوهشهای مختلفی ریشه تطبیقپذیری افراد
را در ساختارهای اجتماعی ،سبک زندگی و سیستم فعالیتها
میدانند ;(Beisi, 1995; Habraken, 1998; Friedman, 2002
5
) .Schneider, 2007از سوی دیگر ،نتایج مطالعات راپاپورت
( )1990مشخص ساخت که این ساختارهای اجتماعی و سیستم
فعالیتها هستند که وجوه کیفی و ابعاد کارآمدی فضا را آشکار
میکنند؛ زیرا سیستم فعالیتها ،ویژگی محیطهای مسكونی را
مشخص میکند .سیستم فعالیتها شکلگرفته از رفتار-کالبد
هستند که بهواسطه مکانها و زمانها مشخص تعریف میشوند و
عناصر انسانی و کالبدی آن بهگونهای سازمانیافته عمل میکنند
که فعالیتها در نظم قاعدهمند شکل میگیرد ;(Barker, 1968
) .Morais, 2018; Wicker, 2012از نظر راپاپورت ( )2005هر
فعالیت را میتوان از طریق وجه آشکار یا فعالیت محض ،راه خاص
انجام آن ،فعالیتهای مرتبط با آن در نظام فعالیتها و مکان انجام
فعالیت تحلیل کرد.

مروری بر ادبیات موضوع

در منابع بسیاری میتوان بحثهای فراوانی پیرامون محیط و
رفتار و فعالیت انسان و مجموعه همبستگی و وابستگیهایشان از
6
منظرهای گوناگون یافت ) .(Qara-Beglo & Farrokhi, 2018بارکر
( )1968با عبارت قرارگاه رفتاری ،دیوید هاویلند )1967( 7با
عبارت فضای فعالیت ،پرین )1970( 8با عبارت نظامهای فعالیت و
هیلیر )1996( 9با عبارت پیکرهبندی فضایی سعی در بهکارگیری
عباراتی جهت بازنمایی و تعریف این همبستگیها و وابستگیها
نشان دادند که از این طریق وجوه فضایی و فعالیتهای انسان را
در محیط موردمطالعه قرار میدهند.
بارکر ( )1968قرارگاه رفتاری را ترکیبی پایدار از فعالیت و
مکان میداند که از چهارعنصر اصلی که شامل اجزا و عواملی نظیر
آن است ،تشکیلشده است .مکان فیزیکی در حالتی ایدئال به سه
صورت از رفتارها و رویدادهای رفتاری در فضا پشتیبانی مینماید.
نخست اینکه مکان فیزیکی عناصر فیزیکی و مشخصههای الزم
برای تداوم و پایایی آسایش افراد در محیط را فراهم میآورد .دوم
اینکه محیط فیزیکی فراهمکننده امکانات و سازماندهی فضایی
است که نظامها و الگوهای ویژه فعالیت در فضا را قوام میبخشد
و دیگر فعالیتها را کمرنگ مینماید ).(Daneshgar et al., 2011
از نگاه هیلیر ( )1996پیکرهبندی فضایی بیش از آنکه به
اجزاء یک معماری اشاره داشته باشد به کلیت آن اشاره میکند.
یک مجموعهای از روابط بین اشیائی است که در ساختار کلی
فضا دارای روابطی پیچیده و داخلی هستند .اگر روابط فضایی
بر مبنای آنچه رخ میدهد بازتعریف شود ،آنگاه هر جا ارتباطی
میان دو فضا وجود دارد ،پیکرهبندی نیز وجود دارد و هر جا این
رابطه تغییر میکند ،پیکرهبندی نیز تغییر میکند .به اعتقاد وی
پیکرهبندی فضایی منعکسکننده شیوه زندگی ،الگوهای رفتاری
و فعالیتهای کاربران خود هستند (Bafna, 2003; Hillier & Penn,
).2004; Marcus, 2015; Morais, 2018
تئوریهای مختلفی بیانگر این مسئله است که تحلیل سیستم
فعالیتها و روابط فضایی در یک نظام پیکرهبندی ،زمینههای
مختلف شکلگیری انطباقپذیری را روشن میسازد (Moffatt
) .& Russell, 2001; Heidari, Kiaee & Soltanzadeh, 2019در این
راستا پژوهشهای متعددی رابطه سیستم فعالیتها و تغییرات
فضایی را با انطباقپذیری تأکید داشتهاند .بهطور مثال ،نتایج
پژوهش دینا 10و همکاران ( )2004نشان داد ،ساکنان بر
اساس ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی خودسازماندهی فضایی
فعالیتها را در خانه مشخص میکنند .در این تحقیق مشخص
شد افراد فعالیتهای خود را با توجه به نیازهای اجتماعی و روانی
که در هماهنگی با شیوه زندگی آنها است توزیع میکنند .به این

1. Lang
2. Gibson
3. Groak
4. Richard
5. Rapoport
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معنی که در یک پیکرهبندی ،امکان تشخیص فضایی عرصههای
مختلف خانه توسط استفادهکنندگان برای انجام فعالیتها
میتواند به موضوع تطبیقپذیری کاربری با فضای مناسب آن
کمک کند .همچنین ساعتچی ( )2015در پژوهش خود نشان
داد پایداری اجتماعی  -فضایی در مسکن نهتنها به پیکرهبندی،
بلکه به انطباقپذیری تیپولوژی ساختمان نیز وابسته است .وی
تنظیم و تغییر در پیکرهبندی را تطبیقپذیری قلمداد میکند،
یعنی ساکنان از تمام فضاهای خانه استفاده میکنند و به توزیع
فعالیتها میپردازند .ولی میزان پاسخگویی آن به نیازهای ساکنان
و درجهای از انعطافپذیری که حاصل میآید ،محدود است .در
پژوهشی دیگر نورتقانی و آزادبخت ( )2017به بررسی رابطه
سیستم فعالیت و پیکرهبندی فضایی پرداختهاند .نتایج مطالعات
آنها حاکی از آن است که تغییرات پیکرهبندی تأثیری در رخداد
فعالیتها ندارد ،بهطوریکه ساکنان توانستهاند ترجیحات کالبدی
خود را با تغییرات پیکرهبندی سازگار کرده و رفتارها ،ارزشها و
نیازهای خود را با محیطهای مسکونی هماهنگ کنند .به اعتقاد
آنها این ویژگی بر خواسته از نظام فرهنگی ساکنان است که
این پدیده را با موضوع انطباقپذیری در ارتباط میدانند .برخی
از پژوهشها نیز بر تأثیر تعیینکننده سیستم فعالیتها بر محیط
تأکید کردهاند ).(Rapoport, 2005; Scott, 2005; Wicker, 2012
اگرچه در این پژوهشها رابطه سیستم فعالیتها با پیکرهبندی
بررسیشده و ارتباط آن با انطباقپذیری مورد تأیید قرارگرفته
است؛ اما نحوه تطبیقپذیری سیستم فعالیت ساکنان با تغییر
در پیکرهبندی گونههای مختلف مسکن موردبررسی قرار نگرفته
است؛ بنابراین هدف این پژوهش بررسی سازوکار انطباق سیستم
فعالیتها با تغییرات پیکرهبندی گونههای مسکن روستایی است.
برای حصول به این هدف الزم است تغییرات پیکرهبندی و تأثیر
آن بر سیستم فعالیت هرگونه مسکن بررسی شده و چگونگی
انطباقپذیری در این مساکن مشخص گردد .لذا ،پرسشهای
اصلی و فرعی ذیل را جهت حصول به این هدف ارائه نمود:
سؤال اصلی :تغییر پیکرهبندی فضایی چه تأثیری بر سیستم
فعالیتها در مسکن روستایی دارد؟
پیکرهبندی فضایی در دو گونه مسکن (بومی و مهندسی ساز)
چه تفاوتی باهم دارند؟
سیستم فعالیتها در دو گونه مسکن (بومی و مهندسی ساز)
چه تفاوتی باهم دارند؟

روششناسی تحقیق
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

پژوهش حاضر با روشی ترکیبی (کمی و کیفی) به بررسی
نمونهها پرداخته است .ابتدا با روش توصیفی  -تحلیلی و در

نهایت از طریق استدالل منطقی بهوسیله تحلیل تناظر در
نرمافزار  Rبه بیان نتایج اقدام شد .جامعه آماری پژوهش ،مسکن
روستایی اشکورات گیالن و بهنوعی کاربران آنها هستند که
دو گونه مسکن بومی ،مسکنی است بدون نقشه مهندسی از
قبل توسط خود ساکنان ساختهشده است و مسکن مهندسی
که شامل ساختوسازهای جدید بوده و غالباً طرح آن در دفاتر
مهندسی صورت میگیرد شامل میشود .حجم نمونه بر اساس
جدول مورگان و متغیرهای نحو فضا  382گونه مسکن است که از
نمونههای منتخب اطالعات پیکرهبندی با برداشت دقیق پالنها
و سیستم فعالیت ساکنان از طریق مصاحبه ساختارمند (Coolen,
ت آمده است .روش نمونهگیری
) 2008با مادران خانوارها بهدس 
تصادفی طبقهبندیشده است که شامل دو مرحله نمونهگیری
برای اجرای پرسشنامه و برداشت پالن است .به این صورت که
ابتدا از هر بخش اشکور  128نمونه انتخاب شد که بهمنظور افت
نمونهها ،حجم نمونهگیری به  150پرسشنامه افزایش یافت،
درنهایت  450نمونه برای توزیع پرسشنامه انتخاب گردید .توزیع
پرسشنامه به این صورت بوده است ،نخست  10روستا بهصورت
تصادفی از هر بخش انتخاب شدند سپس پرسشنامه بهصورت
تصادفی در هر روستا توزیع شد .ازآنجاییکه در محدوده پژوهشی
مسکن بومی بیشتری نسبت به مسکن مهندسی ساز وجود داشت
و تقریباً نسبت به  62درصد به  38درصد بود ،در نمونهگیری نیز
لحاظ شده است .درمجموع  382پرسشنامه حاوی پاسخهای
کامل و معتبر به محقق برگردانده شد که شامل  238پرسشنامه
از مسکن بومی و  144پرسشنامه از مسکن مهندسی ساز را
شامل میشود .مرحله دوم ،انتخاب نمونههای برداشت پالن بود
که به این منظور ابتدا شناخت اجمالی روستاهای منتخب (10
روستای منتخب هر بخش اشکور) صورت گرفت ،از هر بخش دو
روستا و از هر روستا  10مسکن بومی و مهندسی ساز بهصورت
تصادفی انتخاب گردید .بنابراین با توجه به تشابه الگوی هرگونه
مسکن در روستاهای نمونه و متغیرهای نحو فضا ،مجموعاً 60
مسکن بومی و مهندسی ساز از سه بخش مذکور برای تحلیل
پیکرهبندی انتخاب شدند .جدول شماره  1نمونههایی از برداشت
پالن ،گراف سلسلهمراتبی و فضای محدب مساکن بومی و
مهندسی ساز آمده است.
ابزار

 نمودار توجیهی و نرمافزار  :UCL depthmapبرای تحلیلساختار پیکرهبندی فضایی استفاده شد .اساس شکلگیری
نمودارهای توجیهی برگرفته از نظریه گرافها است .با استفاده
از این ابزار ،ساختار هر محیط در قالب یک گراف ترسیم میشود
که در آن هر دایره نماد یک فضا و هر خط نشاندهنده ارتباط
فضاهای مختلف آن است .در این ابزار ،ساختار و جانمایی اجزای
مختلف پالن بهصورت ساده و خوانا ترجمه میشود & (Brown
) .Tahar, 2001ابزار مورداستفاده دیگر نرمافزار UCL depthmap
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است که یکی از شناختهشدهترین ابزارهای مورداستفاده برای
تحلیل ساختار پیکرهبندی فضایی است ).(Turner & Pinelo, 2010
بر این اساس ،تحلیل ساختار پیکرهبندی با استفاده از مفاهیمی
که در ادامه به آنها اشارهشده است انجام گرفت .اتصال بهعنوان
تعداد نقاطی تعریف میشود که یک نقطه بهطور مستقیم با نقاط
دیگر ارتباط برقرار میکند و بهصورت معادله ( )1تعریف میشود،
در آن  Kتعداد نقاطی است که بهطور مستقیم به نقطه موردنظر
متصل است .عمق بر اساس تعداد قدمهایی است که برای گذر از
یک نقطهبهنقطه دیگر باید طی شود .الزم به ذکر است شاخص
عمق و یکپارچگی رابطه معکوس با یکدیگر دارند ).(Haq, 1999
در این معادله  dijبرابر است با تعداد فاصلههایی که بهصورت
معادله ( )2محاسبه میشود n ،در این معادله تعداد تمامی
گرههای گراف است ) .(Yazdanfar et al., 2008شاخص هم پیوندي
با شاخص اتصال رابطه مستقیم و خطی دارد یعنی هرچه تعداد
ارتباط یک فضا بیشتر باشد و با گرههای بیشتري اتصال داشته

باشد ،میزان هم پیوندي بیشتري نیز دارد ).(Heidari et al., 2019
هم پیوندی را میتوان از طریق عدم تقارن نسبی( )RAو یا عدم
تقارن نسبی حقیقی ( )RRAاندازهگیری کرد .در آن  Dnارزش D
است که ارزش استاندارد را برای اندازهگیری هم پیوندی فراهم
میآورد بر اساس معادله ( )4و ( )3به دست میآید.
					
()1
()2
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()4
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∑ij−1 d i

n −1

= MDi
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جدول  .1الگوی ریختشناسی گونههای مسکن.
الگوی ریختشناسی مسکن بومی

پالن خانه

گراف سلسلهمراتب فضایی

فضاهای محدب

الگوی ریختشناسی مسکن مهندسی ساز

پالن خانه

گراف سلسلهمراتب فضایی
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 مصاحبه ساختارمند کولن :)2008( 11برای بررسی فعالیتهادر گونههای مسکن روستایی اتخاذ شد .این ابزار برای مطالعه
ارتباط خصوصیات مسکن و فعالیتهای ساکنان است (Coolen,
) .2008در این پژوهش دادهها بر اساس اینکه اعضای خانواده
فعالیتهای خود را در چه فضایی انجام میدهند تحلیل شد.
به کمک این ابزار ،با مادران خانواده هر دو گونه مسکن مصاحبه
شد .ابتدا نام فضاها پرسیده میشد تا با مشخص کردن نام هر
فضا بر روی نقشه از پیش برداشتشده ،توزیع فعالیتها از
سوی ساکنان در هر فضا شناسایی شود .بر طبق این فرآیند،
فعالیتها و خصوصیات هر فضا جهت انجام این فعالیتها در
آن به دست میآمد .تحلیل مصاحبهها با روش تحلیل محتوا
انجام شد و نتایج آن در جدول هدف  -محتوا تنظیمشده است.
دستنوشته مصاحبههای انجامشده که از پروندههای صوتی
ضبطشده رونویسی شده بودند ،رمزگذاری شدند .برای رعایت
روایی فرآیند کدگذاری محتوای هر  10مورد مصاحبه ،توسط 4
متخصص دیگر بهطور مستقل رمزگذاری و جدول هدف  -محتوا
تنظیم شد .در پایان ،در یک جلسه با حضور کلیه این متخصصین
کدگذاریها باهم مقایسه شده و اختالفها موردبحث و بررسی
قرارگرفته و به یک وحدت رسید .بر اساس جدول کدگذاریها
11. Coolen

پرسشنامه طراحی و پس از بررسی صوری و اجرای پایلوت،
نهایی شد .این پرسشنامه از  32سؤال تشکیل شده است.
معرفی محدوده پژوهش

گیالن دوازدهمین استان پرجمعیت واقع در شمال كشور ایران
است که بدون در نظر گرفتن تقسیمات سیاسی ،به نه حوزه
فرهنگی -معماری تقسیمبندی شده است (Statistical Center
) .of Iran, 2016دستهبندی این حوزهها بر اساس معیارهای
زیستمحیطی (توپوگرافی ،اقلیم ،)...نوع فعالیت کشاورزی،
فرهنگ ،مذهب (گویش ،زبان) و نوع معماری بومی روستایی
انجام گردیده است .این نه حوزه عبارتاند از دو حوزه سرشاخه
شرق و غرب است که هر یک دارای چهار زیرشاخه ساحلی،
جلگهای ،کوهپایهای و کوهستانی است .محدوده موردمطالعه
مطابق تصویر شماره  ،1اشکور یکی از مناطق کوهستانی جنوب
شرقی و محل سکونت بخشی از ساکنان روستایی گیالن است که
شامل  3دهستان با بیش از  160روستا و جمعیت  11533نفر را
در خود جای داده است .این منطقه شامل سه بخش اشکور سفلی
به مرکزیت زیاز با  52روستا و  5012نفر ،علیا به مرکزیت ارکم با
 55روستا و 2864نفر و مرکزی به مرکزیت شوئیل با  56روستا و
 3657نفر است ).(Statistical Center of Iran, 2016

تصویر  .1محدوده موردمطالعه و روستاهای منتخب .منبعStatistical Center of Iran, 2016 :
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یافتهها
یافتههای توصیفی

در پژوهش پیش رو ،پاسخدهندگان مادران خانوارها بودند که
تسلط بیشتری بر روند شکلگیری فعالیتها در داخل خانه را
داشتند .در مسکن بومی افراد از سن  40تا  80سالگی برخوردار
بودند که درصد زیادی از آنها سن  50تا  70سالگی داشتند و
بیشتر ساکنان مسکن مهندسی ساز دارای سن  20تا  40سال
بودند .ازنظر نوع شغل حدود  92درصد از شرکتکنندگان مادر از
مسکن بومی به کار کشاورزی مشغول بودهاند اما مادران از مسکن
مهندسی ساز  36درصد به کار کشاورزی و  60درصد آنها به
خانهداری مشغول بودند .میزان تحصیالت پاسخگویان نیز نشان
داد که ساکنان مسکن بومی بیشتر شرکتکنندگان ( 86/1درصد)
بیسواد و  13درصد از آنها تحصیالت زیر دیپلم داشتند و بیشتر
افراد ساکن در مسکن مهندسی ساز ( 66/2درصد) تحصیالت
زیر دیپلم و  22/8درصد از آنها دارای تحصیالت دیپلم بودند.
همچنین از میان پاسخگویان در نوع تملک بین دو گونه مسکن
حاکی از این بود که در هر دو گونه افراد مالک منزل خود بودهاند
و تعداد افراد کمی غیر مالک هستند .مدتزمان سکونت نیز نشان
داد ،ساکنان در مسکن بومی بیش از  30سال سکونت دارند .ولی
در مسکن مهندسی ساز بیشتر افراد ( 39/3درصد) از سکونت بین
 10تا  30سال برخوردار بودند و بعدازآن سکونت  5تا  10سال
بیشترین فراوانی را دارا بود.
الگوی فعالیتها

بهمنظور مقایسه فعالیت و مکان رخداد آن در گونههای مسکن
از آزمون خی دو ،تحلیل بالونی و خوشهبندی  K-meanاستفاده
گردید .نتایج حاصل از آزمون خی دو نشان داد بین دو گونه
مسکن در همه فعالیتها و مکان انجام آنها تفاوت معناداری
وجود دارد ،نتایج بهدستآمده در سطح  0/001تأیید میشود
(جدول شماره  .)2تجزیهوتحلیل فعالیتها ،تفاوت فراوانی
فعالیتهای جمعی خانوادگی ،اجتماعی ،فردی و خدماتی در
فضاهای مساکن را نشان میدهد (تصاویر شماره  2و  .)3در
مسکن بومی بیشترین فعالیت در فضای «نیشته بوخونه» (فضای
اصلی خانههای بومی) که یک فضای جمعی خانوادگی است شکل
میگیرد .درحالیکه در مسکن مهندسی ساز بیشترین فعالیت
اعضای خانواده در فضای فردی یعنی «اتاقخواب» انجام میشود.
ازاینرو ،این دو فضا در گونههای مسکن نقش برجستهای در میان
دیگر فضاها دارند .همانگونه که در تصویر شماره  2مشاهده
میشود ،فراوانی فضای فعالیت مسکن بومی به ترتیب در فضای
نیشته بو خونه ،هال ،اوطرف خونه ،حیاط ،تالر ،آشپزخانه ،سربام،
انبار ،حمام ،سرویس بهداشتی وطویله است که هریک قرارگاه
فعالیتهای خاصی است.
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همچنین وجود فضای«اوطرف خونه» در مسکن بومی که نقش
آن برای انجام فعالیتهای فردی است متغیر است ،بهگونهای که
نبود آن باعث میشود ساکنان فعالیتهای این فضا را به فضای
«هال» انتقال دهند .تصویر شماره  ،3فراوانی فعالیتها در فضاهای
مسکن مهندسی ساز را نشان میدهد که به ترتیب اتاقخواب،
هال ،آشپزخانه ،حیاط ،انبار ،تالر ،حمام ،سرویس بهداشتی و
سربام است .الزم به ذکر است ،در اینگونه مسکن فضای «نیشته
بو خونه» حذف شده که فضای «هال» و «آشپزخانه» فعالیتهای
جمعی را به خود اختصاص داده است .همچنین توزیع فعالیتها
در فضا «آشپزخانه» هر دو گونه مسکن مشخص ساخت ،این فضا
در مسکن بومی بهعنوان فضای خدماتی و در مسکن مهندسی
ساز ،فضای فعالیتهای جمعی است.
تحلیل خوشهای فعالیت و مکان فعالیت در گونههای مسکن

خوشهبندی  K-meanاز دسته الگوریتمهایی است که بر اساس
تعداد خوشهها (گروهها) انجام میشود .در تحلیل خوشهبندی
ارزش هر خوشه با طیف رنگی مشخص شد که در آن رنگ
قرمز به معنای تمرکز بیشتر ساکنان بر فعالیت و مکان انجام آن
است و باکم رنگ شدن طیف رنگی ارزش آنها کمتر میشود.
با مشاهده تحلیل خوشهبندیها ،به هر خوشه فعالیت میتوان
تعریف و عنوانی ارائه داد .انتخاب عناوین با داشتن جنبههای
فرآیندی /عملکردی نشان داده شده که بر اساس تصاویر شماره
 4و  5صورت گرفته است .عالوه بر این ،مطالعات میدانی مربوط
به الگوی فعالیتها پشتیبانی نظری برای تعریف است .عوامل
بهمنظور بررسی و تضمین اعتبار عناوین منتخب ،به  3نفر از
متخصصان ارسال و نظرات و نکات آنها ذکر شد و اصالحات
الزم انجام شده است .موارد و عناوین پیشنهادی الگوی فعالیت
بر اساس تحلیل خوشهای به فعالیتهای جمعی خانوادگی،
اجتماعی ،فردی و خدماتی دستهبندیشده است.
تصویر شماره  4نمودار نقشه حرارتی به همراه خوشهبندی
فعالیت و مکان فعالیت مسکن بومی را نشان میدهد .نتایج
تحلیل خوشهای مشخص ساخت ،اینگونه مسکن دارای 5
خوشه فعالیت است که به ترتیب اهمیت آنها نزد ساکنان
عبارت است از خوشه  1شامل فعالیتهای جمعی خانوادگی و
فردی والدین (صرف چایی ،صرف ناهار و شام ،تماشای تلویزیون،
نشستن دورهم خانوادگی ،صرف صبحانه زود ،خوابیدن والدین،
انجام فعالیتهای خصوصی والدین ،پذیرایی از مهمانهای زن در
مراسم ازدواج ،سالگرد و نذری ،چیدن و گذاشتن وسایل شخصی
والدین ،نمازخواندن) ،خوشه  2شامل فعالیتهای اجتماعی و
فردی (انجام فعالیت شخصی فرزندان ،درس خواندن ،خوابیدن
فرزندان ،چیدن و گذاشتن وسایل شخصی فرزندان ،خوابیدن
مهمانان ،پذیرایی از مهمانان ،پذیرایی مهمانی خصوصی فرزندان،
پذیرایی از مهمانهای غریبه ،پذیرایی از مهمانهای مرد در
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مراسم ازدواج ،سالگرد و نذری) ،خوشه  3شامل فعالیتهای
خدماتی (اتو کردن ،خیاطی ،انبار کردن محصوالت ،نگهداری
احشام ،وضو گرفتن ،پختوپز) ،خوشه  4شامل فعالیتهای
جمعی خانوادگی ،اجتماعی و خدماتی (درست کردن و انبار
کردن محصوالت ،آشپزی جمعی خانمها ،نشستن خانوادگی
در فضای باز و نیمباز و استقبال از مهمانان) و خوشه  5شامل
فعالیت خدماتی (انبار کردن محصول گلگاوزبان) است .اطالعات
موجود در تصویر شماره  4مشخص ساخت ،در مسکن بومی دو
خوشه مکان فعالیت وجود دارد .با توجه به اینکه تمرکز ساکنان
در اینگونه مسکن بیشتر بر روی فعالیتهای جمعی خانوادگی
است ،یکی از مکان انجام این خوشه از فعالیتها «نیشته بو خونه»
به دلیل اهمیتی که برای ساکنان دارد بهعنوان یک دسته مکان
فعالیت شناخته میشود .دسته دوم مکان فعالیت ،برحسب تمرکز
کمتر ساکنان بر خوشه فعالیتهای اجتماعی ،فردی و خدماتی،
شامل تمام مکانها از قبیل هال ،اوطرف خونه ،آشپزخانه ،تالر،
حیاط ،انبار ،طویله ،حمام و سرویس بهداشتی است .با توجه
به نتایج تحلیل خوشهبندی مسکن بومی میتوان هر دسته از

فعالیتها را در فضاهایی که شکل میگیرند قرار داد ،بر این اساس
فعالیت جمعی خانوادگی در نیشته بو خونه ،تالر و حیاط ،فعالیت
اجتماعی هال ،تالر و حیاط ،فعالیت فردی هال و اوطرف خونه و
فعالیت خدماتی آشپزخانه ،حیاط ،تالر ،انبار ،طویله ،سربام ،حمام
و سرویس بهداشتی (تصویر شماره  .)4ازآنجاییکه در فضای
«نیشته بوخونه» فعالیت فردی والدین و یکی از فعالیتهای
اجتماعی نیز صورت میپذیرد ولی این فضا یک عرصه جمعی
است ،به همین دلیل در دسته مکان فعالیتهای جمعی
خانوادگی قرارگرفته است .از سوی دیگر مشخص شد ،خوشه
 1برای ساکنان از اهمیت بیشتری برخوردار است ولی در همین
دسته ارزش فعالیتهای جمعی خانوادگی (صرف چایی ،صرف
ناهار و شام ،تماشای تلویزیون ،نشستن دورهم خانوادگی ،صرف
صبحانه زود) از فعالیت فردی والدین بیشتر است .به همین منظور
فعالیتهای جمعی خانوادگی در مسکن بومی نسبت به دیگر
فعالیتها مهمترین خوشه فعالیت شناخته شد (تصاویر شماره
 2و .)4

جدول  .2نتایج آزمون خی دو فعالیتها در گونههای مسکن.
df

p

فعالیت

نشستن دورهم خانوادگی

341/69

5

0/001

نشست خانوادگی در فضای باز و نیمباز

53/11

صرف چایی

311/92

6

0/001

نمازخواندن

298/84

10

پذیرایی از مهمانان

337/76

8

0/001

وضو گرفتن

81/96

6

0/001

صرف ناهار و شام

322/77

7

0/001

درس خواندن

271/93

8

0/001

تماشای تلویزیون

339/60

6

0/001

چیدن و گذاشتن جهاز و وسایل شخصی
عروس

309/39

8

0/001

انجام برخی از کارها (اتو کردن ،خیاطی)

288/17

7

0/001

انجام فعالیتهای خصوصی والدین

320/13

6

0/001

خوابیدن والدین

327/28

7

0/001

چیدن و گذاشتن وسایل شخصی والدین

313/39

7

0/001

خوابیدن فرزندان (پسر و دختر)

280/45

7

0/001

انجام فعالیت شخصی دخترها

267/45

6

0/001

خوابیدن مهمانها

301/06

8

0/001

پذیرایی مهمان خصوصی دخترها

259/96

7

0/001

پختوپز (غذا)

10/93

3

0/01

چیدن و گذاشتن وسایل شخصی دخترها

266/02

9

0/001

صرف صبحانه زود

210/87

5

0/001

انجام فعالیتهای شخصی پسرها

272/88

7

0/001

آشپزی جمعی خانمها

29/10

6

0/001

پذیرایی مهمان خصوصی پسرها

279/30

7

0/001

پذیرایی از مهمانهای غریبه

293/00

11

0/001

چیدن و گذاشتن وسایل شخصی پسرها

262/71

10

0/001

پذیرایی از مهمانهای مرد در مراسم ازدواج،
سالگرد و سفره نذری

323/82

8

0/001

انبار کردن محصوالت (فندق) و
نگهداری احشام

57/47

5

0/001

پذیرایی از مهمانهای زن در مراسم ازدواج،
سالگرد و سفره نذری

322/04

9

0/001

انبار کردن محصوالت (گردو و
گلگاوزبان)

45/52

2

0/001

استقبال از مهمانها

50/16

4

0/001

درست کردن محصوالت (گردو ،فندق و
گلگاوزبان)

70/84

6

0/001

فعالیت

df

p

6

0/001
0/001
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تصویر شماره  ،5نشاندهنده نمودار نقشه حرارتی به همراه
خوشهبندی فعالیت و مکان فعالیت مسکن مهندسی ساز است.
نتایج تحلیل حاکی از آن است ،در اینگونه مسکن چهار خوشه
فعالیت برقرار است که به ترتیب اهمیت آنها عبارت است از
خوشه  1فعالیتهای فردی (خوابیدن فرزندان ،چیدن و گذاشتن
وسایل شخصی والدین ،درس خواندن ،انجام فعالیتهای خصوصی
والدین ،نمازخواندن ،خوابیدن والدین ،چیدن و گذاشتن وسایل
شخصی فرزندان ،انجام برخی از کارها مانند اتو کردن و خیاطی،
انجام فعالیت شخصی فرزندان ،پذیرایی مهمان خصوصی فرزندان)،
خوشه  2فعالیتهای جمعی خانوادگی و اجتماعی (تماشای
تلویزیون ،نشستن دورهم خانوادگی ،پذیرایی از مهمانان ،پذیرایی
از مهمانهای غریبه ،خوابیدن مهمانان ،پذیرایی از مهمانهای
مرد در مراسم ازدواج ،سالگرد و نذری ،پذیرایی از مهمانهای زن
در مراسم ازدواج ،سالگرد و نذری) ،خوشه  3فعالیتهای جمعی
خانوادگی (پختوپز ،صرف صبحانه زود ،صرف چایی ،صرف
ناهار و شام) خوشه  4فعالیتهای جمعی خانوادگی ،اجتماعی
و خدماتی (نشستن خانوادگی در فضای باز و نیمباز ،استقبال

از مهمانان ،آشپزی جمعی خانمها ،درست کردن محصوالت،
انبار کردن محصوالت ،نگهداری احشام وضو گرفتن) .بر اساس
اطالعات حاصل تصویر شماره  ،5مشخص شد مسکن مهندسی
ساز دو دسته مکان فعالیت را شامل میشود .در اینگونه مسکن
تمرکز ساکنان بیشتر بر روی فعالیتهای فردی است که بر این
اساس ،مکان انجام این خوشه از فعالیتها «اتاقخواب» با توجه
به اینکه فعالیتهای بیشتری در آن صورت میپذیرد بهعنوان
یک دسته مکان فعالیت در نظر گرفته شده است .فعالیتهای
جمعی خانوادگی ،اجتماعی ،خدماتی و مکان انجام آنها هال،
آشپزخانه ،حیاط ،تالر ،انبار ،سربام ،حمام و سرویس بهداشتی
به دلیل تمرکز کمتر ساکنان بر روی آنها بهعنوان دسته دوم
مکان فعالیت در مسکن مهندسی ساز هستند .با استناد به نتایج
تحلیل خوشهای اینگونه مسکن مشخص شد ،فعالیتهای
جمعی خانوادگی در فضاهای هال ،آشپزخانه و حیاط ،فعالیت
اجتماعی هال و حیاط فعالیت فردی اتاقخواب و فعالیتهای
خدماتی حیاط ،انبار ،سربام ،حمام و سرویس بهداشتی شکل
میگیرد (تصویر شماره .)5
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تصویر  .5نمودار نقشهای حرارت به همراه خوشهبندی فعالیتها و مکان انجام فعالیتها در مهندسی ساز.
منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

با توجه به مشاهدات محقق ،برداشت پالن مسکن مهندسی
ساز (جدول شماره  )1مشخص شد فضای «تالر» در بیشتر
نمونههای اینگونه مسکن در کنار فضای «اتاقخواب» جانمایی
میشود ،ازاینرو فعالیتهای جمعی خانوادگی ،اجتماعی و
خدماتی در این فضا بسیار کاهش یافته است و باعث شده این
فضا از مکان این دسته فعالیتها خارج شود .از سوی دیگر ،برخی
از مکان فعالیتهای خدماتی مانند «سربام» و «طویله» به دلیل
کاهش انجام فعالیتهای کشاورزی و دامداری نزد ساکنان مسکن
مهندسی ساز ،از پیکرهبندی اینگونه مسکن حذف شده است.
ولی این دسته از فعالیتها حذف نشده بلکه افراد فعالیت این
فضاها را به «انبار» انتقال میدهند یا از این فضاها که در مسکن
بومی وجود دارد استفاده میکنند.

میشود ،مکان فعالیتهای جمعی خانوادگی (نیشته بو خونه،
تالر و حیاط) ،اجتماعی (هال ،تالر و حیاط) و فردی (هال و
اوطرف خونه) مسکن بومی در مقایسه با مکان فعالیتهای جمعی
خانوادگی (هال ،آشپزخانه و حیاط) ،اجتماعی (هال و حیاط) و
فردی (اتاقخواب) مسکن مهندسی ساز با دارا بودن کمترین نمره
استاندارد هم پیوندی ،مکان فعالیتهای یکپارچهتری هستند.
این ویژگیها را در گونههای مسکن میتوان ازلحاظ اجتماعی
اینگونه تبیین کرد ،مکان فعالیتهای جمعی خانوادگی،
اجتماعی و فردی مسکن بومی در مقایسه با مسکن مهندسی ساز
از بیشترین یکپارچگی و سطح تماس برای ساکنان با یکدیگر و
مهمانان برخوردار هستند که این امر امکان فعالیتهای جمعی
مانند تعامالت جمعی اعضای خانواده ،سرو غذا و دیگر فعالیتهای
جمعی و همچنین فعالیتهای اجتماعی مانند پذیرایی از مهمانان
و پیوند آنها را با ساکنان بهتر فراهم میآورد.

برای رسیدن به هدف اصلی پژوهش ،الزم است تأثیر تغییر
پیکرهبندی فضایی مسکن بر مکان فعالیتها در گونههای مسکن
با تحلیلهای نحو فضا بررسی شود .ازآنجاکه تفسیر اجتماعی
نمره استاندارد هم پیوندی ( )RRAاشاره به اهمیت فضا با توجه به
نوع استفاده از فضا دارد (Hillier, Hanson & Garham, 1986; Zako,
) ،2005این شاخص نشان میدهد با توجه به ارزش یکپارچگی
در هر دو گونه مسکن مکان فعالیتهای جمعی خانوادگی
ساکنان ،یکپارچهترین مکان فعالیت در میان دیگر فضاها هستند
(جدول شماره  .)3همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده

بر اساس محاسبات انجامشده جدول شماره  3مشخص شد،
مکان فعالیتهای فردی در مسکن بومی با مکان فعالیتهای
جمعی خانوادگی و اجتماعی از ارتباط بیشتری برخوردار است
ولی در مسکن مهندسی ساز مکان فعالیتهای فردی دارای
تفکیکپذیری بیشتری است ،این امر حاکی از عدم اجازه حضور
دیگران و درجه باالیی از کنترل به دلیل ماهیت فعالیتهای
اختصاص دادهشده به این فضاها در مسکن مهندسی ساز است.
همچنین مشخص شد مکان فعالیتهای خدماتی مشترک
(حیاط ،انبار ،توالت ،حمام) در مسکن بومی «حیاط»« ،انبار»

تحلیل پیکرهبندی فضایی
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و «توالت» نسبت به مسکن مهندسی ساز از یکپارچگی بیشتر
و تفکیکپذیری کمتری برخوردار هستند .درحالیکه یکپارچگی
«حمام» مسکن مهندسی ساز بیشتر از مسکن بومی است .الزم
به ذکر است فضای«پارکینگ» در مسکن بومی و فضای «طویله»
و «سربام» در مهندسی ساز وجود ندارد .همانطور که اشاره
شد شاخص عمق ،بار معنایی اجتماعی دارد .با افزایش عمق،
فضا خصوصیتر شده و میزان نفوذناپذیری به فضا و ارتباط آن
با محیط پیرامون کاهش مییابد .میزان خصوصی بودن مکان
فعالیتها از مقدار عمق فضاها قابلبرداشت است که در جدول
شماره  3ارائهشده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،مکان
فعالیتهای جمعی خانوادگی ،اجتماعی و فردی در مسکن بومی
از عمق کمتری نسبت به مسکن مهندسی ساز برخوردار هستند.
این یافتهها حاکی از آن است که در مسکن بومی میزان خصوصی
بودن این دسته از مکان فعالیتها بهمراتب از مسکن مهندسی
ساز کمتر است .بهطوریکه مسکن بومی با این ویژگی در تسهیل
روابط و سطح تماس بیشتر اعضای خانواده با مهمانان و محیط
اطرافشان در مقایسه با مسکن مهندسی ساز عملکرد بهتری از
خود نشان داده است .همچنین مشخص شد ،مکان فعالیتهای
خدماتی مشترک (انبار ،حیاط ،حمام ،توالت) در مسکن مهندسی
ساز انبار و حمام و در مسکن بومی حیاط و توالت از عمق کمتری
برخوردار هستند (جدول شماره .)3

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی سازوکار انطباقپذیری سیستم
فعالیتها در عرصههای جمعی ،اجتماعی ،فردی و خدماتی با
تغییرات پیکرهبندی فضایی از طریق بررسی فعالیتها و ویژگیهای
نحوی فضا بود .یافتههای پژوهش حاکی از اشتراک و تفاوت در
پیکرهبندی عرصههای جمعی خانوادگی ،اجتماعی ،فردی و
خدماتی در میان گونههای مسکن است .عرصه اجتماعی دو گونه
مسکن با فضای «هال» و «حیاط» مشترک است بهگونهای که
فضای «هال» در میان فضاهای عرصه اجتماعی دارای بیشترین
فعالیت و ثبات فضایی است .بیشترین تفاوت گونههای مسکن
در عرصه جمعی خانوادگی است که با حذف «نیشته بو خونه»،
«هال و آشپزخانه» فعالیتهای فضای حذف شده را در خود جای
میدهند .همچنین تحلیل عرصه فردی نیز نشان داد در خانههای
بومی با حذف «اوطرف خانه» که از فضاهای عرصه فردی است،
فضای «هال» فعالیتهای این عرصه را در خود جای میدهد .این
ویژگی در عرصه خدماتی نیز مشاهده میشود ،طوری که با حذف
فضای «طویله» و «سربام» فعالیتهای این فضاها حذف نمیشود
بلکه ساکنان فعالیت این فضاها را به فضای «حیاط» یا «انبار»
انتقال میدهند و یا از این دسته فضاها که در خانههای بومی
موجود است استفاده میکنند .همچنین مشخص شد دستهبندی
فعالیت و مکان رخداد آن در گونههای مسکن نیز متفاوت است.

جدول  .3میانگین ارزش فضایی نمره استاندارد هم پیوندی ( ،)RRAعمق ( ،)MDتعداد فضا ( )Nگونههای مسکن با احتساب کوچه.
مسکن مهندسی ساز

مسکن بومی
N

MD

RRA

نام فضا

مخفف عنوان هر فضا

نام فضا

RRA

MD

N

30

3/76

1/33

کوچه

ex

کوچه

1/8

4/15

30

30

3/53

1/19

حیاط

YD

حیاط

1/62

4/10

30

24

4/24

1/63

انبار

SG

انبار

1/94

4/18

13

25

4/33

1/70

توالت

w

توالت

1/86

4/37

28

20

5/07

1/94

حمام

bH

حمام

1/89

4/52

26

27

3/93

1/46

هال

H

هال

1/50

3/98

28

21

4/52

1/61

آشپزخانه

K

آشپزخانه

1/51

3/9

27

26

3/97

1/44

اتاق ( 1نیشته بو خونه)

B

اتاق ( 1اتاقخواب)

1/63

4/13

26

14

4/1

1/49

اتاق ( 2اوطرف خونه)

B

اتاق ( 2اتاقخواب)

1/65

4/14

19

42

1/05

1/21

تالر

T

تالر

1/69

4/44

26

31

4/64

1/84

طویله

P / SD

پارکینگ

2/19

4/55

16
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یافتههای دیگر پژوهش حاضر این بود که مکان رخداد
فعالیتهای جمعی خانوادگی ،اجتماعی و فردی مسکن بومی
نسبت به مکان این دسته از فعالیتها در مسکن مهندسی ساز
در یکپارچگی بیشتر و عمق فضایی کمتری قرار دارند؛ که این امر
موجب تقویت روابط ساکنان با یکدیگر ،مهمانان و محیط پیرامون
میشود .این ویژگیها در مسکن مهندسی ساز کمرنگ شده است.
مسکن مهندسی ساز فقط در تعدادی از مکان فعالیتهای خدماتی
نسبت به مسکن بومی از یکپارچگی بیشتر و عمق فضایی کمتر
برخوردار است .در راستای بررسی سؤالی اصلی پژوهش ،میتوان
بیان کرد با تغییر پیکرهبندی فضایی عرصههای جمعی ،اجتماعی،
فردی و خدماتی فعالیت آن عرصهها حذف نمیشود بلکه ساکنان
فعالیت این عرصهها را به مکانی دیگر انتقال میدهند .به عبارت
سادهتر ،فضاها نقش چند کارکردی پیدا میکنند و ساکنان به
انطباق انتظارات کیفی خود در فضاهای جدید میپردازند .این امر
مشخصکننده پایداری اجتماعی  -فضایی مسکن در یک گروه
فرهنگی خاص است که میزان پاسخگویی به نیازهای ساکنان
و درجهای از انعطافپذیری بهعنوان قابلیتی برای تنظیمات و
تغییرات در راستای کاربردهای مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
این یافتهها با تئوری رفتار فضایی راپاپورت ( )1990,2005و
پژوهش نورتقانی و آزادبخت ( )2017همسو است.

در نهایت میتوان بیان کرد از تطبیقپذیری بهصورت
گستردهای میتوان در طراحی مسکن بهره جست .انطباقپذیری
در طرح معماری ،قابلیتی برای تنظیمات و تغییرات در راستای
استفادههای مختلف اجتماعی است .تحلیل نمونههای منتخب
مشخص ساخت ،چکلیست فعالیتها باوجود تغییر پیکرهبندی
فضایی (حذف برخی از فضاهای اصلی) بهخصوص در مسکن
مهندسی ساز دچار تغییر نشده است .بلکه ساکنان بهواسطه
انطباقپذیری ،ترجیحات کالبدی خود را باوجود تغییرات در
فضاهای خانه منعکس داده و به هماهنگی با محیطهای مسکونی
برای رفع نیازها ،ارزشها و رفتارهای خود میپردازند که این عمل
آنها انطباق با محیطی زندگیشان است .هرچند ممکن است
این انطباق از بعد فیزیکی ،روانی و احساسی موردپسند آنها
نباشد .لذا ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی جهت اعتبار
بخشیدن به یافتههای پژوهش مبنی بر توانایی افراد در انطباق با
محیط ،این سازوکار در گروهها و بسترهای فرهنگی مختلف نیز
موردبررسی قرار گیرد.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.

مباحث مطرحشده در پیشینه پژوهشی حاکی از آن
است که ساکنان بر اساس خصوصیات اجتماعی و فرهنگی
خودسازماندهی فضایی فعالیتها را شکل میدهند؛ یعنی افراد
با توجه به نیازهای اجتماعی و روانی که هماهنگ با شیوه زندگی
آنها است به توزیع فعالیتها میپردازند و خود را با تغییرات
فضایی انطباق میدهند .در پژوهش حاضر هم مشخص شد،
باوجود تغییر پیکرهبندی فضایی و حذف برخی از فضاهای
جمعی ،فردی و خدماتی سیستم فعالیت این فضاها استمرار
میباید که این امر نشاندهنده انطباقپذیری ساکنان است .وجود
چنین رابطهای در پژوهش انجامشده به این موضوع تأکید دارد
که استمرار سیستم فعالیت عرصههای جمعی ،اجتماعی ،فردی
و خدماتی نشاندهنده همبستگی رخداد آنها با قانونمندیهای
فرهنگی و اجتماعی گروه فرهنگی است .بهطوریکه تغییرات
فضایی حادثشده ،در رخداد فعالیتهای تأثیر ندارد بلکه اثر آن
بر کیفیت فضایی جهت انجام فعالیتها ،دستهبندی فعالیت و
مکان انجام آنها است .درواقع میتوان بیان کرد ساکنان از طریق
دستهبندی فعالیتها و مکان رخداد آنها به انطباق با تغییرات
فضایی میپردازند که این امر ناشی از تالش ساکنان برای حفظ
نظامهای فرهنگیشان است .انطباقپذیری ،قابلیتی برای تغییرات
و تنظیمات در واحد مسکونی مربوط به پیکرهبندی فضایی
داخلی است؛ به عبارت بهتر ،ساکنان از طریق تطبیقپذیری تمام
فضاهای خانه را مورداستفاده قرار میدهند .ولی میزان پاسخگویی
آن به نیازهای ساکنان و درجهای از انعطافپذیری که حاصل
میآید ،محدود است.
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