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صری را در نظر می سایر ادراک حسی و بدن که در دوران مدرن، معماری بیشتر چشم و منظر ب سان کم اگیرد و به  ن

ی در ارتروند منطقیِ شتتناستتایی و اوبویتبندی عناصتتکوشتتد، توجه استتت. این پژوهش می قای رِ تجربیِ چند حستت 

ه با استدالل این کار پژوهشی براساس روش تحقیقِ آمیخته )کم ی و کیفی(، همرا نماید. رضایتمندی مسکن را تدوین

صاحبه سانه و م شنا شاهده پدیدار ست. در بخش کیفی، روش م شده ا سایی عوامل موث ،منطقی انجام  شنا ر بر جهت 

های های جامعه آماری )ستتاکنان مجتم  کم ی، از پرسشنامه برای گردآوری دادهمطلوبیت بکار رفته استتت. در روشِ

دهد که پیوند بین آگاهی مفهومی، ادراک چند های پژوهش نشتتان مییافته مستتکونی زنجان( استتتفاده شتتده استتت.

ی، این همانی با یبیعت و مطلوبیت ستتکونتگاه معنادار استتت. هم نین،  های خانهموجود در  های حستتیمؤبفهحستت 
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 مقدمه

ست؛ بن شت زمینی ا شه خلق یک به سیهای ما را میای که خانهمایهمعماری اندی سا ترین عامل سازد. در معماری ا

ضایت  سایش، آرامش و ر ست که این اثر تا چه اندازه آ سته ا مردم هستند، از این روی معنای هر اثر معماری بدین واب

سخ به نمردم را تأمین می سکونت آنکند و در پا ست. ماهیت  شان کارا ا سان با اهمیت یازهای ای شه ان چنان در اندی

شر می سفه ب ست که دیرینه آن به تاریخ فل سد. درا واژه  حاکم، شرایط و نظرات ها،ایده به توجه با مدرن دوران ر

شم و  پیدا سرپناه تقلیل به مفهوم سکونت دوباره صری را مد کرد. یراحی معماری در دوران مدرن عموماً چ منظر ب

دهد؛ اما برای بدن و سایر ادراکات حسی مأوایی وجود ندارد. سلطة چشم و سرکوب شدن سایر حواس، ما نظر قرار می

 به دنیای خارج با تماس و شتتناخت از زیادی بخش محیط ادراک فرایند دهد. دراز محیط ستتوم می را به جدایی

سیله سیاندام و صل های ح سانشود. معماری می حا ست. این پدیده در معماری ایرانی  به حواس ساخت، یورشان ا

ضاهابخصوص با توجه به رویکرد مطابعه در ابنیه مسکونی دوره قاجار بمس می  دیده گردد. در خانه ایرانی احجام و ف

 متنوعی عایفی _ های حسیتجربه ترتیب این به و شوندمی شنیده صداها شوند،استشمام می بوها شوند،می بمس و

 معماری متفکران عقاید و آراء بسیاری به انتقادات بیستم میالدی قرن اواسط گیرند. در تجربه جهانی نیز ازمی شکل

 هوی ت و مانند معنی، مقوالتی مدرنیسم که مدعی بودند شد. منتقدان وارد هاآن اجرایی شیوة و مدرن شهرسازی و

 و مفاهیم ارائة به منظور آن رویکرد و پدیدارشتتناستتی زمینة ظهور بنابراین نگرفته استتت، تعلق را در نظر احستتاس

شد )بریمانی،حلراه سازد فراهم  سان معماری، از جمله نوربرگ31:1391هایی که این فقدان را جبران  شنا  -(. پدیدار

سما 5، فرامپتون4شوبتز سکونت واقعی، به همراه ایجاد دارای دغدغه 6و پاال شان تأمین  ستند. به زعم ای سان ه هایی یک

ضایت سهممطلوبیت و ر سزایی مندی،   ساکنان ی، حس تعل ق، هوی ت و در نهایت رفتارمندخایرهگیری شکل در را ب

راکی، حس ی و شناختی را در خواهد کرد. معماری که برای انسان، افزایش سطح کیفی زندگی و تامین نیازهای اد بازی

گردد. ها بازمیپی داشته باشد. بخش مهم و تاثیرگذاری از این امر به حضور بدنمند و ادراک چند حس ی انسان از مکان

ست که روندی آن درصدد کاربردی، –پژوهش بنیادی  این سایی و اوبویت به منطقی ا شنا بندی عناصر تجربه منظور 

 منظور به مستتیری را تا بندی امکان خواهد داد،چنین اوبویت نماید. مندی، تدوینچند حستتی در ارتقای رضتتایت

 اند پیمود.تری دارند و در عین حال مغفول ماندهمعیارهایی برای درگیری حواسی که نقش پررنگ به دستیابی

( 1391نیازی،) «و کیفیآمیخته کم ی »و « استدالل منطقی»بر این مبنا روش تحقیق در مقابه حاضر، ترکیبی از روش 

مشاهده پدیدارشناسانه و مصاحبه، در شناسایی عوامل موثر بر مطلوبیت در نمونه ابنیه سنتی  ست. در بخش کیفی،ا

اند در محل با چهار نفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه که مدرس یرح مسکن بودهمصاحبه . کار رفته استه ایرانی ب

پژوهش، به عنوان یک ابزار برای شناسایی متغیرها و روابط آنها و  تحلیل کم یپیش از شروع فرایند نمونه موردی، 

اند. در بخش های انجام گرفته به روش تفسیری مورد تحلیل قرار گرفتهرفته است. مصاحبه به کار سواالتپیشنهاد 

انواع ابنیه، مسکن به دبیل اهمیت و جایگاه آن  کم ی، ابزار اصلی پژوهش اخذ پرسشنامه بوده است. در مقابه حاضر از

ها در آن به عنوان بستر پژوهش انتخاب شده است. بخشی افراد و زمان و نحوه حضور تمامی سنین و جنسی تدر هوی ت

های االسالم زنجان با توجه به ثبت مل ی، برای نمونه قاجاری مورد توجه قرار گرفته است. در میان گونهخانه شیخ

                                                           
4. Schulz-Christian Norberg ،1926-2000 ، سی در معماری هایترین چهرهاز برجسته ست که تأثیری پدیدارشنا سط و گسترش این  ا ژرف بر ب

 .گفتمان داشته است
5. Paul Framptonای، پدیدارشناس انگلیسی فیزیک ذره. 
6 .Juhani Uolevi Pallasmaa.معمار و پدیدارشناس فنالندی ، 
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گر مانند بو و صوت برای ساکنین یکسان بوده، در که متغیرهای مداخلههای مسکونی به علت اینکونی، مجتم مس

ها، به عنوان نمونه موردی کنار فراوانی و امکان تسر ی نتایج و هم نین نزدیکی اجتماعی و اقتصادی افراد ساکن در آن

ساکنانِ بیش از یک سال انجام گرفته است تا تجربه حسی آنان،  میان اند. توزی  پرسشنامه دربرای بررسی انتخاب شده

شوندگان )جامعه آماری(، ساکنان پرسششتابزده و هیجانی نبوده و تجربیات فصول و شرایط مختلف را داشته باشند. 

به کفایت (، فجر و اببرز با توجه 1اند. سه مجتم  مسکونی قائم )تصویر شماره های مسکونی شهر زنجان بودهمجتم 

 ای انتخابای، مرحلهگیری تصادفی خوشهروش نمونههای مسکونی به ای از مجتم عنوان نماینده بههای آماری داده

مورد  Amos24و  SPSS16افزارهای های گردآوری شده با استفاده از نرمداده است. و توزی  پرسشنامه انجام گرفته

 های موردی آورده شده است.ن نظریه آزمایی مدل مفهومی، بر اساس نمونهدر پایااند. و تحلیل قرار گرفته تجزیه

 

 مندی مسکنمفهوم رضایت

کند. واژه مطلوب در مندی مسکن یاری می، ما را در تشریح مفهوم رضایت«رضایت»و « مطلوب»های تعریف واژه

رضایت نیز در معنی  (.1760:1391)معین، آیند معنی شده استفرهنگ فارسی معین، خواسته شده، دبپسند و خوش

بغوی خود در فرهنگ عمید به معنی رضا، راضی بودن و خشنودی از چیزی یا مکانی آمده است )ذبیحی و 

های متفاوتی که با درجه مندی مسکن، مطابعات مختلفی انجام شده تا مدل(. در باب رضایت1390همکاران،

مطابعات فرهنگی در باب مسکن و خانه را به سه 7شناسایی کنند. هیوجمندی سکونتی ارتباط معناداری دارد، رضایت

 گیرند:کند که بجز مورد اول یعنی هویت و خانه آرمانی دو گروه دیگر در محدوده مطابعه حاضر قرار میگروه تقسیم می
در این دسته مطابعات رود، ریشه در فلسفه و جغرافیا دارد. دسته اول که سنتی دیرینه در مطابعات مسکن به شمار می

ای در آن دارد، بر تجربه سوژه محور و ادراکات ذهنی فرد از جهان هستی خود تأکید جایگاه ویژه« پدیدارشناسی»که 

شود. نوربرگ شوبتز در همین راستا شود. به نظر پدیدارشناسان، سکونت فرآیند تبدیل یک مکان به خانه تعریف میمی

کند. در این سنت مطابعاتی، مسکن بیش از آنکه به را مطرح می« حس مکان»هوم مف 8و ربف« روح مکان»مفهوم 

 رود.شود و تعابیر شاعرانه و فلسفی در آن به کار میعنوان یک ساختار مطرح شود یک فرآیند در نظر گرفته می

کنند. این سنت تأکید میها مطابعات دسته دوم به دنبال تحقیق در باب معنای خانه هستند و بر زندگی روزمره انسان

ی، نمایش هویت شود. یکی از معانمطابعاتی به عنوان راهی برای توسعه روانشناسانه و تجربی معانی خانه شناخته می

 (.Hauge,2007, 100است )
اند. مطابعات ارتباط انسان و هستی )یبیعت( در پژوهش جزو عوامل اثرگذار بر فرآیند مطلوبیت در نظر گرفته شده

 یبیعت نیز حفظ و مکان به تعلق احساس معاصر اندیشمندان از بسیاری .استتبطی نیز در این خصوص ذکر شده مر

 حفظ آن برای قدم ترینابتدایی و است مرتبط یبیعت با ما هویت .یافتند یکدیگر ملزوم و الزم را آن با هماهنگی و

 دهیم تشخیص را یبیعت با خود تماس مستقیم مناف  نیست که منطقی است. محیطی اخالقیات به پایبندی و اهمیت

 از از دوری ناشی خأل چرمایف و ابکساندر، به چون پردازانینظریه (.119: 1382 )بل، ندهیم اهمیت آن به بقای وبی

 توصیف نظیربی هایشاد را یبیعت با آدمی های صمیمانهتماس اینان پرداختند. معاصر انسان زندگی در یبیعت

ترین عامل مردم هستند، از این روی معنای هر اثر در معماری اساسی(. 48: 1353 ابکساندر، و چرمایف) کنندمی

کند و در پاسخ به معماری بدین وابسته است که این اثر تا چه اندازه آسایش، آرامش و رضایت مردم را تأمین می

                                                           
7. Edmund Husserl ،1859-1938 ،است پدیدارشناسی از فیلسوفان مهم و تأثیرگذار قرن بیستم و بنیانگذار. 
8. Martin Heidegger ،1889-1976ترین فالسفه پدیدارشناس آبمانی است.، یکی از معروف 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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مندی با رویکرد مطابعات مطلوبیت و رضایت در مقابه حاضر(. 1371نیازهای ایشان کارا است)چرمایف و همکاران،

 مبتنی بر فلسفه پدیدارشناسی و اهمیت معنا و مکانیت آورده شده است.

 فلسفه پدیدارشناسی

سی شنا ساً ایواژه پدیدار سا سفی ا ست، فل سوفان بار نخستین برای که چرا ا  شرح جهت را واژه این که اندبوده فیل

 آن ه واسطهبی و توصیفی بررسی پی در اند. پدیدارشناسیبسته کار به هاآن پدیدارشدن وضعیت و موقعیت چیزها

دقیق.  و سخت هایآموزه از ایمجموعه تا است دیدن و نگریستن شیوة بیشتر است و شودمی پدیدار آگاهی ما بر که

 به استوار فلسفی نظام یک افکندن پی و سخت هاییگزاره و احکام ترویج و تحصیل پی در معنا، پدیدارشناسی بدین

 ادراک و فهم برای منعطف و نرم هاییرهنمون و اشارات آوردن فراهم پی در بیشتر بلکه نیست، آن معنای کالسیک

ست محیط شیرازی، ا سی رویکرد .(90: 1393) شنا ستم قرن هفتاد دهة اواخر از که پدیدار  آثار ترجمة با بعد به بی

 است، بوده بسیار توجه مورد و یافته راه معماری و شهرسازی تخصصی هایحوزه باشالر به گاستون و هایدگر مارتین

ست و توصیفی رویکردی رویکرد  هایکاستی و شهری فضاهای در معنی دارد. بحران قرار کیفی تحقیق در گسترة ا

استتت  بوده پدیدارشتتناستتی نیز و رویکرد کیفی به بازگشتتت دالیل از مکان با ابفت و مکان حس به نیل در کم ی

 (.13:1392پرتوی،)

ست که وقوع زندگی روزمره را در خود گرفته  شناختی، باید بین خانه و خانه مکانی ا سفی و روان ست. در نگاهی فل ا

شانه اترام می شت. ما در کا شانه فرم گذا شاه راغی و بندرآباد، کنیم، اما در خانه مقیم میکا  .(344:1394شویم )
کاوانه شناختی، روانای زیباشناختی نیست، بلکه یک پدیدار روانخانه صرفاً تجلی و تبلور یک اثر معماری، یعنی ابژه

صر به فرد  سیار منح صیت و خانواده و ابگوهای ب شخ ست از  ست که خانه بیانی ا سما معتقد ا ست. پاال و اجتماعی ا

گزینی، یعنی (.  سکنا61:1391ر است تا به اثر تصنعی )شیرازی،تشان. در نتیجه، گوهر خانه به زندگی نزدیکزندگی

ست )نی ه و دیگران،  شر با مکان ا شیدن در آرامش که یادآور ارتباط کلی ب ضی بودن و با شتن و ماندن، را سکونت دا

1393 :59.) 

 ادراك و محیط

 ها تاثیر می گذارد.پذیرفته و بر آنها تاثیر از آن معماری با حوزه های مختلفی در تعامل استتتت ودر جهان امروز 

ست تا محلی سانی ا شکل دادن به جهان فیزیکی با مُهر ان سکونت شود معماری  (. در 5:1395تنی،)پنج برای انس و 

ست ذهنی ایادراک پدیده این فرآیند، سی تجارب آن یی در که ا سان یریق این از و شودمی دارمعنی ح روابط  ان

شیا را معانی و امور صورات و مفاهیم حسی، تجارب عمل این در. یابدمی در ا شی ت  که موقعیتی و انگیزه فرد آن، از نا

 هایمیدان از یکی در (. زمانی که محر ک25:1371خداپناه، و کنند )ایروانیمی دخابت گیردمی ادراک صتتورت آن در

 شده حاصل گویند ادراکمی گردد، منظور مفهومی و معنا برای اگر و شودمی احساس آن وجود گیرد،می قرار حس ی

 و انتظار انگیزش، گذشتتته، هایخایره و هاتجربه با بلکه  معنا، با تنها نه که  استتت پی یده فرآیندی ادراک .استتت

 گیرند: می قرار گروه دو در انسان (. حواس1378، 192 است )پارسا، وابسته محیطی شرایط

 هاچشم مانند هستند اشیا با ارتباط در که فاصله هایگیرنده .1

 المسه مانند وندرمی کار به نزدیک هایجهان درک برای که بالفاصله هایگیرنده .2

 همکاری با تنها معموالً ادراک محیط فرایند انجام اما دارد، اختصتتتاصتتتی کامالً و ویژه ایوظیفه ارگان هر اگرچه

 نیستتت هم با همزمان همیشتته محیط ادراک برای مختلف هایارگان از استتتفاده. شتتودمی انجام مختلف هایاندام

 (.23:1388 )گروتر،
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کند تا به دریافت در فرایند ادراک، مغز ما ایالعات بینایی، شتتتنوایی، بویایی و حتی المستتته را با هم ترکیب می

صل یکپارچهیکپارچه سد. حا ست بر ست واق  همان چیزسازی ایالعات محیطی در ای که مد نظر فرایند ادراک ا ی ا

شهری مطرح می ست، اما منظر که گوردون کابن تحت عنوان منظر  صری در ادراک غابب ا هری شکند. گرچه منظر ب

سه و ... )پاکزاد صوتی، بویایی، الم ست از منظر  سیدری با ادراکی  هر در نتیجه (.105: 1391 ترکیبی ا  آغاز افت ح

اما  گیرد،می پایان ذهن در گردد(می پدیدار محسوس هایتطبیق یافته و ابیارزی از پس )که معنی خلق  با و شود می

ساسی نکته ست.  کنشی چنین از گزیر معنی نا هر ظهور که  هاستیافته تأویل فرآیند، این در ا  افراد که یوری به ا

 یور کرده و به گزینش را های محیطیمحرک بلکه  نیستند،  شانپیرامون محیط ایستای هایکنندهدریافت گاههیچ

 (.Johnson, 2009 ,95)کنندمی تأویل و تفسیر فعاالنه

دهد. حواس به ما این امکان را بشر در یول تاریخ اهمیت این موضوع را دریافته که حواس، ما را در مرکز دنیا قرار می

وسیلة خایب اثر معماری بهم .(Jay,1994,27مان قرار دارد داشته باشیم )ن ه پیراموندهد که توصیفی از خود و آمی

نسان با فضا را اهای ارتبایی ای چندحسی که همة راهکند. داشتن تجربهآن را دریافت و ادراک می ،ی خودقوای حس  

ی تجربة معماری، موردی چند حس   افزاید. به زعم پاالسماشده میو غنای فضای خلق بر کیفیت ،تحت تأثیر قرار دهد

عضالت سنجیده  ، پوست، زبان، اسکلت وبینی ای برابر به وسیلة چشم، گوش،فضا و مقیاس به گونهاست؛ کیفیات ماده، 

ای غنی از کند، و این در اصل به تجربهی وجودی و حس در جهان بودن فرد را تقویت میشوند. معماری تجربهمی

های غیر بصری ر خاص برای حسه یوفضاهای نادری وجود دارند که ب (.112-111 :1393 ،انجامد )پاالسماخود می

تند. هایی دالبت داشته باشند نیز ناچیز هسهایی که بر چگونگی یراحی چنین مکانیراح شده باشند و تئوری

کنندگان باید به جهتی سوم پیدا کند که تنوع تجربیات حسی را که موجد بذت استفادههای ما میسازیتصمیم

 (.1985بنتلی و دیگران، نامیم )یتی را غنای حس ی میهستند، افزایش دهد. ما چنین کیف

بخشی چون بمس کردن، بوییدن، چشیدن، شنیدن و دویدن است. برخی های بذتشناسی حس ی حاصل حسزیبایی

ی در عین اینکه بخشی از زیبایی است، انگارهمحققان تجربه ها نیز، کننده آنهای تداعیگرا عقیده دارند که بذت حس 

آید. ت میاز ماهیت اشیاء هستند. زیبایی حس ی متوجه خوشایند بودن دریافت حس ی است که از محیط به دسجزئی 

(. 209:1393هایی استتت که در محیط وجود دارد )چراغی و بندر آباد، ها، صتتداها و بافتها، بودر نتیجه متوجه رنگ

ستم خ سی ست از مجموعه  سان با محیط ایراف او تابعی ا ضا واص چند گانهارتباط ان شر از ف ساس ب رتباط ااش. اح

 است.ف او ابعمل بسیار نزدیک با محیط ایرانزدیکی با دریافت و درک او از حواس خویش دارد، که آن هم در عکس

ز نفس ای بصتتری، حرکتی، دمائی و ملموستتی اتواند به عنوان موجودی در نظر گرفته شتتود که دارای جنبهبشتتر می

 بذتی شناسیزیبایی موضوع بنابراین یا تقویت گردد. ن است توسط محیط ایرافش مهار شده وخویش باشد که ممک

 (.1383 بنگ،) شودمی حاصل محیط ایبویائی و المسه شنیداری، دیداری، برداشت از که است

 ساختارشناسی مفهوم سکونت

صاحب سکونت از نگاه  سی مفهوم  شنا ست.نظران این حوزه، مبی ن دیدگاهساختار  موریس هایی متنوع و متفاوت ا

 سوژه»و « بدن و آگاهی»میان  نوین روابطی با  یرح که است جمله متفکرانی از فرانسوی، پدیدارشناس 9مربوپونتی

را  ادراک بودن بدنمند مسئله مربوپونتی .(1)شکل شماره گیرد می پرسش به را پیشین مندیروش و ، نظام«و جهان

ستلزم ادراک بدنمندی .کندمی مطرح تجربه  سوژة و بیرون جهان میان مثابه میانجی حواس، به به نوین نگاهی م

                                                           
9. Ponty-Maurice Merleau ،1908-1961دارشناس فرانسوی. شاخه اصلی کار او پدیدارشناسی ادراک است. فیلسوف و پدی. 
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ست. ادراک  واستتتطه به ا

 پیونتتدیهم در حتتواس

 بتتتتتتتتدن یک هم ون

یک  که استتتت کل ارگان

 تتتوانتتدمتتی بتتدنتتمتتنتتد

 این .باشتتتد دیتتتدگتتتاه

پیتتامتتدهتتای  تی ن پو بو  مر

برای  بسیاری هتتایحتتوزه

 گتتونتتاگتتون انتتدیشتتتته

یری،  )بصتتتت شته ست دا  ا

1393.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

س   ست ی فعل مقدماتیِادراک ح سیری ا، یافت معانی ا ست یا نوعی فعل  ةناحی زکه پیش از هر تف ضر ا ما در عابم حا

صرفاً ض  ما در آن  ست که مو ضمن آن بر وجودی ا ست، بلکه عابمی در  س  . شودما پدیدار می منفعل نی ی ادراک ح

م این معنا بر هر حکمی مقد  ؛شتتودها ظاهر میای از دادهمعنای موجودی درون عابمی استتت که در مجموعه ةمالحظ

یور مساوی در چشم، گوش، بینی، پوست، زبان، اسکلت  های ماده، فضا و مقیاس بهکیفیت .(1385زاده، )یابب است

شده سیم  ضالت بدن تق شماره و ع شکل  ی را در بر می2اند ) س  گیرد که با هم در (. معماری، هفت قلمروی تجربه ح

بینیم )هال و انگیزند. از دیدگاه مربوپونتی ما عمق، ستترعت، نرمی و ستتختی اشتتیاء را میاند و یکدیگر را برمیتعامل

 خود و فهمیاست. مکان مکان منشأ تن، خود مکانی ذاتاً ساختار که است مربوپونتی بر این باور(. 39:1394یگران، د

 .(1395)شکری، یابدمی در را آن خود وجود درک مقام در سوژه که است واقعیتی یافتن، نخستین مکان در را
 

 

 

 

 

 

 مربوپونتی جهان از دیدگاه-دیاگرام ارتباط انسان: (1شکل شماره )
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س  مربوپونتی می شد با تحلیل ادراک ح شیوکو سازد جةموا ةی،  شن  ای به او، ادراک پنجره ةبه عقید ؛ما را با عابم رو

شیا سی ادراک می، عابم و حقیقت میءسوی ا شنا شاید، چنان که در پدیدار ست، حتی گ گوید ادراک دانش جهان نی

ضوع،فعل نیز  ست یا اخذ دببخواه یک مو ست که بلکه زمینه نی  همة مینةزآیند و پیشافعال از آن پدید می همةای ا

ست شماره  آنها شکل  شابود ،پس .(3) ساس و  ست که ا ساختار کلی ا ست و در  ةادراک یک  ستی ما آن رفتارهای زی

 .(1385زاده، )یابب س آن معانی عابی و آگاهی مفهومی قرار داردأر

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شوبتزیکر" صیف اهمیت خلق معنا و ةبا تحقیقاتی که دربار "ستین نوربرگ  ارزش بودن  با سکونت انجام داده به تو

س   ست که وظیفدرک ح ست. او معتقد ا ضوعات  ةی پرداخته ا ست چرا که عالوه بر در نظر گرفتن مو معمار دوگانه ا

های محیطی را برای ستتتاکنان فراهم ای باشتتتد که امکان تفستتتیر کیفیتتکنیکی و عملکردی، یراحی باید به گونه

ند ندر،ک یه(. 2002،12)نیال وبتز نظر بشتتتُ ماری و  باره ه های خود را در مورد مع عام در کان و مجتم »یور  های م

ستی شه ،«زی سرِلبر مبنای اندی ُشوبتز در رابطه با 11و هایدگِر 10های افرادی هم ون هُو ست.  سی »بنا کرده ا شنا پدیدار

«  یبیعت و ستتاختار مکان در پیوند با زندگی»اشتتاره دارد و موضتتوع آن را « پدیدارشتتناستتی مُحیطی»، به «معماری

شاره داردمی شد. این )در جایی یا مکانی واق (  گوئیم برجاهد، ما میدزمانی که چیزی رخ می داند. در این رابطه او ا

توانیم دهد؛ بنابراین نمیجهان شتتکل می -گفته بر این امر دالبت دارد که جا یا مکان به بخش درونی و ذاتی زیستتت

شته باشیم، بلکه باید تمامیتی منسجم از این شته ب زندگی را در یک دست و مکان را در دست دیگر دا اشیم دو را دا

 (.89، 1382)شُوبتز، 

صر و موبفه»کاراکتِر،  ضاماهیت عنا ُشوبتز، در مقابه را تعیین می« های ف ، بر این «پدیده مکان»کند، چنان ه نُوربری 

یلبد و تنها بواستتطه کاراکتِر مکان استتت که های ویژه با کاراکتِرهای خاص را میعقیده استتت که هر فعابیتی مکان

                                                           
10. Gaston Bachelard ، 1884-1962شناس فرانسوی است.دان، فیلسوف و معرفتدان، فیزیک، ریاضی 
11 Moran 

 نتی(: دیاگرام ارتبایات ادراکی از دیدگاه مربوپو3شکل شماره)

 

 تینتیجه فقدان بدنمندی از دیدگاه مربوپون :(2شکل شماره )
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ست می شده ا ست که یی آن، جهان داده  شی ا ست که کاراکتِر رو با  وتوان با مکان ارتباط برقرار کرد و از این روی ا

 (.7:1380)شُوبتز،  گیرندنام می« شناسایی»و « یابیجهت»شود که دو عملکرد روانشناختی همراه می

 (4)شکل شماره داندمی «تعیین موقعیت»و  «احراز هویت»های دوگانه سکونت را ، جنبهمد نظر شوبتز پدیدارشناسی

 که در ساختن مکان نقش بسزایی دارند.

 

 

 

 

 

 

شامل می«احراز هویت» گذشته از آن تحت عنوان روح  شود که در، گشودگی و بازبودن به روی شخصیت محیط را 

)ساختاری( در احراز هویت مکان که خایره،  پدیدارشناسی مکان، درصدد است تا اصول اساسی کردند.یاد میمکان 

به همین منظور، هر مکانی با رویکردی تحلیلی  .، شناسایی کند(5)شکل شماره بردارد مکان را در )حس( معنا و روح

کاراکتر فة فضتتتا و  بب دو مؤب قا بب یرح چنین گیرد و مورد بررستتتی قرار می ،در  قا ها در  کانی تن یت م احراز هو

 .(17:1378)بمانیان و دیگران،  شد بندی میسر خواهدتقسیم

 

 (: دیاگرام تلخیص دیدگاه این همانی شوبتز5شکل شماره)

 

صیف می سکونت را تو شاعرانه، مفهوم  شالر با نگاهی  ستونبا سوی کند. گا شاعر فران سوف و  شالر فیل  کتاب در با

شهور ضا بوییقای »خود،  م شدن از پیش آدمی»گوید: می «ف ست شده خانه نهاده در گهوارة جهان، به افکنده  « ا

 چیزی معرف روزمره است. زندگی گرفته خود در را روزمره زندگی وقوع که است مکانی (. خانه،46: 1392)باشالر، 

ست ستی در را خود که تداوم ا شنا گاهیتکیه هم ون رو، این از و کرده حفظ ما ه شتیبانی به آ شیند می ما پ ن

شوبتز،  شالر معنای خانه را این نین بیان می1384) ست زادگاهی خانه»کند: (. با سله مراتب که ا  کارکردهای سل

شه برای را خانه یک در زندگی کردن یا سکونت کردن مختلف  جایی در یا و« کندمی حک ما وجود بوح در همی

 تنها خانه،« کند.می خود آن از را خانه مفهوم گزید، مستتکن واق  به درآن بتوان که هر فضتتایی»گوید: می دیگر

 باز بارها خایرمان خیال از نیز را خود گذشته صندوق ة آن، حفاظ در ما نیست. حاضر هایو شب روزها دهندةپناه

 (.(Pallasmaa ,1992کنیم بسته می و

ست. او« تخیل» ساسی ا ست اگر نتوانیم تخیل کنیم قادر به پیش در آثار باشالر، کلیدواژه ا . هر بینی نیستیممعتقد ا

شخصیتی منحصر به فرد یافته و در اختیار فرد قرار بگیرد. اتام، می شدن به مکان رویاپردازی،  تواند از یریق تبدیل 
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 (: دیاگرام مفهوم سکونت از نگاه شوبتز. منب : اخوت و دیگران4شکل شماره)
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کند خانه می اند. همانطور که باشتتالر به این موضتتوع اشتتارههای به خایر ستتپردن و رویاپردازی با هم مرتبطکنش

 (.175: 1394کند )هال و دیگران،(؛ خانه از رویاپرداز محافظت می6دهد )شکل شمارهپردازی را مأوا میخیال

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورتاً تجربه ضای تجربة خانه  شومینه نهایت ف ضای گرم کنار  ست. ف صمیمیت ا صمیمیت و راحتی ای از گرمای 

سکن صرفاً به تفکرات عملکردی و آگاهانه و نیازهای اجتماعی م ست. معماری  سخا شهری پا ست، بلکه گزینی  گو نی

صر کهن را که در بدن نهفتهمی شاورز اوبیة ع شکارچی و ک ست  ساس ما از راحتی، حفاظت و بای اند به یاد آورد. اح

سل شه در تجارب ازبی ن شالر این شمارهای بیخانه، ری شته دارد. با صاویری که بدویت ما را به نمایش »ها را، گذ ت

ایم در نهاد ما سلسله ای که ما در آن به دنیا آمدهنویسد خانهکند. وی مینامگذاری می« تصاویر اوبیه»یا « گذارندمی

 (.75مراتب عملکردهای متنوع سکنی گزیدن را منقوش کرده است )همان: 

 

 االسالممندی مسکن با تأکید بر خانه شیخهای رضایتمولفه

سی موبفه ضایتاکنون با برر سی مفهوم  مندی و بیان نظرات گوناگون در حوزههای ر شنا ساختار سی و  شنا پدیدار

)ثبت  االسالمخانه شیخ .انجام خواهیم داد ی اساسی پژوهشگویی به مسئلهپاسخ جهت مندکوششی نظام سکونت،

در مجموعه حریم بازار واق  گردیده که در ضل  شرقی آن خیابان فردوسی  (28/10/79به تاریخ 2969ملی به شماره 

به دستور بانی، مرحوم .ش ه 1136بنای مزبور در سال  است.و در ضل  شمابی مجموعه بازار تاریخی و خیابان ضیائی 

االسالم است. منزل شیخ جهت سکونت ساخته شده ،بوده قاجار در دوره االسالم که یکی از علمای بزرگ زنجانشیخ

ورودی در ضل  غربی و  است. در یک یبقه کار شده و چوب های قدیمی زنجان و با مصابح سنگ، آجربه سبک خانه

کاری شده بری و سقف بمبهتاالر اصلی در ضل  شمابی بنا با تزئینات گچاند. ر واق  گردیدهمشج  ها برگرد حیاییاتام

  .کندخودنمائی می
 سه سوال باز در مصاحبه مطرح شده است: االسالم،خانه شیخبه منظور تحلیل کیفی 

 دانید؟چه عناصر معماری را در تنوع و مطلوبیت فضایی بنا موثر می -1

 االسالم بارز هستند کدامند؟بخش که در خانه شیخساز و هوی تعوامل خایره -2

 اند؟سایر ادراکات حس ی )مانند، صوت، بو، المسه( در معماری بنا مورد توجه قرار گرفتهچگونه به جز بینایی،  -3

 

 (: اهمیت جایگاه خانه در دیدگاه باشالر6شکل شماره)
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 االسالم زنجان(: خانه شیخ7شکل شماره)

( بصورت خالصه در دو بخش کاببدی و محتوایی آورده 1ها بصورت تفسیری تحلیل شده و در جدول شماره)پاسخ

ست. خانه ایرانی در منظر  شدهشده ا شکیل  صر ذهنی یا نمادین ت سی از عنا شنا ست، عناصری که پایه در  پدیدار ا

ستتتطح عمیق فرهنگ ناخودآگاه دارد. مثل ورودی خانه، حیاط مرکزی، ستتته دری و پنج دری تا اجامِ مطبخ. در 

ضاها جایگاه و اهمیت فوم سابعادهمعماری ایرانی هر کدام از این ف ست.  صاص داده ا سله مراتب ای را به خود اخت ل

ضا امتداد می ضایی از ورودی تا درگیری بدن با تمامی ف صی و هویت اهابی خانه ف شخ صری که با زندگی  یابد. عنا

شیخ شترک. در خانه  شهارتباط دارد، مانند خایرات و ادراک م سالم هر گو سایش ای از خلوتاال سبز، آ ضای  ها، ف

صدای اذان، صدای فواره آبنما، خایره اقلیمی، اندرون و بیرون، بوی کاهگل،  ساز و پرورش دهنده پرندگان حیاط و 

ها و تصتتاویر خاصتتی برای افراد رویای تاریخی ستتاکنان آن استتت. در نهایت نمادهای اجتماعی که برای دادن پیام

و سردر  هاها، ایوانرود. مثل نشانه های ثروت، آموزش و هویت اجتماعی. تزینات بکار رفته در یامبیرون به کار می

ست )حمزه ساکنان خانه ایرانی ا سطح اجتماعی  شانی از  شکوه نماد و ن شتی، با های ایرانی خانه (.1395نژاد و د

ستند و مرکز آنعموماً درون شیخگرا و مرکزگرا ه ست که درخانه  سالم نیز اینها یبیعت )حیاط( ا ست. اال چنین ا

های از آرامش و زندگیست و به دبیل وجود فضاهایی با کیفیتکاراکتر خانه ایرانی به دبیل حضور یبیعت، سرشار 

های مورد توجه انگیزی. یکی از شاخصهانگیزی و خایرهها سرشار از خیالمتفاوت، و نمود خاص نور و رنگ در اتام

سان، ادراک شنا ضا از منظر پدیدار ست. با کمی دقت درف سه و بویایی ا سط تمام حواس از جمله الم  پذیری آن تو

ی خانه توان این کیفیت را در فضتتاهای مختلف خانه حس کرد. در واق  در این های ستتنتی ایرانی میکیفیات حستت 

ها، هر فضتتتایی با عطر و بوی خاص خود و با ارتبایی که با باد و باران و آفتاب دارد، حواس المستتته و بویایی خانه

های دنج و باالخانه و زیرزمین، فضایی ها و گوشهبا داالناالسالم یابد. خانه شیخانسان را درگیر کرده و تشخص می

کنند. فضتتاهایی که ستترشتتار از مناستتب برای خلوت کردن و یادآوری خایراتی استتت که در ناخودآگاه زندگی می

ضاهایی که در خانه ست. ف صی ما صو سنتی ایرانی با خایرات خ شود. خانه  های قدیمی ایرانی به وفور یافت می 

سان هویت  شناخت ضمنی او از خانه گیرد و به او هویت میمیان سان، به  بخشد و با درگیرکردن حواس پنجگانه ان

شنامه به رنگ می س سواالت پر سعه مبانی نظری، تدوین دیاگرام تجمیعی و  صاحبه در تو دهد. مفاهیم مطرح در م

 اند.کار رفته
 

فه  مول

 اصلی
 خانه شیخ االسالم زیر مولفه
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ی
وای

حت
م

 

 -آفرینش پردیس)رضایت ساکنین( -سرپناه هدف

 زیبایی.

گیری احستتاس تعلق، دببستتتگی به شتتکل فضا

 مکان احساس هوی ت.

 -انسان

 طبیعت

ند این همانی تدای فرآی یبیعت منشتتتا  -اب

 تمام معانی

ی
بد

کال
 

های فراوان -گراییدرون اجرا  -خلوت -بازشتتتو

 آسایش اقلیمی. -فضای سبز

 -کنترل دیتتد -بیرونیتفکیتتک انتتدرونی و  فضا

 هشتی -ورودی خانه

مرکز  -گرا و مرکزگراستتتتخانه ایرانی درون مرکزیت

 حیاط. -بنا یبیعت است

ی ادراك ها بازخوانی خایرات در داالن -غنای حستت 

 واریمردم -و باالخانه

 

 

 های مسکونی مورد بررسیدر مجتمعمطلوبیت و رضایتمندی 
 

 
 عمومی مجتم  مسکونی قائم زنجان ه: منظر(8)شکل شماره

های تحقیق و تحلیل بیان شتتتده، به تبیین یافته نظریات آزمون جهت هاداده تجزیه و تحلیل و آوریاکنون با جم 

 با مناستتب آماری هایآزمون کارگیری های موردی خواهیم پرداخت. بهعاملی تأییدی عوامل موثر بر مطلوبیت نمونه

صول منجر پژوهش روش ست به نتایج صحت و دقت از ایمینان به ح  :1396همکاران، و سرمد(گردد می آمدهد

 گوییپاسخ برای ادامه در و شده گذاشته نمایش به هاشکل و جداول به کارگیری با متغیرهای تحقیق وضعیت (.313

و   SPSSافزارهای نرم از استتتفاده با متفاوت هایآزمون و آماری هایاز روش گیرینتیجه و پژوهش ستتواالت به

Amos24 های گردید. آزمون استفادهKMO ها برای انجام تحلیل عاملی، و بارتلت جهت بررسی مناسب بودن داده

اساسی است که در ساختار پرسشنامه شامل دو بخش ها. و روش آماری تحلیل اکتشافی برای به دست آوردن عامل

های شتتوندگان ابتدا به ستتواالت در خصتتوص ویژگیستتوال ییف بیکرت پنج گزینه ای ارائه گردید. پرستتش 30قابب 

های تجربه حسی با زیر مجموعه )بینایی داری و آشنایی با مکان پاسخ دادند. سواالت اصلی با سرفصلفردی  و ریشه

 -مکانیابی -دنمندی و تجربه حرکتی(، ادراک با زیر مجموعه )بازشناسیبساوایی و ب  -بویایی و چشایی  –شنوایی  –

سرانجام  -معنا -خایره-هویت مکانی-ثبات ادراک(،  احراز هویت و تعیین موقعیت با زیر مجموعه )روح مکان رویا( و 

سعی شده  مطلوبیت و رضایتمندی بر اساس مطابعات نظری و سواالت مصاحبه تدوین گردیدند. در انتخاب سواالت

 االسالم.های کیفی در خانه شیخبفهؤ. تحلیل م1جدول شماره
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های معمارانه فضتتا را مخایب قرار دهد. برای مثال در بخش بینایی، نور و رنگ استتت تا هر کدام بخشتتی از ویژگی

انداز، در بویایی، بوی فاضالب و رایحه فضای سبز و در شنوایی، صدای ریزش آب محیط و نماسازی، تناسبات و چشم

 اند.ش واق  شدهاز آبنما، تردد اتومبیل و صدای یبقات مورد پرس
 

 نمونه سواالت پرسشنامه

q1  چشتتم انداز قابل رویت از داخل به خارج مجتم  ما بستتیار زیبا و

 دبپذیر است.

q7  محل قرارگیری زبابه ها در محلی استتتت که باعز آزار و ناراحتی

 همسایگان میگردد.

q13  صتتتدای واحدهای مجاور یا یبقات باال و پایین آرامش و حریم

 ما را مخدوش کرده است.خصوصی 

q15  ورودی بلوک مسکونی در تابستان حس خنکی و سایه و در فصل

 زمستان گرمای مطبوعی دارد.

q19   سمت های مختلف مجتم  با یکدیگر تفاوت دارد و سازی ق کف 

 من بدون دیدن امکان تشخیص موقعیتم را دارم.

q22 ضای مجتم  می ساس خوب و هنگامی که وارد ف آرامش شوم اح

 بخشی دارم.

q25  سکونی برای من یادآور خایرات خوش آیندی در قدیم مجتم  م

 است.

q29  مجتم  مسکونی که در آن سکونت دارم، به میزان زیادی خواسته

های من را در جهت ستتتکونت در یک مجموعه ایده آل برآورده 

 کرده است

 االت پرسشنامهؤنمونه س. 2جدول شماره

 

آید که در سطح دست میبه =000/0p-valueاست و از یرفی از یریق آزمون بارتلت،  853/0ضریب کی ام او برابر 

ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند. برای بررسی پایایی از ضریب آبفای عبارتی دادهدار است یا بهدرصد معنی 5

دهد پرسشنامه از پایایی باالیی برخوردار باشد نشان می 1نزدیک به شود. هر چه اندازه این ضریب کرونباخ استفاده می

 است.

 آبفا کرونباخ هاتعداد گویه

30 864/0 

 بررسی پایایی پرسشنامه .3جدول شماره

دهد. توجه کنیم در بارعاملی هر سازه  را در حابت تخمین استاندارد نشان می (10شکل شماره مدل ارائه شده در )

هستند و  عوامل آن به مربوط گیریاندازه هایسنجه ها معرفمستطیل نهفته، هایعامل معرف بزرگ هایمدل، دایره

 6/0و 2/0ر بارعاملی بین اگ .است متغیر هر شده برای تعیین واریانس از مقداری یدهندهکوچک نیز نشان هایدایره

در این پژوهش بارعاملی   (.Mirzadeh,2009)باشد بسیار مطلوب است  6/0باشد مطلوب، و درصورتی که بزرگتر از 

 گیریم.در نظر می 2/0مورد پذیرش را برابر 
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 بارهای عاملی مربوط به مدل کلی پژوهش :(9)شکل شماره

 

. 1عامل پنهان مربوط به تجربه حستتی یعنی  5پژوهش  ادبیات در مطرح نظری مبانی در این مدل کلی براستتاس

شایی، 2بینایی،  شنوایی، 3. بویایی و چ ساوایی و 4.  . بدنمندی و تجربه حرکتی در رابطه  با متغیره پنهان ادراک 5. ب

گیرد. مندی مورد بررستتتی قرار میو در نهایت این متغیرها در رابطه با رضتتتایت احراز هویتو ادراک نیز در رابطه با 

ها دارد. باتوجه به ( ارائه شتتده استتت، حاکی از مناستتب بودن نستتبی شتتاخص4نتایج تخمین که در )جدول شتتماره 

، df 315 می باشتتد که نستتبت به درجه آزادی آن یعنی  211/586محاستتبه شتتده برابر با  2χخروجی آموس مقدار 

های دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با دادهباشتتتد. پایین بودن میزان این شتتتاخص نشتتتانمی 3کمتر از عدد

ست. مقدار شده تحقیق ا شاهده  شاخصمی045/0و  074/0ترتیب برابر به   RMRو RMSEAم شد.   GFIهایبا

،NFI   وCFI دهنده برازش نسبتاً باالیی می باشند. بارهای باشد که نشانمی 932/0و 924/0، 930/0ترتیب برابر به

عاملی مدل در حابت تخمین استتتتاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها در توضتتتیح و تبیین واریانس 

 دهد.نمرات سازه اصلی را نشان می

 

 

 

 

 

 

 
 افزارعاملی و آماره آزمون مربوط به رضایت افراد حاصل خروجی نرم بار .4جدول شماره

 

مقدار  نتیجه

 مطلوب

 زششاخص برا

719/1 00/3> /df 2χ  

930/0 90/0< GFI(goodness of fit index) 

074/0 08/0> RMSE(Root Mean Squared error) 

045/0 05/0> RMR(Root Mean Squared 

residuals ) 
924/0 90/0< NFI(Normed Fit Index) 

932/0 90/0< CFI(Comparative Fit Index) 
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گر )ستتوال پرستتشتتنامه( با متغیر مکنون دهنده میزان همبستتتگی هر متغیر مشتتاهدهبه عبارت دیگر بار عاملی نشتتان

 05/0است. چون معناداری در سطح خطای  tباشد قضاوت معناداری بارهای عاملی برعهده مقدار آماره ها( می)عامل

بزرگتر باشتتد، تمامی بارهای  -96/1و  96/1از مقدار بحرانی  t-valueشتتود،  بنابراین اگر آماره آزمون بررستتی می

 عاملی معنادار است.
 

 سطح معنی

 داری
 سنجه مؤلفه نشانه بارعاملی tمقدار 

000/0* 210/6 755/0 q22 بازشناسی 

 مکانیابی

 ادراکیثبات 

ک
درا

ا
 

000/0* 306/6 599/0 q23 

000/0* 188/5 532/0 q24 

011/0* 223/5 628/0 q25 روح مکان 

هویت 

 مکانی

 خاطره

 معنا

 و
ت

وی
 ه

راز
اح

ت 
قعی

مو
ن 

عیی
ت

 

013/0* 842/4 636/0 q26 

010/0* 805/4 708/0 q27 

015/0* 541/3 578/0 q28 

000/0* 201/6 775/0 q29  

ت
ضای

ر
 

000/0* 113/4 715/0 q30 

 مندی افرادبارعاملی مربوط به مدل رضایت .5جدول شماره

 دار است.معنی 05/0* در سطح 

 

تأثیر  را بر این مؤبفه  کمترین 532/0با بارعاملی   q24ترین تأثیر و بیش 755/0با بار عاملی   q23در بخش ادراک 

کمترین تأثیر را بر  578/0با بارعاملی   q28ترین تأثیر و بیش 708/0با بار عاملی  q27احراز هویت نیز  .داراستتتت

 775/0با بارعاملی   q29و  کمترین  715/0با بار عاملی   q30مندی نیز  این مؤبفه داراستتتت. در بخش رضتتتایت

 -96/1و  96/1از مقدار بحرانی  t-valueبا توجه به اینکه مقدار آماره آزمون ترین تأثیر را بر این مؤبفه دارد. بیش

داری بین احراز هویت و ( تمامی بارهای عاملی معنادار استتتت. ستتتطح معنی6بزرگتر استتتت، )در جدول شتتتماره 

ضایت ست که بزرگتر از  188/4مندی برابر ر شانمی 96/1ا شد و ن ضایتمی با مندی دهد ارتباط بین احراز هویت و ر

استتت که  722/0. هم نین بارعاملی )ضتتریب مستتیر( این دو متغیر برابر دار استتتمعنی ٪95در ستتطح ایمینان 

شان سطح معنیدهندن ست.  ضایت ا ضایته تأثیر باالی این متغیر بر ر  590/2مندی افراد برابر داری بین ادراک و ر

دار عنیم ٪95مندی در ستتطح ایمینان دهد ارتباط ادراک و رضتتایتمی باشتتد و نشتتانمی 96/1استتت که بزرگتر از 

ه تأثیر این متغیر بر عامل دهنداستتت که نشتتان 479/0استتت. هم نین بارعاملی )ضتتریب مستتیر( این دو متغیر برابر 

سطح معنی ست.  ضایت ا سی و ادراک برابر ر ست که بزرگتر از  192/5داری بین تجربه ح شانمی 96/1ا شد و ن  با

دار استتت. هم نین بارعاملی )ضتتریب معنی ٪95یمینان دهد ارتباط بین تجربه حستتی و ادراک افراد در ستتطح امی

داری ه تأثیر زیاد تجربه حسی بر عامل ادراک است. سطح معنیدهنداست که نشان 873/0مسیر( این دو متغیر برابر 

دهد ارتباط احراز هویت و می استتت و نشتتان 96/1استتت که بزرگتر از  411/2بین احراز هویت و ادراک افراد برابر 

 451/0دار استتت. هم نین بارعاملی )ضتتریب مستتیر( این دو متغیر برابر معنی ٪95اک افراد در ستتطح ایمینان ادر

 ه تأثیر ادراک بر عامل احراز هویت است.باشد که نشان دهندمی
 P  t-valueمقدار  بارعاملی نشان متغیر
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 بر رضایت( عوامل موثر)

→  Satisfaction Identity 722/0 000/0* 188/4 

Perception → Satisfaction 479/0 003/0* 590/2 
→ Sensory experience  Perception 873/0 000/0* 192/5 

Perception →  Identity 451/0 000/0* 411/2 

 بارعاملی متغیرهای اصلی پژوهش ،خروجی نرم افزار .6جدول شماره

 

دهد که ( نشان می7بارهای عاملی مربوط به حواس)جدول شماره از سوی دیگر نتایج حاصل از تحلیل پرسشنامه و 

ترین و بدنمندی و تجربه حرکتی کمترین مهم 912/0و  951/0تحریکات شنوایی و بویایی به ترتیب با بارهای عاملی 

 اهمیت را در اوبویت ادراک ساکنان بیش از یک سال دارند و بینایی نیز از اوبویت خارج گردیده است.
 

 

 

 

 

 

 

 های تجربه حسیعاملی و آماره آزمون مربوط به سازه بار .7شماره جدول

 دار است.معنی 05/0* در سطح 

 گیرینتیجه

ست از حاکی نتایج تحقیق سی هایمؤبفه که بین آن سکونی رابطه کیفیت و معیارهای ح  معناداری یک مجموعه م

 به کند،می فراهم را حواس ادراک همه برای مورد نیاز ملزومات که حس ی چند صورت به دارد. یراحی محیط وجود

 ایجاد موجب این بر کند، عالوهمی ایجاد محیط در را شموبی همه کیفیت اقشار، نیازهای تمامی به پاسخگویی دبیل

موجود چه در خانه قاجاری  های حستتیمؤبفه گردد. مطابعه نشتتان داد،نیز می محیط هایکیفیت ستتایر تقویت و

و بر مطلوبیت فضا  داشته نقش محیطی آن هایکیفیت چگونگی در های مسکونی جدید،مجتم   االسالم و چهشیخ

ساکنان ضایت  سی ترتیب و اوبویت این موبفه و ر سا شان میتاثیر دارند. اما نکته مهم و ا ست که ن ی ا س  دهد های ح

ند به مرور زمان و افزایش زمان های بصتتتری در انتخاب اوبیه دارای اهمیت باالیی هستتتتهرچند بنا به تجربه، ویژگی

های شتتهری و معماران  باید این تقد م و دهند و به تب  آن یراحان محیطستتکونت اهمیت اوبیه خود را از دستتت می

ی محیط در مرحله یراحی نیز مد  نظر قرار دهند. درتأخر را در بحاظ ویژگی  هایدیدگاه بندیجم  های حستتت 

صاحبههای انجام صاحبنظران و تحلیل شنامه،شده بر روی م س خانه امروز  که گرفت توان نتیجهمی های کیفی و  پر

 فراتر از تامین نیازهای اوبیه انستتانی، مفاهیمی باالتر در محدوده فلستتفه و روانشتتناستتی محیطی دارد. جوهرة خانه،

بیند، حسی و بدنمندی میمربوپونتی، پدیداری عابم را از یریق ادراک .است آن ساکنان چهارچوب سکونتِ بر مبتنی

همانی با یبیعت مکان و اینجوید، و شتتتوبتز معنی ستتتکونت را در روحباشتتتالر مفهوم خانه را در حفاظت خیال می

شالر( می سان )با ست، که در این همانی با جهان از رویا و تخیل ان سکنی ا سکن مطلوب م سد. در این دیدگاه م شنا

کند و در این مستتیر از حضتتوری مبتنی بر ت ن و مکان )شتتوبتز( را ایجاد می کند، با هویت و معنا، حسمحافظت می

 (.8گیرد )جدول شماره ادراک حسی )مربوپونتی( بهره می
 کلید واژگان پدیدارشناسی سکونت پدیدارشناس

 ادراک حسی، بدنمندی، آگاهی موریس مربوپونتی

 P t-valueمقدار  بارعاملی نشان متغیر موثر عوامل

 Sight 827/0 000/0* 327/5 بینایی

 Small 912/0 000/0* 223/3 بویایی و چشایی

 Hearing 951/0 000/0* 225/4 شنوایی

 Touch 894/0 000/0* 943/4 المسه و بساوایی

 Physical 628/0 000/0* 441/3 بدنمندی و تجربه حرکتی
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 تصویر اوبیه، خایره و خیال، خانه گاستون باشالر

 روح مکان، معنی درون، این همانی، سکونت شوبتز نوربرگ کرستین

 ارتباط نظرات و اندیشمندان پدیدارشناس. .8جدول شماره

صه شاخ ست که از  سترده ا سکونتگاه مفهومی گ شد، مطلوبیت  شاره  پذیرد، و خود بر های مختلفی تاثیر میچنانکه ا

های فرهنگی، اجتماعی و بخشتتی از این عوامل شتتامل ویژگیشتتود. موضتتوعات دیگری هم ون رفتار، موثر واق  می

شده اند، با ذکر منب ( و در دیاگرام نهایی نمود یافته سی  صی که )در مطابعات قبلی برر اند، در محدوده مطابعه شخ

ضر نبوده شدن حا ست که چگونگی تبدیل  شامل فرآیندی ا ساس تایید مدل خروجی نرم افزار(  صلی )بر ا سیر ا اند. م

ستیی ستقرار می -ک کل )عابم ه سان در آن ا ضایت از آن( نمایش دهد. یبیعت( را به جزئی که ان سکونت و ر یابد )

نظرات این مسیر شامل تاثیرات محیط، ادراک و ذهنی شدن عواملی است که منتج از تجربه چند حس ی اوبیه هستند. 

ها به عنوان نقطه ست، سپس فصل مشترک اندیشههر پدیدارشناس در بخشی که توفق داشته است، متمایز گردیده ا

صال در یکپارچگی نمودار نقش ایفاء کرده ست، نقطه قرابت و ات ستی ا شت تمامی حواس از عابم ه سرآغاز، بردا اند. 

پیوستگی در مطابعات مربوپونتی و باشالر.  نمودار با بسط نظریات مربوپونتی نتیجه فقدان بدنمندی را که شامل عدم 

ست ارائه میوجود م شوبتز و عنی و نبود حس تعلق ا صال کلیدی تفکرات نوربرگ  کند. در مرحله دوم ادراک محل ات

مربوپونتی استتت. مربوپونتی کلمه ادراک را حاصتتل برداشتتت حواس و شتتوبتز آن را به معانی عابی )آگاهی مفهومی( 

نمودار، تعریفی است که گاستون باشالر از  یراحیدهد. مرحله اصلی و پایانی برای هم ون خایره و تخیل توسعه می

کند. باتوجه به نتایج بحز و تایید نیاز آرامش و رضتتایت ذکر میاین همانی ستتکونتگاه با عابم هستتتی، به عنوان پیش

 (.11)شکل شماره گردد نتایج در آزمون انجام شده در نهایت مدل مفهومی مطلوبیت سکونتگاه به شکل زیر ارائه می

 : مدل تجمیعی، مفهومی مطلوبیت سکونتگاه(10)شمارهشکل 

 





 

 

 فهرست منابع و مآخذ
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