
 

 قرار سطح یك در ثيرگذاریأ ت و اهميت نظر از هاآن  همۀ  که است زیادی عوامل از ثرأ مت خانه کالبد

آن،نتریمهم از گيرند. یكینمی  رفتاری الگوی ،ها آن  تغييربا  که  است   زندگیۀ  های شيوویژگی های 

 است  شده  سعی  حاضر پژوهش   در  فرض، این  . باشودتغيير می دچار هاخانه  کالبد   ساکنين و به تبع آن  

 متقابل ثيراتأت و ؛ های پلكانی پاوهخانه در  " کالبدی تغييرات"و  " زندگیۀ  شيو"  اهميت و جایگاه تعيين با

 روش به اطالعات آنآوری  و جمع توصيفی  - تحليلی ، پژوهش این در روش تحقيق  .شود  بررسی ها آن 

 هاميان عامل همبستگی بررسی برای " عاملی  تحليل" روش است. سپس در بخش عملی ازبوده    ایکتابخانه

 و برای طراحی،  توسط محققين تاییپنج ليكرت مقياس با  "بسته ۀپرسشنام"شد. در این راستا،   استفاده

 هاینمونه  از حاصل نتایج بتوان اینكه البته برای  شد. استفاده  "اسمارت پی ال اس"افزار  م نر ها ازآن تحليل

با استفاده  شدند.   انتخاب "تصادفی ساده"  صورتبه  هانمونه داد، تعميم آماریۀ  جامع کل به شده را  بررسی

 از حاصل نتایج برخالف انتظار،   دست آمد.هها بترین ویژگی آننيز الگوها و مهم  "رولوه"و    "برداریعكساز  

اهميت از  زندگی  عينی سبك  وجوه  برای  " رسوم و آداب زندگی"  عامل  ساکنان در بين    داد نشان تحقيق

عينی    وجوهبه دليل آن در    است که امروز زندگی  در  " رسانه" مهم وجودۀ  نكتو    برخوردار استکمتری  

 ،حقيقت درصورت گرفته است.    خانه نوخواهی تهجيزات و مبلمان به گرایش و سليقه در تغيير،  "مصرف"

 است   وجود آوردهپاوه بهشهر  پلكانی  های  زمان، نوعی مدرنيته پلكانی در خانه طول در  زندگیۀ  تغييرات شيو

     است.   ها شده این خانه"  زندگی معاصروۀ  شي"و   "های کالبدیویژگی" ميان صحيح که باعث ایجاد نسبتی

  :اهداف پژوهش

 . لبد خانهاک  هایمعاصر مرتبط با ویژگیزندگی ۀ شناسایی وجوهی از شيو .1

 . پاوه شهر های پلكانی ثيرشان بر کالبد خانهأ با توجه ت ی معاصرزندگۀ از وجوه شيو بندیدسته ارائه یك .2

 االت پژوهش: ؤس

 ؟  هستندکالبد خانه  با ارتباط در معاصر  زندگیکدام وجوه شيوه .1

های پلكانی پاوه دارند چگونه ثيری که بر کالبد خانهأ با توجه به ت  معاصر  زندگیۀ  بندی وجوه شيودسته  .2

 است؟ 

 3 ناهید صادقی پی، *2 ، وحید قبادیان 1 بهرام کرمی

   yahoo.com1979bahram.karami@، اسالمی، تهران، ایران آزاد دانشگاه مرکزی، تهران  واحدمعماری، دانشكده معماری و شهرسازی، گروه   1
 vah.qobadiyan@iauctb.ac.ir، تهران، ایراناسالمی،  آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحدمعماری، گروه تادیاریسنده مسئول( اس)نو* 2
   sadeghipey@sbu.ac.ir-n ، تهران، ایران،دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده معماری و شهرسازیمعماری، گروه  استادیار    3

 
 

  مقاله پژوهشی

 47شماره  

 19 دوره

 502الی   488صفحه  

 1400/ 18/03تاریخ ارسال مقاله:         

 13/06/1400تاریخ داوری:                

 22/10/1400تاریخ صدور پذیرش:       

 01/09/1401تاریخ انتشار:                

 ، زندگیۀ شيو

 ، کالبد

 ، های پلكانیخانه

 الگو،

 شهر پاوه. 

 

قبادیکرم بهرام,  وحانی,    ی صادق  , دي, 

ناهیپ  )دي,  ش1401.  و    یزندگ   وهي(. 

مورد نمونه  خانه،  هایکالبد  خانه    ی: 

اسالم  یپلكان  هنر  مطالعات  ,  یپاوه. 

19(47 ,)488-502 . 

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2022.313802.1793 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

 ** های پلکانی پاوهموردی: خانه زندگی و کالبد خانه، نمونۀ شیوۀ 

dorl.net/dor/20.1001.1 
.1735708.1401.19.47.29.7 

 

  " زندگی معاصرهای کالبدی معماری پلكانی پاوه بر مبنای شيوهامكان سنجی تطبيق ویژگی "عنوان  با "بهرام کرمی"** این مقاله برگرفته از رساله دکتری  

  در حال انجام است. "مرکزی  واحد تهران "اسالمی  در دانشگاه  آزاد "ناهيد صادقی پی  "شاوره دکتر مو   "وحيد قبادیان "است که به راهنمایی دکتر 

https://orcid.org/0000-0003-1838-5634
https://orcid.org/0000-0002-5040-0382
https://orcid.org/0000-0002-0392-3033
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_143265.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_143265.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_143265.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1401.19.47.29.7




 شیوۀ زندگی معاصر و شکل خانه  489 

 بهرام کرمی، وحيد قبادیان، ناهيد صادقی پی 

 مقدمه  

.  هاستآنغيرمادی   و مادی  نيازهای از بخشی مينأت منظورهبساکنان   زندگیۀ  شيو گيریشكل برای فضایی ،خانه

 ساکنان، های فعاليت گيریلفه شكلؤم ثرترینؤم عنوانبه هاکالبد خانه در زندگیۀ  های شيوویژگی حاضر عصر در

 از یكی عنوانبه زندگیۀ  ثير شيوأت به توجه پژوهش این  اصلی  هدف ،مشكل این بيان با شده است. گرفته نادیده

 ساکنين رفتاری الگوی زندگی،ۀ  شيو تغييرات باشد. بامیها  کالبد خانهدر   ساکنين رفتار درك ابزارهای ترینمهم

های قدیمی با  کالبد خانه سازگاری عدمآورد.  می وجودبه را متفاوتی فضایی و کالبد شده تحول دچار هاخانه در

 شيوه از معماری برخاسته به توجه کهیبرند. درحالمی رنج آن از که امروزه است زندگی معاصر از مشكالتیۀ  شيو

افزایش   سبب تواندمی است، یافته خاصی و محتوای شكل  ، زندگیۀ همين شيو ثيرأت تحت زمان  در طی  زندگی، که

 .شود نا ساکن مندیرضایت

تنها    است  هتنگرف  صورت مستقلی پژوهش تاکنون  زمينه این در گفت باید پژوهشاین   ۀپيشيندربارۀ   توسط  و 

 استفاده مورد مطالعه این  در زمينهپيش عنوانهب هاآن هاییافته که گرفته صورت مشابهی هایپژوهش محققان

 با یونگ  روانشناسی هاینظریه استفاده از ، با"خویشتن نماد خانه"مقاله   (، در1999) 1مارکوس کوپرگرفت.   قرار

 مفهوم بودن رداریشه به تاریخ، در انسان و روان عمق در خانه، ویژه به محيط با انسان رابطه روان در ترژرف نگاه

 هاانسان روانی وضع بر خانه  طراحی ثيرأبه ت باید طراحان گویدمی و کندمی اشاره انسان در روان خانه نمادین

 اصلی پشتيبان که  کندمی  انتخاب  را خانه اوقات، انسان بيشتر در  آگاهانه و کمتر سطحی او در  نظر . بهکنند توجه

  " زندگیفضاهای مسكونی در پاسخ به تغيير روشهای  ویژگی"(، در مقاله  2019)3و کيم   2ن اکواوست.   محيط داخلی

بر  ویژگی تمرکز  با  را  فضاهای مسكونی  و خانواده  "و    "شخصيت ساکنان"های  فرد  بين  بررسی    "ارتباط  و  تحليل 

زندگی یكی از  اند که تعامل بين فضاهای مسكونی و نيازهای روزمره زندگی و روشکنند و به این نتيجه رسيدهمی

های  خانه"کتاب    در (،  1999)  5هاکی و    4چپمن  تحقيق مهم، تحقيقات از یكی  های پایدار است.اساسی خانهالزامات  

خانه،   نوع سكونت، محل بررسی به اصلی ۀتكي ،تحقيق  آن  در  . است  " آل: تغييرات اجتماعی و زندگی داخلیایده

 دیگر از نشيمن است.  اتاق  به مقياس موسوم کهباشد میمنزلت   شان وعينی هایجلوه دیگر و نشيمن  اتاق وسایل

اشاره  ،  "زندگیسبك  ۀطراحی مسكن بر پای "(، در کتاب  1990)  6ونتلينگتوان به  می حوزه این مهم و مؤثر هایگام

ميالدی،  های پس از دهه نود  رسيده که در طول سال نتيجه این به نهایت در ها پرداخته وبه بررسی خانه  . او کرد

های ما را از خانه تغيير داده و خواهند داد. لذا  فرضزندگی، تغييرات جمعيتی و الگوهای سكونت، پيشمالحضات روش

 ایم، نشان دهد. کند تا مسيری را که در پيش گرفتهتالش می

 هایهخان از تعدادی ، " ایرانطبيعت در معماری  فرهنگ، خانه،"کتاب  در (،1395)  حائری  مازندرانی نيز ایران  در 

 و زندگیۀ  شيو کتاب بررسی از بخشی کند. عنوانمی مقایسه معاصر هایخانه با آن را و کندمی بررسی را سنتی

 مصاحبه تكنيك  زندگی ازۀ شيو فهم برای قسمت این است. در معاصر و های تاریخیخانه معماری فضایی سازمان

 بر سازمان شهرنشينی وۀشي و زندگیۀ  شيو متقابل ثيرأت فهم هدف نویسنده که است شده استفاده پرسشنامه و

الگویابی معماری خانه در بستر  "نامه دکتری خود تحت عنوان  (، در پایان1394عبد مجيری) باشد.می خانه فضایی
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مقوله الگوها مورد توجه قرار داده و نتایج    ۀ، بر پایهای روستایی را، برخی مشكالت حال حاضر خانه"تحوالت فرهنگ

  مداحی نيز د.نزندگی و نظام مفاهيم دار  روش ۀآن است که الگوهای معماری روابط مستحكمی با دو حوز ۀ دهندنشان

به این    ،"خوانش و فهم پيوند کالبد خانه و شيوه زندگی در معماری بومی "نامه خود تحت عنوان  در پایان  (،1394)

ثير داشته و هر فضا در خانه با عناصر ثابت و  أدهی به فضای پيرامون تنتيجه رسيده که رفتارهای گوناگون در شكل

 .  استنيمه ثابت خود، محصول نظام رفتاری فرد و خانواده 

  " کالبد خانه" و    "زندگی ۀ  شيو" حوزهدر  ها  پژوهشضروری است که بدانيم در ایران   نكته این  یادآوری مجال، این در

 ثيراتأت و های پلكانی پاوهخانه در "زندگیۀ شيو" و "کالبدی تغييرات"پژوهش این  بنابراین .ندشمارانگشت بسيار

 به اطالعات آن که بوده توصيفی  -تحليلی پژوهش این در روش تحقيق  دهد.می قرار بررسی مورد را هاآن متقابل

 و زندگیۀ  شيو بين ارتباط برای از مبانی، برآمده نظری مدل اساس، ابتدا این  شد. برآوری  جمع ایکتابخانه روش

 استفاده هاميان عامل همبستگی  بررسی برای "عاملی  تحليل" روش شد. سپس در بخش عملی از تدوین خانه کالبد

 تاییپنج 7ليكرت  مقياس با  "بسته  پرسشنامه" از مبانی، برآمده نظری مدل پيمایش منظورشد. در این راستا، به

 نهایت شد. در استفاده   8" اسمارت پی ال اس"افزار   نرم از آن   یهاداده تحليل و سپس برای طراحی توسط محققين 

 "تصادفی ساده " صورتبه هانمونه ،هيمد تعميم آماری ۀجامع کل به را   ها داده از حاصل  نتایج بتوان اینكه برای

 دست آمد.هبها آن ترین ویژگی نيز الگوها و مهم " رولوه"و   "عكسبرداری "با استفاده از  شدند.  انتخاب

  در خانهکالبد  .1

با توجه به کالبد    ،خواهند بيان کنند چراکه آنچه معماران در فضا می  ؛توان زبان فضا دانستکالبد را می  ،در معماری

  ۀدر تصور سازند  .(24:1391)معماریان،    ای در آفرینش فضا است به همين دليل کالبد دارای اهميت ویژه  .کنندبيان می

گيرد که از  شكل و روابط اجزا با یكدیگر را دربر می  صالح، م  ، بر سازه  شتمل م   ، های آنکالبد خانه تمامی جنبه  ،بومی

صورت  در ذهن ساکنان خانه به    تاین کلي  .شودگر میو جلوهاصورت یك کل در ذهن  جدایی ناپذیرند و خانه به  یكدیگر

  الحسابیعلیمداحی به نقل از  ) بخشد های خود عينيت میو او آن را متناسب با خواستیافته یك الگوی ذهنی تجسم

 .(71: 1394راهب،  و

الفبای کا ا  ( فرم) خانه را معادل شكل  لبد  نویسندگان کا یزد،  خانه سنتی    لبدی در کتاب    ۀ دهندتشكيل  جزاء خانه و 

تشكل  م   کالبد خانه  9هااما از نگاه موراتوری   (.9:  1364)قزلباش، ابوالضياء،  د  نکن و بيان می  ه سازمان فضایی آن قرار داد

  شناسی استگونهلبد  ها برای شناخت این کاو ابزار آن  دباش یم  فرم   یا فضا و شكل    ،سازه  ه،مایاز چهار عنصر ساخت

کالبدی بنا را مواد و مصالح ساختمانی تعریف، تحدید و  ۀ (، اعتقاد دارد پيكر1391) فالمكی (.225: 1386)معماریان، 

  ، هاو پنجره  ها در  ،هاپله  ، دیوارها  ، هاستون  که عبارتند از:و عناصر ساختمانی    (95:  1391)فالمكی،    کندتشخيص می

   .(125: همان)  باشندمی )کالبد( ده صورت نها آورهایی از این و همچنين ترکيب ها طاق نما ها،پناهجان ،هانناودا

یك    ، (کالبد آن و ساکنانش  ۀ دهندو عناصر تشكيل  اجزاءشامل  )عنوان یك کل  ساختمان بهدر جایی آمده است که  

  لبدیجنبه کا   ۀ مطالع  ،در تالش برای شناسایی شخصيت این فرایند  .است شانو محيط  ها فرایند تعاملی ميان انسان

و  از تعامل ميان ساکن  خشی های انسانی که بها و واکنشفعاليت ، تمایالت .استترین و پایدارترین جنبه حسوسآن م
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 رتو ثابت  ترحسوسازآنجاکه م  ،ی و سازمان آنبدکه جوهر کالدرحالی  ند. دوامبینامحسوس و    نسبتاًهستند،  سكونتگاه  

 ,Krof)  ر را به آن ارتباط داد تهای نامحسوستوان دیگر جنبهکند که میبرای شروع فراهم می  حكمینقطه م   ، باشندمی

1996: 247-263.)   

  ه،مایساخت)  دو سویه کالبد خانه  ۀ رابط  آید،می چشم هب خانه  ۀدربار شده انجام هایپژوهش ميان در روشنی به  آنچه

 از متفاوتی هایخانه شيوه یك  ساکنان توجه به اینكه با .ساکنانش است زندگی جریان و (فرم  یا فضا و شكل   ،سازه

 شانرفتاری الگوهای به توجه با را خانه از های متنوعیتلقی و کرده دنبال با توجه به ترجيحات فردی خود  را زندگی

،  شودمی بدل عينيت و واقعيت صورت یك کل در بستر زندگی روزانه بهبهخانه  بنابراین    ،شوندمی جویا خانه کالبددر  

  .دهدفردی به واقعيت و عينيت را نشان می خانه در جریان ترجيحات تبدیل روند 1 نمودار

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 زندگی  ۀ خانه و شیو روابط .2

همچنين به    .دشوبرای مجموعه پچيده از اهداف ایجاد میخانه تنها یك ساختار نيست، بلكه یك »نهاد« است که  

باشد، نظام و نوع فضاها و همچنين فرم فيزیكی آن از عوامل فرهنگی، اجنماعی  ای اجتماعی نيز میسبب اینكه پدیده

بيشترین ارتباط خانه با نهادهای اجتماعی، از طریق    .(Rapoport, 1969, 46)   پذیردثير میأو اقتصادی و... آن ت

(.  Moor, 2000: 207)   توان با مفهوم خانواده قابل مقایسه دانست«شود. »مفهوم خانه را مینهاد خانواده برقرار می

 ,.Benjamin et al)  شودای فعال میخانه به طور معمول در ارتباط با یك انسان یا اجتماع مانند خانواده هسته

و با سطوح مختلف جامعه ارتباط  ارتباط خانه با نهادهای جامعه محدود به خانواده نشده    ،در عين حال (.  158 :1995

ثير ساختار اجتماعی در کل جامعه  أهای خود، تحت تها با خانهکند. حتی برخی معتقدند که ارتباط انسانبرقرار می

در جایی آمده است، خانه بيش از یك ساختار کالبدی، مكانی است که  (. Clapham, 2005: 118) مورد نظر است

که خانه ابعاد واقعی  شود. این بدان معناست، درحالیهای فردی ساخته میهای اجتماعی و دلبستگیاز طریق تمرین

معنای خانه را مورد    1997در سال   10سامرویل (. ,1997Moss: 441) شودمادی دارد، به بستر مذکور محدود نمی

سرپناه؛ اجاق/ مرکز گرمایش؛ قلب/ جوهر محيط؛ خلوتگاه؛ ریشه؛  عد معنایی برای آن قائل شد:  بررسی قرار داد و هفت بُ

ها،  ای از ایدهخانه یك تصور فضایی است؛ مجموعه.  ( ,1997Somerville :244آل() )مكان ایده  ؛ بهشت 11بودگاه

 
10. Somerville   
11. Abode 

 زندگیجریان  کالبد خانه 

 رابطه دو سویه

 ترجيحات فردی  خانه به عنوان یك کل 

 شدن خانه به واقعیت  تبدیل

 واقعيت و عينيت، ماخذ: نگارندگان  فردی به خانه در ترجيحات تبدیل روند  :1نمودار  

 ه ساختمای

 سازه 

 فضا 

 فرم  یاشكل 

 های متنوعتلقی
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به بستر مرتبط شدهاحساسات متغيير و   ها بسط  سازند، در ميان فضاها و مقياسهایی را میاند و مكانمتقاطع که 

 (.Blunt & Dowling, 2006: 2خورند)یابند و به مكان پيوند میمی

 در مهمی که سنت عامل افراد  زندگی ۀ  شيو آن،  از حاصل تحوالت و  تكنولوژی سریع رشد و صنعتی  از انقالب  قبل

 درون در تنوع پذیرش با عدم. شده استمی مالحظه قابل تغييری دستخوش به کندی است، بوده آن بقای و حفظ 

 آغاز است. با بوده استوار نظام توليد بر و داشته فردی به جمعی نگاه ارجحيت و نظام طبقاتی وجود از نشان خود،

 و ورای کمرنگ گردید روز به روز و مفهومی ساختاری لحاظ  از زندگیشيوه تحوالت، از همراه موجی به بيستم قرن

 که بروز یافت زندگی،نوع   بودن فرد به منحصر و فردیت (، با بيان72:  1399،   پور و همكاران)علی  طبقاتی  ساختار

ميان   در را خود راه  "زندگیسبك" عنوان به  "زندگی شيوه"ای، تغييرات گسترده چنين علت  بعد، به به مرحله این از

 کرد.   باز مردم

از  اما کرد، توجه مختلفی عوامل به باید زندگی  در بررسی سبك  ازنظر   "مصرف نظام " کليدی عوامل یكی  است. 

et al,  Parnell)  کندمی  استفاده هاآن از چگونه محصوالتی و چه از فرد یعنی زندگیسبكهمكاران،   و 12پارنل 

بهپدیده بيستم قرن از  قبل تا اساسا  .(62 :2006  دنبال آن به و آدميان  گریانتخاب  توانایی  و انتخاب  نام ای 

 بين زندگیسبك  مفهوم پردازش و جای نظام توليد( مبنای ساخت)به  مصرف نداشت؛ نظام معنا چندان زندگیسبك 

 (.  72: 1399، نپور و همكاراشناسان گردید )علیجامعه

 تغييرات و مصرف افزایش در مهم عاملی متنوع، انتخابی هایگزینه قراردادن اختيار در واسطهههای نوین برسانه

  واقعيت ی از  یهاتوليد تصاویر و مدل  ای شده امروزین بازندگی رسانهسبك معتقد است: »13بودریار است.   زندگیسبك 

فهميم که واقعيت  ما چگونه می  . دندهگيرد به تجربه بشری شكل میرا می " خود واقعيت"طور روز افزونی جای که به

هایی از واقعيت را  ها فقط مدلاین رسانه  .کنيمها را مطالعه میروزنامه  و  هاکنيم و کتابتلویزیون نگاه میچيست؟  

: 1385زاده،  ؛ به نقل از رضوی1991)بوردیار،    «نمایندسازی برای ما میکنند و از این طریق اقدام به زمينهمیمنعكس  

 . کنندها و نظام ارتباطی نقش مهمی در زندگی روزمره کنونی ما ایفا می توان گفت که رسانهاین اساس می(. بر 114

 تعریف خانه در که زنان کار و شودمی انجام خانه از خارج در که مردانه کار بين با تمایز مدرن ۀدور در سویی از

 طور به و کودکان نگهداری از غذا، پخت لباس، شستشوی خانه، نظافت قبيل از خانه امور دادنسامان شده است،

 تقسيم و جنسيتی کار تقسيم رو این شده است. از گذاشته زنان عهده بر است، ارتباط در خانه با که مسائلی کلی

البته در چند ده شكل یكدیگر با متقارن  فضا  جنسيتی افزایش مهارت  ۀگرفت.  با  آگاهی  اخير  و  و سطح سواد  ها 

)آزادارمكی،   اجتماعی و تغيير در ساختار مشاغل، بسياری از زنان وارد محيط کار شده و از جامعه تا خانه حضور دارند

1392 :64 .) 

 اسباب و خانه نوع توصيف برای اغلب ای یافته است وو گسترده فراوان کاربرد عاميانه ،زندگیسبك  اصطالح امروزه

برای   کالبد مكان و  ترین  عنوان مهمبهتواند  نابراین، خانه میب(.  57:  1392)باینگانی و همكاران،    رود می کاراثاثيه به و

  . های زندگی را در خود دارد درواقع خانه طيف وسيعی از مراکز رفتاری فعاليت؛ نمایش کامل سبك زندگی انسان باشد

معانی   درك منظور به که کندمی بيان فضا از چگونگی استفاده و روزمره زندگیۀ  شيوۀ  زمين (، در1995)  14الرنس

 
12. Parnel 

13. Baudrillard 

14. Lawrence   
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 مندی طریق قانون از که مسكونی های محيط در هافعاليت رفتارها و انتظام چگونگی باید  ها،کاشانه طراحی در  نهفته

 ایفا را ارتباط  در این محوری  نقش که زندگی گيرند. رسوم قرار و تحليل تجزیه مورد آیند، می پدید مرسوم قواعد و

 از (. یكیLawrence, 1995: 58)  باشند سودمند بسيار فضاها از شيوه استفاده کشف در توانندیم  کنند،می

 و نشيمن اتاق خانه، وسایل نوع سكونت، محل بررسی به اصلی تكيه که  است  15پمنچ تحقيق ميدانی، تحقيقات

 واقعيت  این مبنای بر نشيمن است. این مقياس اتاق به مقياس موسوم که باشدمنزلت می و شان عينی هایجلوه دیگر

 نظر دارد. از تفاوت های مختلفطبقه در مردم، تملك  تحت خصوص اشيایبه زندگی وسبك   عموماً  که شد ساخته

 منزلت و مادی هایفرهنگی، دارایی دستاوردهای ۀکنندمنعكس شودمی یافت اتاق نشيمن در که لوازمی چابين،

از    ایعمده حجم که داشت انتظار توانمی (، لذاChapman, 1999: 375)  است خانواده اجتماعی و اقتصادی 

 بنا صورت خالصه،دهد. بهمی رخ خانه در نمایش این از  ایسهم ویژه و کندمی پيدا نمود هافعایت الگوی در مصارف

 اشارهشده   انجام هایاز پژوهش  مستخرج زندگیسبك  بر موثر عواملبندی  دسته به  1 جدول  فوق، نظراتو   آراء بر

 کند.می

 

 

 

 

 و وجوه آن زندگی سبک  .3

 : دکر  تقسيم "عينی "و  " ترجيحی" وجه دو بهرا زندگی  سبك  هایویژگیتوان می شده، یاد نظری مبانی به با توجه

   کند. همراهی می ها انتخاب در  را  و او  گرفته  شكلفرد    "های خواسته"و    "انتظارات"با توجه به   :ترجيحی  وجه •

 فرد است.  زندگی واقعيات بر عينی: ناظر وجه •

.  باشد  داشتهرا    " شدن عينی"   قابليت تردور زمانی در یا بد وعينيت یانزدیك    زمانی درتواند می  "ترجيحی " وجهالبته  

   .ماندمیباقی  آرزو حد درتنها  و نخواهد یافت   "شدن عينی"  فرصت ،شرایط نبودن مناسب به دليل یگاه هرچند

 هاارزش "،"مصرف" ، "فردی  رفتارهای " شامل(  1 جدول حاصل) وجه دیگر فته ،وجه دو هر برای مرحله بعدی، در

   در نظر گرفته شد.  " رسانه و تكنولوژی" و  "های  اجتماعی کنش"  ،" آداب زندگی و رسوم"،  "و هنجارها 

 دهد. آن را نمایش می وجوهزندگی و : مدل پيشنهادی سبك 2 نمودار

 

 

 
15. Chapman  

   نوع اثر عوامل  ردیف 

   زندگیسبك و  تبيين تشخيص در مهمی معيار ،فردی رفتارهای فردی  رفتارهای 1

 زندگی  امل در سبك ع مهمترین مصرف مصرف 2

  زندگی برای  چگونگی فرد دهیجهت در هنجارها  و هاارزشویژه  اهميت و هنجارها  هاارزش 3

  زندگیسبك  فردی و بخشیهویت  برای عاملی خود ،زندگی آداب و ومرس زندگی  آداب  و ومرس 4

 زندگی سبك کننده صمشخ حد زیادی تا فرد جایگاه دادن  نشانعالوه بر   اجتماعی هایکنش اجتماعی های   کنش 5

  فرد هایانتخاب در مهمی عامل رسانه رسانه  6

 زندگی   تحوالت پی آن  در و  تجهيزات و اسباب پيدایش در تكنولوژی نقش تكنولوژی 7

 شده، ماخذ: نگارندگان.  انجام هایاز پژوهش مستخرج زندگیسبك  بر  مؤثر عوامل: 1جدول 
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 سبک زندگی معاصر و خانه های پلکانی در شهر پاوه  .4

 پژوهش است. بدین منظور در  بستر شناخت دنبال های پلكانی آن بهشهر پاوه و کالبد خانهبر   مروری با بخش این

  شده است. بررسی " های پلكانی پاوهی خانهالگوها "و " تكنولوژی ساخت"، "شهر پاوه" ،مجزا بخش سه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 شهر پاوه  .4.1

)مهندسين مشاور ژیناب    در شمال غرب استان کرمانشاه و در یك موقعيت مرزی بين کشور ایران و عراق قرار دارد

باعث شده که  شيب    (.86:  1389غرب،   بر روی دامنهشهبسيار  از آن  به تبعيت    دار استقرار یابدب های بسيار شير 

های متعددی در داخل شهر قرار دارد که توسعه  تپه  ،توپوگرافیازلحاظ    (.168:  1389)مهندسين مشاور ژیناب غرب،  

مورفولوژی شهر نيز به دليل محدودیت فضا و زمين با    (.45:  1393)ملكی، عزیزی،    کالبدی شهر را محدود کرده است

   (.29: 1392دستجردی و همكاران، )خوشحال بافت متراکم و به صورت نامنظم و متمرکز است 

برای بررسی انتخاب شدند، زیرا این محله،   "اميرآباد "محله در های پلكانی بازدید ميدانی از شهر پاوه، خانهبعد از یك 

را در خود جای داده است که تاکنون  پاوه  های پلكانی  این شهر تعداد زیادی از خانه  اوليه و قدیمی   ۀ عنوان هستبه

، نشان  است در آن قرار گرفته "اميرآباد "از شهر پاوه که محله ، قسمتی 1تصویر. در ندا کردهخود را حفظ   کلیساختار  

 داده شده است.

 
 

 وجه عينی

 وجه ترجيحی

 های آن، ماخذ: نگارندگان زندگی و سویهمدل پيشنهادی سبك  :2نمودار  

 زندگی سبک
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 تکنولوژی ساخت  .4.2

  ها این خانهمای  رد. ندا  های پلكانی پاوهخانهترین مصالح بوم آورد منطقه، نقش اول را در احداث  عنوان اصلیهسنگ ب

مين مقاومت  أتبرای  .  هستندنمایی زیبا    ها دارای، بندهای بين سنگ سنگ چينی منظم عایت    با راساده بوده که    معموالً

نعل  و    هاپنجرهساخت درها،  چوب، در    از استفاده    بتهکار رفته است. الهب  بچودیوارهای سنگی،  نسبی برشی در البالی  

میها  درگاه دیده  بام  برای  .شودنيز  بوماز    ساخت  مصالح  منطقهدومين  چوب  آورد  یعنی  شده،  که    استفاده  است 

 شده  کمتر  چوب  از استفادهبا گذشته، امروزه  مقایسه   . درصورت گرفته استاز مالت کاهگل  آن با استفاده    ایزوالسيون

بلوك  هن و سقفتيرآ از  ی هگا آن جایبه و های  : تكنولوژی ساخت در خانه2. در تصویرشودمی استفادههای ترچه 

 پلكانی پاوه ارائه شده است.

 

 

 

 

 

   الگوها .4.3

نگهداری دام و انبار    برایزیرین خانه    ه طبق باشند که در گذشته از  میطبقه    صورت دو به  های پلكانی پاوه معموالًخانه

در    .ها هستندفضاها در این خانه تریناصلی " تویله"و    " انبار"،  "اتاق مهمان "،"نشيمن  فضاهای"ده است.  ش استفاده  
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 خذ: نگارندگان أهای پلكانی پاوه ؛ متكنولوژی ساخت در خانه   :2تصویر  

 محله ميرآباد پاوه؛ ماخذ: نگارندگان :  1تصویر
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این چند عملكردی    .دهدمی  تشكيل را بنا فضای تریناصلی بوده و عملكردی  چند اً غالب "نشيمن اتاق"ها  ميان آن

اتاق   که از هماننحوی به  .باشدبيشتر مشهود می نداشتند مهمان از پذیرایی برای مستقلی فضای هایی کهخانه بودن در

 پز وصورت مستقل برای پختمحلی به فاقد هاخانه این  ، شده است. در گذشته از مهمان استفاده برای پذیرایی نشيمن

 تكه 2 ا استفاده ازب اقت ا از ایگوشه درگرفته است، یعنی  می  صورت زیستی فضای داخل در وپزپخت معموالًاند و  بوده

بعضی از   در گرفته است. البتهمی  قرار آن روی بر آهنی  ایپایه سهو   ساخته پزوپخت برای  مكانی،  گل مالت و سنگ 

شد. انبار آذوغه نيز در  می   استفاده نان پخت برای آن از که  است  شدهمسقف ساخته   مكانیموارد در داخل حياط،  

آمدند در ضلع جنوبی و رو به آفتاب قرار  شمار میها که فضای اصلی خانه به گرفت و اتاقمجاور با بدنه کوه جای می

  I) طرفه  شكل یك سه های صورت گرفته بهبرداشت  ها را با توجه بهخانه  کلی   توان الگویدر نهایت میگرفتند.  می

نشان داده    3( تقسيم نمود که در تصویرشكل  Uطرفه )  سه مواردی در (، وشكل  L)  دو طرفه (،با بيشترین نمود   شكل

 اند.شده

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ارائه   ( شكل  Uطرفه ) سه  ( وشكل   L)  دو طرفه   ،شكل(  I)   طرفه  یك   یهاتحليل الگوهایی از  ، نمونهنيز  4  تصویردر  

 شده است.
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 های تحقیقیافته .4.4

 ارائه شده است.  هایافته تحليل یعنی روند مطالعات ميدانی، مسيرT مرحله این در

 ليكرت با استفاده از مقياس گزاره طراحی و 31 وسيله به پرسشنامه هاینظری، ابتدا گویه مدل بررسی منظوربه

 گویه   11 و  "زندگی سبك   "بر ثرؤم دربرگيرنده عواملگویه    20گویه،  31شدند. از مجموع   آوریها جمعتایی دادهپنج

 عوامل همنشينی  هاشود، در گویهمشاهده می  2گونه که در جدول  استفاده شد. همان  " خانه  کالبد " سنجش برای

 لحاظ شده است. نتيجه بهتر به یابیدست برای "کالبدی خانه " و "زندگیسبك "

 

 

 

 

 

 االت ؤس ابعاد  متغییر وابسته

ک
سب

ی 
دگ

زن
 

ی
ح

جی
تر

ه 
وج

 

 به جای توليد  مصرف فرهنگ گسترش و منزل مبلمان در تمایل به نوگراییهمگام با تكنولوژی  تكنولوژی 

 خانه(  مبلمان تهجيزات ووسایل، توجه به خرید به جای توليد) مصرف فرهنگ گسترش مصرف 

 شبكات اجتماعی )اینستاگرام و ...(  و های تلویزیونیخانه همانند برنامه تهجيزات و مبلمان، وسایل رسانه 

 شدن    جمع هم دور رسوم و آداب زندگی 

 ی جدید ها و هنجارهاارزش به توجه ها و هنجارها ارزش

 رفتارهای فردی 

  و فاميلی خانوادگی هایجمع در فردی هایخواسته اولویت

 ارتباط با خود  

 ای هسته  هخانواد به)خانه پدری(  گسترده هخانواد در  زندگی از هذائق تغيير 

 های اجتماعی کنش
 نشينی( یا حضوری)مهمانی، شب رفت و آمدی صورت به روابط

 و محدود نشدن دید و بازدیدها  هاهمسایه با ارتباط مناسب

ی 
ین

 ع
جه

و
 

 ( آرامش جای به آسایش)  خانه سنتی ابزار و فضاها جای به صنعتی  وسایل  و مبلمان یافتن اهميت تكنولوژی 

 بازار(  هایبهترین جزء خانه مبلمان و وسایل) خانه مبلمانتهجيزات و   نوخواهی به گرایش و سليقه در تغيير  مصرف 

 های تلویزیونی خانه همانند برنامه تهجيزات و وسایل ،  اثاثيه، مبلمانپيگيری زندگی  رسانه 

   خانواده ضاءاع با اوقات کردن  سپری مختلف  کارهای انجام حين در مختلف فضاهای در رسوم و آداب زندگی 

 اهميت یافتن آنها ها و هنجارهای جدید با توجه به ارزش ابعاد  گویپاسخ خانه ها و هنجارها ارزش

 رفتارهای فردی 

 ... و استراحتخوابيدن،  مثل فردی صورت به خانه های درونفعاليت

 صی خش امور امنجا و ماندن تنها اتاق  در

 (پدری نهخا) گسترده هدر خانواد زندگی جای به جدید  خانواری  تك هایخانه در  سكونت به بيشتر تمایل

 های اجتماعی کنش
 های دیداری یا رفت و آمدهای ساده و روزمره فضایی برای فعاليتوجود 

 ویژه مهمانی  آراستهوجود یك اتاق  

 

 

 خانه

 ها در خانه دليل تغيير: موقعيت مكانی اتاق

 ها دليل تغيير: موقعيت نشيمن نسبت به بقيه اتاق

 هادليل تغيير: موقعيت آشپزخانه نسبت به بقيه اتاق

 هاتغيير: موقعيت اتاق خواب نسبت به بقيه اتاق دليل 

 ها ها)حمام و توالت( نسبت به بقيه اتاقدليل تغيير: موقعيت سرویس

 هادليل تغيير: موقعيت کمد و انبار نسبت به بقيه اتاق 

 دليل تغيير: متریال داخلی خانه 

 دليل تغيير: متریال نما 

 دليل تغيير: ورود تكنولوژی جدید به خانه   

   فضاهااز  برخیعملكرد  در  تدریجی حذفدليل تغيير: 

 دليل تغيير: نياز به فضاهای جدید برای عملكردهای جدید 

 پرسشنامه؛ مأخذ: نگارندگان  هایگویه محتوای   :2جدول  
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  05/0، 321  (d)  سطح خطای با    16نمونه براساس فرمول کوکران  حجم نفر بوده که  1960آماری   ۀجامع ش،پژوه در این

 هانمونه داد، تعميم آماریۀ  جامع کل به پرسشنامه را از  حاصل نتایج بتوان اینكه برای  ،باشد. در این راستانفر می

افراد انتخاب "ساده تصادفی"صورتبه به چهار مورد شدند.   و  "ميانسال " ،"جوان"،  "نوجوان" گروه سنی پرسش 

و   "دارخانه"،  "محصل"،  "آزاد "،  "دولتی" مشاغل   هایدسته در هاآن تقسيم شدند که وضعيت کاری  " کهنسال "

 گردید.    تعریف "بيكار"

بهره گرفته   "یيدیأت عاملی تحليل"روش   از  "اسمارت پی ال اس "افزارمنر حاضر، در مقياس روایی تعيين منظوربه

 قرارگيرند. خود هایسازه زیرمجموعه توانندها میگویه که داد نشان یيدیأت عامل حاصل از تحليل شد و نتایج

 های گویه عاملی  بارهای مقادیر" همچنين  و  " تحقيق مدل شده استاندارد  مسير  ضرایب "و  " عاملی بارهای"به   توجه با

 پایایی که است آن و این نشانگر بوده  5/0مقادیر بيشتر از   دارای  عاملی بار ضرایب تمامی  روشن شد که  "وجه هر

 (3 ترکيبی )جدول پایایی و  17کرونباخ  آلفای مقادیر تمامی کهیی است. همچنين از آنجا پيشنهادی قابل قبولمدل  

 است.    برخوردار مناسبی برازش مدل از که شد مشخص باشندمی 7/0از  تربزرگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقدار اینكه  به  توجه  از   "وجه عينی "و    " ترجيحی وجه "، "زندگیسبك "متغيرهای بين  tآزمون   با    96/1بيشتر 

وجود دارد، اما   معناداری رابطه  "ترجيحی "  و "عينی  وجوه"،  "زندگیسبك"که بين   گفت توان(، می4است)جدول  

 اینكه، به توجهبا   . همچنينبرخوردار استشدت بيشتری   از  ، دارد  وجود"عينی  عدبُ"  و  " زندگیسبك "بين  ای که  رابطه

 
16. Cochran  
17. Alpha Cronbach's 

 پایایی ترکیبی  ضریب آلفای کرونباخ  نام متغیر 

 775/0 783/0 زندگیسبک

 743/0 750/0 زندگیوجوه ترجیحی سبک

ی 
یح

رج
ه ت

جو
و

 

755/0 757/0 717/0 

763/0 767/0 794/0 

784/0 798/0 710/0 

719/0 711/0 711/0 

724/0 728/0 748/0 

745/0 753/0 784/0 

728/0 738/0 738/0 

 833/0 817/0 زندگیعینی سبکوجوه  

ی
ین

 ع
وه

وج
 

832/0 839/0 859/0 

847/0 843/0 873/0 

871/0 865/0 865/0 

786/0 782/0 712/0 

805/0 811/0 862/0 

797/0 793/0 853/0 

788/0 786/0 810/0 

 829/0 809/0 کالبد خانه

 پرسشنامه؛ ماخذ: نگارندگان  هایگویه ی ا: محتو 3جدول  
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 که توان گفت (، بنابراین می4)جدول    است  96/1از   بيشتر  "خانه"  و  "زندگی سبك "  متغيرهای بين  tآماره   مقدار

 است. بوده  ثيرگذارأت نيز "خانه کالبد"  بر "زندگیسبك "

 

 

 

 
 

 

 

 گیرینتیجه

 خانهکالبد   پذیریثيرأت نحوه که است  نكته این یدؤم مطالعه، مورد هاینمونه روی بر بررسی  حاضر، نتایج در پژوهش

ها  خانه به در نهایت  با یكدیگر است که  هاآن ارتباط  و زندگیسبك وجوه مختلف شناخت گرو در زندگیسبك  از

است    زندگی سبك  و عينی برای  ترجيحی وجوه    نظری، مبانی  از حاصل ترین نتایجمهم از در این راستا،  دهند.  می جهت

  "ها و هنجارها ارزش"،  "رسوم و آداب زندگی " ،  " رسانه"،  "مصرف"،  "تكنولوژی"های  شاخه  زیر ها،آن برایبه ترتيب   که

پرسشنامه،    321در نتایج نظرسنجی به دست آمده از    .در نظر گرفته شد " های اجتماعیکنش" و    " رفتارهای فردی"،  

از    برخالف انتظار،.  شتوجود دا زندگی  سبك ترجيحی    وجوهدر مقایسه با  زندگی  سبك عينی    وجوهاهميت زیادی بين  

برخوردار  اهميت کمتری  از    زندگی سبك   عينی   وجوهدیگر    در مقایسه با   " رسوم و آداب زندگی"  وجوه عينی   ،دید ساکنان 

 در تغيير،  "مصرف"عينی  وجوه  به دليل آن در    است که  زندگیسبكدر وجوه عينی    "رسانه" وجود   ،مهم  نكته  .بود

رسوم  "وجوه عينی  کاهش اثر    از این نشان    .اندگرفته صدر قرار در خانه نوخواهی تهجيزات و مبلمان به گرایش و سليقه

وجوه عينی   بين که داد نشان هاتحليلسرانجام    .داشتهای پلكانی پاوه  خانهزندگی ساکنان  ۀ  شيو  بر  " زندگی آدابو  

وجود    " کالبد خانه" و    "زندگی سبك "ترجيحی  تری در مقایسه با وجوه  معنادار رابطه  " کالبد خانه" و    " زندگیسبك "

موقعيت کمد و  "  واهميت    دارای بيشترین ،"ورود تكنولوژی جدید "  که کندمی تایيد  " خانه کالبد"عاملی   بار و  ،دارد

نوعی   زمان، طول در،  داشت بيان توانمی در نهایت.  برخوردار استکمترین اهميت  از   عوامل  دیگربا  در مقایسه   "انبار

     است.  شده برقرارمعاصر زندگی و سبك خانه ميان کالبد  صحيح نسبتی و رخ داده ها در این خانهمدرنيته پلكانی  

 

  

 ترجیحی و عینی و وجوه زندگیسبک
 و خانه زندگیسبک

 سبكزندگی در  عينی  وجوه زندگی سبكدر ترجيحی وجوه  

 t 3/7 2/8 79/3ضریب 

 382/0 825/0 737/0 استاندارد  مسير  ضریب

 عينی و خانه؛ ماخذ: نگارندگان ترجيحی، با وجوه زندگیسبك معناداری ضرایب و مسير  ضریب ميزان  :4جدول  
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