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1. مقدمه
گروه2 جمعیت2 شهرها،2 در2 جمعیت2 افزایش2 با2 همراه2
در2 و2 مناسب2 مسکن2 تقاضای2 آن2 تبع2 به2 و2 کم2درآمد2
گروه2 مسکن2 است.2 افزایش2 به2 رو2 گروه2 این2 استطاعت2
کیفی2 مطالعات2 حوزه2 در2 که2 است2 مقوله2ای2 کم2درآمد،2
مدت2ها2نادیده2گرفته2شده2و2یا2تفاسیر2نادرستی2از2آن2به2
کشور،2 نقاط2 تمام2 در2 مسکن2 هم2شکلي2 است.2 آمده2 عمل2
تفاوت2هاي2 به2 توجه2 بدون2 تیپ2 حداقلي2 مسکن2 ساخت2
توجه2 به2جاي2 اقتصادي2 موضوعات2 جایگزیني2 و2 فرهنگي2
به2کیفیت2هاي2زندگي،2گویاي2کم2ترین2توجه2به2ابعاد2کیفی2
از2 بسیاری2 در2 مي2باشد.2 فرهنگي2 گروه2هاي2 این2 مسکن2
نقاط2جهان،2پروژه2های2مسکن2اجتماعی2به2دلیل2شکست2
آن2ها2در2پاسخگویی2به2نیازهای2نهایی2کاربران2مورد2انتقاد2
قرار2گرفته2اند.2در2اغلب2این2پروژه2ها2با2توجه2به2تفاوت2های2
مسکن2 خصوصیات2 و2 ویژگی2ها2 ساکنان،2 میان2 فرهنگی2
توانایی2تأمین2نیازهای2کیفی2و2پاسخگویی2به2سبک2زندگی2
این2گروه2را2نداشته2و2در2ابعاد2گوناگون2فیزیکی2و2روحی2
ناشی2 مسأله2 این2 آورده2اند.2 پدید2 آن2ها2 برای2 را2 مشکالتی2
از2آن2است2که2مطالعات2صورت2گرفته2در2رابطه2با2تأمین2
مسکن2برای2گروه2کم2درآمد2در2کشورهای2جهان2سوم،2غالبا2ً
تنها2بر2موضوع2سرپناه2تمرکز2دارند2و2به2طور2قابل2توجهی2
 Huttman, 1993,( گرفته2اند2 نادیده2 را2 مسکن1«2 »مفهوم2
p. 464(.2با2توجه2به2مسائل2مطرح2شده2لزوم2دستیابی2به2
درک2صحیحی2از2نیازهای2کیفی2گروه2های2فرهنگی2خاص2
سیاست2گذاران2 و2 معماران2 طراحان،2 توسط2 آسیب2پذیر2 و2
مسکن2و2انطباق2مسکن2با2این2نیازها2بیش2از2پیش2احساس2
می2شود.2یکی2از2مفاهیم2کیفی2که2در2سال2های2اخیر2مورد2
تأکید2محققان2مسکن2قرار2گرفته2است،2»معنای2مسکن«2
آن2 تعریف2کننده2 مؤلفه22های2 شناسایی2 و2 ساکنان2 دید2 از2
سکونت2 محل2 است.2 رفتار2 محیط-2 مطالعات2 حوزه2 در2
و2 طراحی2 غایت2 و2 می2چرخد2 معنا2 محور2 حول2 انسان2
از2 2.)Rapoport, 1990( است2 آن2 معناي2 مسکن،2 ساخت2
انسان2گرایانه2 با2پیدایش2گرایش2های2 سال219702میالدی2
محیط«2 »معنای2 بحث2 محیط،2 طراحی2 نظریه2های2 در2
به2عنوان2یکی2از2مفاهیم2کلیدی2سنجش2کیفیت2فضاهای2
Ghale- )سکونت،2در2ادبیات2مسکن2مورد2توجه2قرار2گرفت2
noie, Salehinia, & Peymanfar, 2016, p. 58(.2در2آن2
سال2ها2زمانی2که2عدم2کارایی2رویکردهای2یک2جانبه2گرایانه2
دادن2 مشارکت2 به2 گرایش2 آشکار2شد،2 معماری2 طرح2های2
بهره2بردار2در2تعیین2و2تعریف2کیفیت2محیط2افزایش2یافت2و2
بسیاری2از2محققان2به2جای2تمرکز2بر2ویژگی2های2محصول2
)مسکن(2بر2رویکردهای2مبتنی2بر2مصرف2کننده2)ساکنان(2
تأکید2نمودندSheth, 1983(2(.2در2پی2این2دیدگاه2مفهوم2
»معنی«،2جایگاه2ویژه2ای2در2مباحث2نظری2یافت2و2»معنای2
مسکن«2حیطه2تحقیقاتی2مهمی2در2پژوهش2های2مسکن2و2
مطالعات2محیط-2رفتار2شدCoolen, 2006(2(.2امروزه2یکی2
انتظام2معنای2 به2 اساسی2طراحان2دستیابی2 از2چالش2های2

مسکن2و2ارائه2طرح2هایی2منطبق2بر2معانی2مورد2نظر2افراد2
است.2چنین2درکی2از2طریق2یک2چارچوب2ساختاریافته2که2
مؤلفه2های2مؤثر2بر2شکل2گیری2معنا2را2در2ارتباط2با2یکدیگر2
مورد2بررسی2قرار2دهد2امکان2پذیر2است.2بسیاری2از2مطالعات2
این2عقیده2اند2که2»معنای2 بر2 انجام2شده2در2حوزه2مسکن2
مسکن«2در2ارتباط2عملکردی2میان2»خصوصیات2محیط«2
و2 است2 نهفته2 ساکنان2 نظر2 مورد2 معانی«2 و2 »ارزش2ها2 و2
افراد2است2که2 از2خانه2مورد2توجه2 آن2ویژگی2هایی2 عموما2ً
نقش2مؤثری2در2دستیابی2آن2ها2به2معانی2و2ارزش2ها2دارد2
توجه2 با2 حاضر2 پژوهش2 اساس2 این2 بر2 2.)Coolen, 2006(
به2اهمیت2معنا2در2شکل2گیری2ارتباط2میان2فرد2و2محیط2
را2مورد2 با2خصوصیات2معنادار2محیط2 فرد2 روابط2 مصنوع،2
توجه2قرار2می2دهد2و2با2بهره2گیری2از2یک2چارچوب2ساختار2
داخلی2 فضای2 معنای2خصوصیات2 استخراج2 به2دنبال2 یافته2
مسکن2و2رابطه2افراد2با2آن2خصوصیات2است.2در2این2راستا2

پرسش2های2پژوهش2به2صورت2زیر2قابل2طرح2هستند:
2.1آیا2خصوصیات2فضای2داخلی2مسکن2دارای2وجوه2معنادار2

برای2ساکنان2است؟
نسبت2 مسکن2 خصوصیات2 به2 را2 معانی2 چه2 ساکنان2 2.2

می2دهند؟
در2پژوهش2حاضر2با2توجه2به2ماهیت2اکتشافي2مسئله2که2
فضای2 خصوصیات2 ارتباطي2 ساخت2هاي2 کشف2 به2 مربوط2
تحقیق2 »روش2 از2 مي2باشد،2 آن2 معانی2 و2 مسکن2 داخلی2
دارد2 انواع2 کیفي2 پژوهش2 است.2 شده2 استفاده2 کیفي«2
می2توان2 پژوهش2 مسئله2 و2 موضوعی2 زمینه2 شناخت2 با2 و2
شیوه2و2ابزار2مناسبی2برای2انجام2آن2انتخاب2نمود.2در2این2
پژوهش2جهت2پاسخ2به2سؤاالت2طرح2شده2و2دستیابی2به2
سطوح2مختلف2معانی،2روش2»ساختار2معنایی2«22به2عنوان2
رویکردی2از2پژوهش2کیفی2به2کار2گرفته2شده2است.2»ساختار2
گاتمن2 هدف2 وسیله-2 مدل2 یافته2 توسعه2 نمونه2 معنایی«2
2)1988( راپاپورت2 معنایی2 سطوح2 جایگزینی2 با2 2)1982(
اساسی2 ارزش2های24 عملکردی2،3 معانی2 بر2 عالوه2 که2 است2
ساکنان2را2در2ارتباط2با2خصوصیات2مسکن2مورد2توجه2قرار2
می2دهد2و2خصوصیات2مسکن2را2در2قالب2گزاره2های2تحلیلی2
سلسله2خصوصیت-پیامد2)عملکرد2آشکار(-2معنا2)عملکرد2
پنهان(2بررسی2می2کند.2با2بهره2گیری2از2روش2ساختار2معنا2
مطالعه22 یک2 شده،2 ارائه2 مفهومی2 چارچوب2 اساس2 بر2 و2
اندیشه«2 مهر2 موردی2کیفی2در2محیط2مسکونی2»مسکن2
این2 در2 است.2 گرفته2 صورت2 اردبیل2 شهر2 سحران(2 )پیله2
مطالعه2از2تکنیک2های2مختلف2گردآوری2اطالعات2همچون2
محیط2 نقشه2های2 ترسیم2 مسکن،2 محیط2 از2 عکس2برداری2
مسکن2و2روش2های2اندازه2گیری2و2تجزیه2و2تحلیل2ساختار2
معنا2از2جمله2مصاحبه2نیمه2ساختار2یافته2نردبانی25استفاده2
شده2است.2جهت2تحلیل2نتایج2و2کشف2ادراکات2ساکنان2از2
2)Gutman, 1982(27ماتریس2پیوند26و2نقشه2زنجیره2ای2ارزش
بهره2گرفته2شده2است.2آنچه2این2پژوهش2به2دنبال2آن2است،2
شناسایی2مهم2ترین2خصوصیات2فضای2داخلی2مسکن2از2نظر2
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معانی2 بررسی2 خصوصیات،2 معنادار2 وجوه2 کشف2 ساکنان،2
آشکار2و2پنهان2مرتبط2با2آن2خصوصیات2و2در2نهایت2تعیین2
ارتباط2میان2این2عناصر2است.2بر2اساس2یافته2های2پژوهش2
انتظار2می2رود2محققان2و2طراحان2به2درک2بهتری2از2نحوه2
مطالعه2معنا2و2وجوه2کیفی2خصوصیات2مسکن2دست2یابند2
و2مهمترین2ارزش2ها2و2معانی2پنهان2مورد2نظر2ساکنان2را2در2
طراحی2مسکن2برای2این2گروه2فرهنگی2و2ارتقا2ابعاد2کیفی2

آن2به2کار2گیرند.

2. چارچوب نظری پژوهش 
در2پژوهش2حاضر،2مبانی2نظری2در2چارچوب2مفاهیم2مرتبط2
با2»مسکن2اقشار2کم2درآمد«،2»معنای2محیط2مصنوع«2و2

»نظریه2وسیله-2هدف«2قابل2بررسی2است:2

جایگاه  و  ایران  در  درآمد  کم  اقشار  مسکن   -1-2
مسکن مهر

در2 نوزدهم،2 قرن2 اواخر2 در2 صنعتي2 انقالب2 با2 همزمان2
بسیاري2از2کشورهاي2صنعتي2تأمین2مسکن2)به2ویژه2برای2
گروه2کم2درآمد(2با2مشکالت2جدی2مواجه2شد.2لذا2دولت2ها2
ناچار2به2مداخله2شدند2و2با2ورود2به2حیطه2تولید2مسکن2و2
پرداخت2وام2و2کمک2مالي2به2سازندگان،2توانستند2بخشي2از2
Zabe- )کمبود2مسکن2مورد2نیاز2افراد2جامعه2را2رفع2نمایند2
tian, Sadeghi, & Hosseinabadi, 2017(.2در2ادامه2برخي2
از2مفاهیم2کلیدي2مرتبط2با2برنامه2ریزي2تأمین2مسکن2براي2

اقشار2کم2درآمد2به2اختصار2آورده2شده2اند:2
آن2ها2 ماهیانه2 درآمد2 که2 خانوارهایي2 کم2درآمد:2 گروه2هاي2
کار2 قانون2 موضوع2 حداقل2 برابر2 دو2 از2 کم2تر2 مورد2 حسب2
 Council of(2یا2قوانین2مربوط2به2استخدام2کشوري2باشد

2.)Ministers, 2009
مسکن2گروه2هاي2کم2درآمد:2مسکنی2که2در2قالب2برنامه2هاي2
تملیک2 شرط2 به2 اجاره2 اجاره2اي،2 مسکن2 عرضه2 و2 تولید2
مي2شود.2 احداث2 زمین2 از2 بهره2برداري2 حق2 واگذاري2 و2
توسط2خیرین2 احداث2شده2 واحدهاي2مسکوني2 همچنین2
نهادهاي2 توسط2 که2 مسکوني2 واحدهاي2 و2 مسکن2ساز2
 Council of(2حمایتي2به2قیمت2تمام2شده2واگذار2مي2شوند

2.)Ministers, 2009
با2مشارکت2دولت2و2به2 مسکن2اجتماعي:2این2نوع2مسکن2
منظور2حمایت2از2گروه2هاي2کم2درآمد2ایجاد2مي2شود.2هدف2
گرفته2 قرار2 پارامتر2 دو2 محور2 بر2 مسکن،2 نوع2 این2 ایجاد2
گرفتن2 قرار2 ب(2 قبول،2 قابل2 امکانات2 حداقل2 الف(2 است:2
در2سطحي2پایین2تر2از2استانداردهاي2الگوي2مصرف2مسکن2
)Zabetian, Sadeghi, & Hosseinabadi, 2017(.2مسکن2
اجتماعي2از2چند2جنبه2از2سایر2انواع2مسکن2متمایز2است:2
اول2آن2که2این2نوع2مسکن،2بدون2مالحظات2منفعت2طلبانه2
تأمین2مي2شود.2دوم2آن2که2دولت2ها،2این2نوع2واحدها2را2طبق2
تعریف2خود2از2»نیاز«2واگذار2نموده2و2قدرت2پرداخت22بها2یا2
اجاره2آن،2عامل2تعیین2کننده2اي2در2واگذاري2مسکن2نیست2
و2در2عین2حال2به2کساني2که2در2بدترین2شرایط2سکونتي2

هستند2نیز2واگذار2نمي2شود2و2سوم2تصمیم2گیري2سیاسي2
و2 کیفیت2 بر2 مهمي2 تأثیر2 بازار،2 اقتصاد2 نیروهاي2 با2 همراه2

2.)Ahari, 1995(2کمیت2مسکن2اجتماعي2دارد
جدالي2 بیانگر2 استطاعت2 قابلیت2 استطاعت:2 قابل2 مسکن2
یا2 واقعي2 هزینه2 بین2 تعادل2 ایجاد2 در2 مالک2 هر2 که2 است2
و2مخارج2غیرمسکوني2 از2یک2طرف2 محتمل2مسکن2خود2
استرالیا2 ملي2 سند2 در2 مي2شود.2 مقید2 دیگر2 از2طرف2 خود2
)2005(،2مسکن2قابل2استطاعت2در2توصیف2مسکني2به2کار2
با2 نیازهاي2گروه2هاي2 تأمین2 گرفته2مي2شود2که2شایستگي2
درآمد2پایین2را2داشته2باشد2و2به2گونه2اي2قیمت2گذاري2شده2
باشد2که2بتواند2سایر2نیازهاي2اولیه2مالکین2را2نیز2تأمین2کند2

.)Gurran, 2008(
کشورهای2در2حال2توسعه2به2سبب2رشد2جمعیت2و2افزایش2
مهاجرت2از2نواحی2روستایی2به2شهری2بیش2از2سایر2نقاط2
با2تقاضای2مسکن2قابل2استطاعت2برای2گروه2های2کم2درآمد2
شهری2مواجه2هستند2و2مسأله2تأمین2مسکن2اقشار2کم2درآمد2
به2یکی2از2اصلی2ترین2برنامه2دولت2ها2در2این2نواحی2تبدیل2
2.)Momtaz, Rafieian, & Aghasafari, 2016(2شده2است
در2ایران2توجه2به2مسکن2اقشار2کم2درآمد2به2ابتداي2برقراري2
نظام2برنامه2ریزي2در2کشور2درسال213272باز2مي2شود.2در2
برنامه2هاي2هفت2ساله2اول2و2دوم2عمراني2کشور2براي2ساخت2
فعالیت2 ولي2 اعتباراتي2منظور2شد،2 قیمت2 ارزان2 خانه2هاي2
برنامه2 در2 نگرفت.2 انجام2 کم2درآمدها2 اسکان2 براي2 معیني2
عمراني2سوم2براي2مسکن2کم2درآمدها2با2هدف2پاک2کردن2
زاغه2ها،2برنامه2خانه2هاي2ارزان2قیمت2منظور2شد.2در2برنامه2
چهارم2عمراني2نزدیک2به2یکصدهزار2واحد2مسکوني2ارزان2
با2اقساط2دراز2مدت2در2شکل2هاي2مختلف2مجتمع2 قیمت2
آپارتماني2و2تعاوني2ها2پیش2بیني2شد.2پس2از2پیروزي2انقالب2
تصویب2 با2 کم2درآمد2 اقشار2 مسکن2 تأمین2 برنامه2 اسالمي2
قانون2واگذاري2زمین2و2مصالح2ارزان2و2وام2کم2بهره2شکل2
دیگري2گرفت.2دولت2از2سال213772طرح2مسکن2اجتماعي2
را2با2عنوان2مسکن2استیجاري2به2اجرا2درآورد.2برنامه2دوم2و2
سوم2توسعه2فعالیت2هاي2بخش2غیردولتي2مسکن2را2در2سه2
بخش2مسکن2آزاد،2مسکن2حمایت2شده2و2مسکن2اجتماعی2
برنامه2چهارم2توسعه2)1386(2به2منظور2 اما2در2 ارائه2کرد.2
زمینه2مسکن2 و2عرفی2در2 قانونی2 انتظارات2 به2 پاسخگویی2
برای2اقشار2کم2درآمد،2دولت2سیاست2احداث2»مسکن2مهر«2
را2در2پیش2گرفت.2طرح2مسکن2مهر2در2قالب2واگذاری2حق2
بهره2برداری2از2زمین2برای2ساخت2مسکن2کوچک2با2متوسط2
زیربنای2هر2واحد2752متر2مربع2و2با2هدف2کاهش2و2حذف2
انطباق2 برای2 ساختمان2 شده2 تمام2 قیمت2 از2 زمین2 هزینه2
نظر2 در2 میان2درآمد2 و2 کم2درآمد2 خانوارهای2 مالی2 توان2 با2
گرفته2شد.2با2توجه2به2مفاهیم2مطرح2شده2پیرامون2چیستي2
مسکن2اجتماعي2و2مسکن2قابل2استطاعت،2مي2توان2هویت2
داد2 نسبت2 نیز2 استطاعت2 قابل2 مسکن2 به2 را2 مهر2 مسکن2
این2 2.)Zabetian, Sadeghi, & Hosein Abadi, 2017(
شده2 اجرا2 ایران2 شهرهای2 اغلب2 در2 جامع2 به2صورت2 طرح2
باالی2 و2حجم2 این2طرح2 اجراست.2جامعیت2 در2حال2 یا2 و2
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اقشار2مخاطب2آن2نشان2دهنده2حساسیت2و2اهمیت2موضوع2
پژوهش2حاضر2است.

2-2- معنای محیط مصنوع
کلیت2 یک2 به2عنوان2 آن2 مفهوم2 بر2 تمرکز2 با2 خانه2 معنای2
 Easthope,(2به2طور2گسترده2مورد2مطالعه2قرار2گرفته2است
2.)2004; Kenyon, 1999; Moore, 2000; Sixmith, 1986
در2کنار2توجه2به2مفهوم2خانه2به2عنوان2یک2کلیت،2به2اعتقاد2
کولن2می2توان2معنای2آن2را2بر2اساس2نحوه2استفاده2و2تجربه2
سکونت2 فرآیند2 طول2 در2 مسکن2 خصوصیات2 از2 ساکنان2
به2دست2آورد.2معنا2خصوصیت2ذاتی2موجود2در2یک2شیء2
نیست،2بلکه2در2جریان2روابط2متقابل2میان2اشیا28و2کاربران29
در2 2.)Coolen, 2007( )استفاده2کننده2گان(2شکل2می2گیرد2
کاربران2 برای2 متفاوتی2 معانی2 می2تواند2 شی2 یک2 نتیجه،2
به2فعالیت2های2متنوع2کاربران،2 ارائه2دهد2و2بسته2 مختلف2
مجموعه2متفاوتی2از2معانی2را2می2توان2به2اشیا2نسبت2داد.2
کولن2)2005(2با2در2نظر2گفتن2این2فرضیات2که2از2رویکرد2
اکولوژیک210الهام2گرفته2شده2است2،11معنا2را2به2عنوان2رابطه2
نیز2 راپاپورت2 تعریف2می2کند.2 و2شی2 فرد2 میان2 عملکردی2
به2 دارد.2 تأکید2 مصنوع2 محیط2 درک2 در2 معنا2 اهمیت2 بر2
محیط2 آن2 اساس2 بر2 که2 عاملی2 به2عنوان2 معنا2 وی2 اعتقاد2
شکل2می2گیرد2و2استفاده2می2شود،2مکانیزم2اصلی2در2ارتباط2
محیط2مصنوع2و2افراد2است.2تمامی2محیط2ها2در2ارتباط2با2
معانی2گوناگون2هستند2و2معنا2آشکار2کننده2»نحوه2استفاده2
از2 یکی2 و2 افراد2 توسط2 محیط2 به2 دادن2 شکل2 و2 فضا«2 از2

 Rapoport( است2 مصنوع2 محیط2 عملکردهای2 مهم2ترین2
2.)1988; 1990; 1995

کاربر2 بین2 عملکردی2 رابطه2 لحاظ2 از2 معانی2 شناسایی2 در2
سطوح2 بر2 گوناگون2 مطالعات2 شده،2 ساخته2 محیط2 و2
مختلف2معانی2تأکید2دارند.2برای2مثال2کرامپن212)1979(2
از2 شهری2 محیط2 در2 معانی2 مطالعه2 به2 که2 پژوهشی2 در2
که2خصوصیات2 کرد2 ادعا2 بود،2 پرداخته2 نشانه2شناسی2 بعد2
می2دهند:2 انتقال2 سطح2 دو2 در2 را2 معانی2 محیط،2 معماری2
معنای2اولیه2که2از2عملکرد2مستقیم2شی2دریافت2می2شود2
افراد2و2شی2از2طریق2 ارتباط2میان2 ثانویه2که2در2 و2معنای2
راپاپورت2 مشابه2 به2طور2 می2گیرد.2 شکل2 آن2 از2 استفاده2
)1988(2معنای2محیط2مصنوع2را2در2سه2سطح2معانی2سطح2
طبقه2بندی2 پایین2 معانی2سطح2 و2 میانه2 معانی2سطح2 باال،2
مصنوع2 محیط2 خاص2 خصوصیات2 2.)1 )جدول2 می2کند2
مسکن2در2ارتباط2با2معانی2سطح2پایین2و2میانه2می2باشند2
در2حالی2که2مسکن2به2عنوان2یک2مفهوم2کلی2در2برگیرنده2
2.)Coolen, 2007; Rapoport, 1988(2معانی2سطح2باالست
به2نظر2می2رسد2افراد2از2گروه2های2فرهنگی2مختلف،2معانی2
نسبت2 آن2 وخصوصیات2 مسکن2 به2 متفاوتی2 در2سطوح2 را2
می2دهند.2با2توجه2به2سطوح2گوناگونی2که2پژوهشگران2در2
ارتباط2با2معنای2محیط2مصنوع2در2نظر2گرفته2اند،2پژوهش2
حاضر2بدنبال2کشف2تمام2سطوح2ممکن2شامل2معانی2سطح2
پایین2یا2»کارکرد2آشکار«2و2معانی2سطح2میانی2یا2»کارکرد2
نمونه2 در2 مسکن2 داخلی2 فضای2 برای2خصوصیات2 پنهان«2

مورد2بررسی2است.

جدول 1: سطوح مختلف معناي محیط ساخته شده از دید راپاپورت 
توضیح معنایی الیه هامعناي محیط ساخته شدهالیه هاي معنایی

طرح2واره2های2شناختی،2جهان2بینی2ها2و2سیستم2های2فلسفیمعانی2مرتبط2با2کیهان2شناسیسطح2باال
وجوه2پنهان2فعالیت2ها2و2رفتار2سطح2میانی

»کارکرد2پنهان«
قابلیت2کاربردي2و2عملکردي2که2برخی2مواقع2براي2استفاده2به2غیر2از2کاربرد2

اولیه2خود2به2کار2گرفته2می2شود2)هویت،2قدرت،2منزلت2و2توانگری(.
معانی2روزانه2و2قابل2استفاده2سطح2پایین

»کارکرد2آشکار«
نشانه2های2مادی2برای2تعیین2کاربردهای2هر2یک2از2چیدمان2ها

حریم2 انتظار،2 مورد2 رفتارهای2 اجتماعی،2 موقعیت2 بیان2کننده2 سطح2 این2
نشیمن،2 چیدمان2 خلوت،2 )دسترسی،2 است2 غیره2 و2 نفوذ2 میزان2 خصوصی،2

حرکت2و2غیره(.

2-3- نظریه وسیله- هدف
به2عنوان2 2)1982( گاتمن2 وسیله-2هدف«2 »زنجیره2 نظریه2
)معانی(2 افراد2 ارزش2های2 مفهومی2 و2 نظری2 ساختار2 یک2
مرتبط2می2کند2 به2هم2 را2 )فعالیت(2 آن2ها2 انتخابی2 رفتار2 و2
2.)Meesters, 2009, p. 22; Reynolds & Gutman, 1988(
ایده2اصلي2این2نظریه2این2است2که2افراد2گزینه2اي2را2انتخاب2
مي2کنند2که2پیامد2مطلوب2داشته2و2پیامدهاي2نامطلوب2را2
به2حداقل2برساندGutman, 1982(2(.2بر2اساس2این2فرضیه2
نتیجه2 به2 رسیدن2 برای2 است2 »وسیله2ای«2 محصول2 که2
مطلوب2و2شایسته؛2نظریه2وسیله-2هدف2بیان2می2کند2که2

فردی2 معانی2 دارای2 فیزیکی2محصول،2 چگونه2خصوصیات2
بر2 تئوری2 این2 2.)Lee & Park, 2010( است2 کابران2 برای2
چهار2فرضیه2استوار2است:2.12اهداف2و2ارزش2ها2بر2فرآیند2
انتخاب2تأثیر2می2گذارند2و2نقش2اساسی2در2انتخاب2و2هدایت2
الگوها2دارند.2.22افراد2می2توانند2تنوع2محصول2)خصوصیات2
مختلف(2را2با2دسته2بندی2آن2به2منظور2کاهش2پیچیدگی2ها2
و2سردرگمی2در2انتخاب2اداره2نمایند.2.32رفتار2کاربر2دارای2
نیستند.2.42 برای2همه2یکسان2 پیامدها2 این2 و2 پیامد2است2
کابران2یاد2می2گیرند2میان2رفتارها2و2پیامدهای2خاص2ارتباط2

2.)Meesters, 2009, p. 21(2ایجاد2نمایند
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مدل2وسیله-2هدف2در2دهه2گذشته2توجه2محققان2مسکن2
در2 قوی2 ابزاری2 یک2 به2عنوان2 و2 نموده2 جلب2 خود2 به2 را2
نظر2 مورد2 معانی2 کاربران،2 ذهنی2 ویژگی2های2 اندازه2گیری2
افراد2را2در2رابطه2با2چرایی2ترجیحات2آن2ها2مورد2توجه2قرار2
می2دهدZinas & Jusan, 2011, p. 79(2(2.2این2مدل2متشکل2
پیامد214 خصوصیت2،13 مرحله2 سه2 شامل2 زنجیره2 یک2 از2
)شکل2 است2 2)Reynolds & Gutman, 1984( ارزش215 و2
به2 مربوط2 »کیفیت2های2 برگیرنده2 در2 »خصوصیت«2 2.)1
ویژگی2های2فرد2و2یا2شیء«2است2که2به2صورت2»ویژگی2های2
کاربران2 توسط2 که2 محصول2 یک2 در2 ادراکی2 یا2 فیزیکی2
2.)Meesters, 2009( می2شود2 تعریف2 می2شوند«2 انتخاب2
»پیامد«2آن2چیزی2است2که2»از2چیز2دیگری2پیروی2می2کند2

و2از2آن2ناشی2می2شود«.2بر2اساس2کولن2و2هاکسترا،2پیامد2
نتیجه2مستقیم2یا2غیرمستقیم2رفتار2و2فعالیت2فرد2است2و2
Coolen & Hoek- )می2توانند2مطلوب2یا2نامطلوب2باشند2
stra, 2001(.2»ارزش«2ها2که2انتزاعی2ترین2سطح2زنجیره2را2
شکل2می2دهند2منافع2موجود2در2نهایی2ترین2شکل2محصول2
هستند،2که2بر2اساس2ترجیحات2و2اولویت2های2افراد2تعیین2
می2شوند2و2نتایج2ادراکی2قوی2مانند2احساس2امنیت،2شادی،2
خوشی2و2لذت2دارندVriens & Hofstede, 2000(2(.2هدایت2
فعالیت2های2افراد2تحت2تأثیر2ارزش2ها2است،2اما2»ارزش«ها2
افراد2 و2 نیستند2 یکسان2 همه2 برای2 اهمیت2 میزان2 نظر2 از2
زمانی2به2اولویت2بندی2ارزش2ها2می2پردازند2که2در2موقعیت2

انتخاب2میان2گزینه2های2مختلف2قرار2گیرند.

  شکل 1: ساختار مفهومی مدل وسیله-هدف

خصوصیت پیامد هدف-زنجیره وسیلهارزش

1شکل 

 
            (Gutman, 1982)

رویکردی2 مسکن،2 مطالعات2 در2 هدف«2 »وسیله-2 زنجیره2
»ویژگی2های2 آن2 شروع2 نقطه2 که2 است2 باال216 به2 پایین2
کالبدی2مسکن«2است2.17در2این2فرآیند2مخاطب2می2تواند2
به2 انتخاب2کند2و2سپس2 را2 از2»ویژگی«های2مسکن2 یکی2
چه2 وی2 برای2 ویژگی2 این2 که2 دهد2 پاسخ2 مصاحبه2کننده2
معنایی2دارد؟Reynolds & Gutman, 1988(2(.2این2روش2
به2»تکنیک2نردبانی«2معروف2است.2با2بهره2گیری2از2روش2
مصاحبه2عمیق2نردبانی2،18محققان2اطالعاتی2در2مورد2اهداف2
نهفته2در2انتخاب2افراد2و2نیز2در2مورد2ساختار2شناختی2آن2ها2
به2دست2می2آورندMeesters, 2009, p. 22(2(.2از2طریق2این2
رویکرد2نردبانی2سه2سطح2معنایی2مشتمل2بر2معانی2عینی2
و2ملموس2در2سطح2خصوصیات2و2معانی2ذهنی2و2انتزاعی2
در2سطح2پیامدها2و2ارزش2های2فردی2قابل2شناسایی2است.2

3. چارچوب مفهومی پژوهش
گروه2های2 از2 ساکنان2 ارتباط2 بررسی2 به2 حاضر2 پژوهش2
مسکن2 داخلی2 فضای2 خصوصیات2 با2 کم2درآمد2 فرهنگی2
نسبت2 خصوصیات2 آن2 به2 افراد2 که2 را2 معانی2 و2 پرداخته2
به2 دستیابی2 جهت2 می2دهد.2 قرار2 توجه2 مورد2 می2دهند،2
و2 روش2شناختی2 چارچوب2 از2 معانی،2 مختلف2 سطوح2
مفهومی2ارائه2شده2توسط2کولن2)2002(2که2به2»ساختار2
»ساختار2 می2شود.2 گرفته2 بهره2 است2 معروف2 معنایی«2
گاتمن2 هدف2 وسیله-2 مدل2 یافته2 توسعه2 نمونه2 معنایی«2
2)1988( راپاپورت2 معنایی2 سطوح2 جایگزینی2 با2 2)1982(
است2که2مجموعه2ای2از2معانی2در2ارتباط2با2رفتار2مورد2نظر2
و2خصوصیات2)خصوصیات2 افراد2در2مسکن(2 )فعالیت2های2
مسکن(2را2در2برمی2گیرد2و2خصوصیات2مسکن2را2به2سهم2
آن2خصوصیت2در2تحقق2اهداف2و2ارزش2ها2مرتبط2می2سازد.2
در2این2روش2هر2خصوصیت2دارای2یک2پیامد2است2و2اهمیت2

ارزش2های2 و2 اهداف2 برآوردن2 در2 آن2 توانایی2 به2 پیامد2 هر2
بار2 اولین2 برای2 معنایی2 ساختار2 روش2 است.2 وابسته2 افراد2
توسط2کولن2و2هاکسترا2به2عنوان2یک2روش2غیرمحاسباتی2
در2 و2 شد2 معرفی2 2)2001( مسکن2 تحقیقات2 در2 کیفی2 و2
اندازه2گیری2 برای2 2،)2006 2،2008( کولن2 توسط2 ادامه2
معنای2مسکن2مورد2توجه2قرار2گرفت.2کولن2با2هدف2ارائه2
یک2چارچوب2مفهومی2و2روشمند2جهت2مطالعه2»معنای2
گسترده2ای2 مطالعات2 مسکن«2 برای2خصوصیات2 اولویت2ها2
در2این2زمینه2انجام2داد.2به2اعتقاد2او2مطالعه2»خصوصیات2
مسکن«2در2دستیابی2به2ارزش2هایی2که2افراد2دنبال2می2کنند2
بسیار2کاربردی2است2و2معنای2خصوصیات2مسکن2در2این2
رابطه2کاربردی2نهفته2است.2مطالعات2کولن2)2008(2نشان2
داد2که2مدل2وسیله-2هدف2حداقل2در2بخش2هایی2نیاز2به2
ارزشی2 باید2 پیامدی2 هر2 مدل،2 این2 طبق2 بر2 دارد.2 تعدیل2
کولن2 تحقیقات2 اساس2 بر2 اما2 باشد.2 داشته2 خود2 درون2
دسته2بندی2دقیق2تعریف2شده2پیامد2و2ارزش2های2افراد2در2
پیشنهاد2 نقص2 این2 حل2 برای2 او2 نبود.2 صادق2 موارد2 تمام2
کرد2که2تصور2دسته2بندی2تعریف2شده2با2دقت2کم2تر،2مدل2
وسیله-2هدف2را2انعطاف2پذیرتر2و2کاراتر2خواهد2کرد.2کولن2
و2هاکسترا2با2توجه2به2این2موضوع2که2دسته2بندی2سطوح2
معنایی2راپاپورت2به2طور2مؤثر2در2مطالعات2گذشته2به2کار2
نرفته2استCoolen & Hoekstra, 2001(2(،2با2جایگزینی2
در2 اصلی2 مکانیزم22 معنا2 آن2 اساس2 بر2 معنایی2-که2 سطوح2
ارتباط2فرد2و2محیط2است-2به2جای2دسته2بندی2های2پیامد2
و2ارزش،2کارایی2و2انعطاف2پذیری2مدل2خود2را2ارتقا2دادند2و2
به2این2ترتیب2نه2تنها2معانی2عملکردی2خصوصیات2مسکن2
بلکه2علت2انتساب2آن2معانی2به2خصوصیات2توسط2ساکنان2

را،2مورد2بررسی2قرار2دادند.22
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شکل 2: چارچوب مفهومی: جایگزینی سطوح معنایی راپاپورت در زنجیره وسیله- هدف گاتمن و شکل گیری زنجیره 
ساختار- معنا

 
           (Coolen & Hoekstra, 2001)

چارچوب2مفهومی2پژوهش2حاضر2بر2اساس2سطوح2معانی2
راپاپورت2)1988(2و2زنجیره2وسیله-2هدف2گاتمن2)1982(2
این2چارچوب2متشکل2 ارائه2شده2است.2 به2صورت2شکل222
پایین2 معانی2سطح2 مسکن،2 از2خصوصیات2 مجموعه2ای2 از2
)کارکرد2 میانه2 سطح2 معانی2 و2 آشکار(2 )کارکرد2 روزانه2 و2
پنهان(2مرتبط2با2آن2خصوصیات2است2و2در2آن،2زنجیره2ای2
ساختار2 پنهان«2 کارکرد2 و2 آشکار2 »خصوصیات،کارکرد2 از2

2.)Coolen, 2006; 2008(2معنا2را2شکل2می2دهند

4. روش شناسی
در2پژوهش2حاضر2با2توجه2به2ماهیت2مسئله2که2به2کشف2
وجوه2پدیده2ها2و2معانی2حاکم2بر2خصوصیات2مسکن2ارتباط2
دارد،2از2روش2ساختار2معنایی2به2عنوان2رویکردی2از2تحقیق2
کیفیCharmaz, 2006(2(2با2تکنیک2های2مختلف2گردآوری2
اطالعات2همچون2عکس2برداری2از2محیط،2مشاهده2میدانی2
و2تکنیک2های2اندازه2گیری2و2تجزیه2تحلیل2روش2ساختار-
نیمه2ساختاریافته2 مصاحبه2 یعنی2 2،)Coolen, 2008( معنا2

نردبانی2استفاده2شد.2

4-1- محدوده مورد مطالعه
نمونه2مورد2بررسی2تحقیق2پروژه21682واحدی2اندیشه2)پیله2
سحران(2واقع2در2جنوب2شرقی2شهر2اردبیل2است.2میانگین2
درصد2 280 مربع،2 متر2 275 مسکونی2 واحدهای2 مساحت2

است.2 خوابه2 تک2 درصد2 220 و2 خوابه2 دو2 به2صورت2 آن2ها2
افرادی2 مصاحبه2 برای2 تقاضا2 و2 افراد2 به2 شدن2 نزدیک2 در2
انتخاب2شدند2که2صاحب2خانواده2بوده2و2تعامالت2اجتماعی2
و2مسئولیت2بیش2تری2نسبت2به2خانه2و2خانواده2خود2دارند،2
به2 نسبت2 بیش2تری2 حساسیت2 آن2ها2 این2که2 احتمال2 زیرا2
مصاحبه2 است.2 بیش2تر2 باشند2 داشته2 محیط2 کیفیت2های2
شوندگان2از2میان2زنان2و2مردان2با2میانگین2سنی2352سال2
از2 اطمینان2 برای2 شدند.2 انتخاب2 ساده2 تصادفی2 به2صورت2
دریافت2اطالعات2الزم،2مفهوم2»اشباع2نظری«2تعیین2کننده2
تعداد2نمونه2ها،2مصاحبه2ها،2مشاهده2ها2و2دریافت2داده2ها2بود2
عدم2 و2 داده2ها2 شدن2 تکراری2 موقع2 تا2 داده2ها2 گردآوری2 و2
دریافت2داده2جدید2ادامه2یافت.2با2این2شرایط2در2مجموع2
285نفر2از2ساکنان2مورد2مصاحبه2عمیق2نردبانی2قرار2گرفتند.2
در2برخی2واحدها2هر2دو2سرپرست2خانواده2)مرد2و2زن(2در2
مصاحبه2شرکت2نمودند.2انجام2مصاحبه2برای2هر2فرد2و2بر2
اساس2تعداد2خصوصیات2مورد2نظر2مصاحبه2شونده2حدود2
بیست2الی2چهل2دقیقه2به2طول2انجامید.2فرآیند2نمونه2گیری2
یافت.2 ادامه2 معانی2 ساختار2 زنجیره2های2 شدن2 تکراری2 تا2
زنجیره2های2معیوب2که2بر2اساس2تحلیل2محتوای2داده2ها2به2
ارزش2و2معنای2مشخصی2ختم2نمی2شدند2از2جریان2تحلیل2
حذف2شدند.2بر2اساس2پاسخ2مصاحبه2شوندگان،2برای2هر2
مورد2 و2 ثبت2 ارزشمند2 زنجیره2 سه2 الی2 یک2 دهنده2 پاسخ2

تحلیل2قرار2گرفت.2

 شکل 3: سایت پالن مجموعه
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4-2- جمع آوری و تحلیل داده ها
در2این2پژوهش2اندازه2گیری2و2تحلیل2اجزا2زنجیره2ساختار2
اجزا،2در2 ارتباط2میان2 و2 2)Coolen, 2006; 2008( معنایی2

شش2مرحله2انجام2می2شود:
1(2استخراج2خصوصیات2مسکن:2در2این2مرحله2لیستی2از2
خصوصیات2رایج2فضای2داخلی2مسکن2با2استفاده2از2روش2
مشاهده2و2اطالعات2حاصل2از2مطالعات2کتابخانه2ای2توسط2
اختیار2 در2 کارت2هایی2 روی2 بر2 و2 می2شوند2 تهیه2 محققان2
 Reynolds, Dethloff, &(2پاسخ2دهندگان2قرار2می2گیرند

.)Westberg, 2001
2(2انتخاب2خصوصیات:2در2این2مرحله2پاسخ2دهندگان،2به2
انتخاب2خصوصیات2مهم2از2میان2خصوصیات2ارائه2شده2در2
کارت2ها2می2پردازندCoolen, 2006, p. 81(2(.2این2خصوصیات2
ترجیح2و2اولویت2ساکنان2را2در2رابطه2با2خصوصیات2مسکن2
نشان2می2دهند.2امکان2افزودن2خصوصیاتی2از2مسکن2که2در2
این2 برای2ساکنان2حائز2اهمیت2است2در2 نبوده2و2 فهرست2
مرحله2وجود2دارد2و2پاسخ2دهندگان2محدودیتی2در2انتخاب2
زنجیره2های2 به2 دستیابی2 برای2 ندارند.2 خصوصیات2 تعداد2
بیش2 از2خصوصیات2مسکن2که2توسط2 معنادار،2آن2دسته2
از2502درصد2پاسخ2دهندگان2ذکر2شدند2در2تحلیل2ها2مورد2
استفاده2قرار2می2گیرندCoolen, 2007(2(.2در2پژوهش2حاضر2
در2رابطه2با2»فضای2داخلی2مسکن«،2پنج2خصوصیت2اندازه2
تراس2 اتاق2نشیمن،2 اندازه2 اتاق2ها،2 تعداد2 مسکونی،2 واحد2
دیگر2 خصوصیات2 از2 بیش2 اتاق2ها2 صدابندی2 و2 اختصاصی2

توسط2ساکنان2ذکر2شدند.
3(2انجام2مصاحبه2نردبانی2و2تعیین2زنجیره2ساختار2معنایی:2
مصاحبه2نردبانی2مرحله2اصلی2تحلیل2و2اندازه2گیری2زنجیره2
شکل2گیری2 برای2 مرحله2 این2 در2 است.2 معنایی2 ساختار2
عمیق2 مصاحبه2 تکنیک2 از2 معنایی2 ساختار2 زنجیره2
 Gutman,( نردبانی2 تکنیک2 به2 معروف2 یافته2 نیمه2ساختار2
1982(،2بهره2گرفته2می2شود.2این2تکنیک2با2هدف2شناسایی2
»خصوصیات2 یعنی2 زنجیره2 اصلی2 اجزای2 میان2 ارتباط2
2،»)LF( پنهان2 کارکرد2 و2 2)MF( آشکار2 )DA(،کارکرد2
شامل2یک2فرآیند2مصاحبه2مستقیم2با2طرح2سؤال2»چرا2آن2
خصوصیت2برای2شما2مهم2است؟«2است.2سؤال2»چرا«2در2
مقابل2پاسخ2مصاحبه2شوندگان2تکرار2می2شود2و2این2فرآیند2
تا2زمانی2ادامه2می2یابد2که2پاسخ2دهندگان2نتوانند2پاسخ2های2
 Coolen & Hoekstra,(2بیش2تری2به2این2سؤال2ارائه2دهند
p. 296 ,2001(.2قدم2اول2این2فرآیند2با2خصوصیت2هایی2که2
در2مرحله2قبل2توسط2ساکنان2انتخاب2شده2اند2آغاز2می2شود.2
فرآیند2انجام2مصاحبه2در2شکل242قابل2مشاهده2است.2در2
مصاحبه2ها2 براساس2 معنایی2 ساختار2 زنجیره2های2 ادامه،2
اطالعات2 محتوا19روی2 تحلیل2 یک2 ابتدا2 می2شوند.2 تعیین2
Krippen- می2شود2 انجام2 مصاحبه2ها2 از2 شده2 )گردآوری2
زنجیره2ها2 از2 مجموعه2ای2 شکل2گیری2 به2 و2 2)dorff, 2018
برای2پاسخ2دهندگان2می2انجامد.2نمونه2زنجیره2های2ساختار2
معنایی2خالصه2شده220در2رابطه2با2خصوصیات2فضای2داخلی2

مسکن2در2شکل252قابل2مشاهده22است.2

 شکل 4: فرآیند انجام مصاحبه نردبانی

 

شکل 5: نمونه زنجیره های ساختار معنایی خالصه شده خصوصیات فضای داخلی در فرآیند انجام مصاحبه نردبانی
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اجزای2 ادامه2 در2 معنایی:2 ساختار2 زنجیره2 کدگذاری2 2)5
زنجیره2های2ساختار2معنایی2در2سه2مرحله2کدگذاری2شده2و2
بر2اساس2موضوع2و2سطحشان2در2زنجیره2تقسیم2می2شوند.2
در2مرحله2اول،2همه2داده2ها2به2صورت2»کدگذاری2باز«2مورد2
توجه2قرار2می2گیرند.2این2مرحله2فرآیندی2تحلیلی2است2که2
طی2آن2مفاهیم2شناسایی2و2بر2اساس2خصوصیات2و2ابعادشان2
به2صورت2 داده2ها2 دوم،2 مرحله2 در2 می2شوند.2 داده2 بسط2
»انتخابی«2در2جداول2تحلیل2داده2ها2کدگذاری2می2شوند.2در2
این2مرحله2مقوالت2به2دست2آمده2از2کدگذاری2باز2تفکیک2
شده2و2آن2دسته2از2مقوالت2که2با2پرسش2تحقیق2بیش2ترین2
انتخاب2 آمده2 وجود2 به2 کدهای2 میان2 از2 دارند،2 را2 ارتباط2
»کدگذاری2 تحلیلی2 داده2های2 سوم،2 مرحله2 در2 می2شوند.2
نتیجه22گیری2 برای2 تحلیلی2 نکات2 تا2 می2شوند2 محوری«2
پژوهش2به2دست2آید.2این2مرحله2ارائه2تصویری2اجمالی2از2
و2کوتاه2 عبارت2های2مختصر2 با2 باید2 و2 است2 و2مورد2 ماجرا2

2.)Corbin & Strauss, 2008; Saldana, 2010(2بیان2شود
توجه2 موجب2 فرآیند،2 این2 در2 داده2ها2 نظام2مند2 کدگذاری2
می2شود.2 پژوهش2 در2 آن2ها2 لحاظ2 و2 داده2ها2 همه2 به2 کامل2
هنگام2توسعه2کدها،2از2بوجود2آمدن2زنجیره2های2گسترده2
و2شکل2گیری2معانی2مبهم2جلوگیری2می2شود.2برای2رعایت2
محتوای2 مصاحبه2ها،2 محتوای2 کدگذاری2 فرآیند2 »روایی«2
ضبط2شده2مصاحبه2ها2توسط2نویسندگان2کنترل2می2شود2
تا2با2ایجاد2»توافق2نظری«2اطمینان2الزم2از2سنجش2درست2
مؤلفه2های2پژوهش2در2روند2کدگذاری2مصاحبه2ها2به2وجود2
آید.2برای2رعایت2»پایایی«،2کدگذاری2محتوای2مصاحبه2ها2
صورت2 هم2 از2 مستقل2 و2 موازی2 به2صورت2 گروه2 دو2 در2
نتایج2کدگذاری2ها،2 بودن2 یکسان2 به2 توجه2 با2 که2 می2گیرد2
اطمینان2حاصل2 اجرای2مصاحبه2 از2 نتایج2حاصل2 ثبات2 از2

می2شود.2کدهای2نهایی2در2جدول222قابل2مشاهده2است.

جدول 2: نتایج حاصل از کدگذاری زنجیره ساختار معنایی خصوصیات فضای داخلی
خصوصیت2مسکنکارکرد2آشکارکارکرد2پنهان

)16(2زندگی2لذت2بخش
)17(2روابط2اجتماعی
)18(2پیوند2با2طبیعت

)19(2خلوت
)20(2استقالل

)6(2فضای2بیش2تر
)7(2فعالیت

)8(2ارتباط2با2طبیعت
)9(2فضای2خصوصی2

)10(2گذراندن2وقت2با2اعضای2خانواده2و2دوستان
)11(2چیدمان2و2دکوراسیون

)12(2آرامش2و2راحتی
)13(2کار2در2خانه

)14(2سرگرمی
)15(2استراحت/2استراحت2از2کار

)1(2اندازه2واحد2مسکونی
)2(2تعداد2اتاق2ها

)3(2اندازه2اتاق2نشیمن
2)4(2تراس2اختصاصی
2)5(2صدابندی2اتاق2ها

از2 مرحله2 این2 در2 ارزش2:21 زنجیره2ای2 نقشه2 تشکیل2 2)6
ماتریس2 یک2 توسط2 شده2 کدگذاری2 زنجیره2های2 تحلیل،2
پیوند2جمع2می2شوند.2ماتریس2پیوند2یک2ماتریس2مربعی2
و2 می2دهد2 نشان2 را2 زنجیره2 اجزای2 میان2 ارتباط2 که2 است2
ارتباط2 در2 عناصر2 سایر2 با2 عنصر2 هر2 که2 دفعاتی2 تعداد2 بر2
 Reynolds & Gutman, 1988; Lee &(2است2داللت2دارد
Park, 2010, p. 116(.2در2این2ماتریس2دو2نوع2ارتباط2میان2
غیرمستقیم.2 و2 مستقیم2 ارتباط2 است:2 توجه2 مورد2 عناصر2
با2عنصر2دیگر2بدون2حضور2 ارتباط2مستقیم2هر2عنصر2 در2
غیرمستقیم2 ارتباط2 در2 است.2 ارتباط2 در2 مداخله2گر2 عنصر2
دارای2 با2هم2 دیگر2 یا2چند2عنصر2 از2طریق2یک2 دو2عنصر2

ماتریس2 شکل2گیری2 برای2 هستند.2 غیرمستقیم2 ارتباط2
)جدول2 می2شوند2 نهایی2شماره2گذاری2 کدهای2 ابتدا2 پیوند2
2(.2این2شماره2ها2برای2نشان2دادن2عناصر2در2ماتریس2پیوند2
به22صورت2 اعداد2موجود2در2ماتریس2پیوند2 به2کار2می2روند.2
به2طوری2 2،)3 )جدول2 می2شوند2 داده2 نمایش2 اعشاری222
روابط2 تعداد2 و2 چپ2 سمت2 در2 مستقیم2 روابط2 تعداد2 که2
برای2 می2گیرند.2 قرار2 اعشار2 راست2 سمت2 در2 غیرمستقیم2
2،)9( خصوصی2 فضای2 با2 2)1( مسکونی2 واحد2 اندازه2 مثال2
در2 غیرمستقیم2 به2طور2 بار2 دو2 و2 مستقیم2 به2طور2 بار2 چهار2

ارتباط2است.

جدول 3: ماتریس پیوند خصوصیت فضای داخلی مسکن
67891011121314151617181920

اندازه2واحد12
مسکونی

70.034.020.040.060.030.040.020.040.060.050.040.03

970.060.050.060.040.030.020.040.070.060.050.03تعداد2اتاق2ها2

120.050.030.050.040.030.030.040.020.80.060.030.05اندازه2نشیمن3

60.06تراس2اختصاصی4
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67891011121314151617181920

60.056.040.040.050.040.06صدابندی2اتاق2ها5

43570.040.032.020.040.100.070.060.04فضای2بیش2تر6

1160.030.90.040.06فعالیت7

9ارتباط2با2طبیعت8

126.030.070.04فضای2خصوصی9

چیدمان2و102
دکوراسیون

790.030.040.050.050.04

گذراندن2وقت2با112
خانواده2و2دوستان

912.0313

106.030.05آرامش2و2راحتی12

13کار2در2خانه13

10سرگرمی14

78استراحت2از2کار15

زندگی2لذت2بخش16

روابط2اجتماعی17

پیوند2با2طبیعت18

خلوت19

استقالل20

 شکل 6: نقشه زنجیره ای ارزش خصوصیات فضای داخلی مسکن بر مبنای ماتریس پیوند

 

در2 شده2 جمع2آوری2 داده2های2 از2 ارزش2 زنجیره2ای2 نقشه2
ماتریس2پیوند2ساخته2می2شود2تا2تمامی2زنجیره2های2معین2
به2هم2 باشد،2 آسان2 آن2 تفسیر2 و2 نحوی2که2خواندن2 به2 را2
نقشه2 این2 2.)Reynolds & Gutman, 1988( کند2 مرتبط2
در2 پاسخ2دهندگان2 نردبانی2 زنجیره2های2 تمام2 نشان2دهنده2
یک2نقشه2واحد2است2که2بر2روابط2میان2عناصر2»خصوصیت،2

عملکرد2آشکار2و2عملکرد2پنهان«2و2جهت2گیری2های2ادراکی2
غالب2اشاره2دارد2)شکل62(.2

از2طی2 ارزش:2پس2 زنجیره2ای2 نقشه2 تفسیر2 و2 تحلیل2 2)72
تحلیل2 مورد2 زنجیره2ای2 نقشه2 شده،2 ذکر2 مرحله2 هفت2
قرار2می2گیرد2و2معانی2حاکم2بر2خصوصیات2فضای2داخلی2
نتایج2 این2 به2دست2می2آید.2 بررسی2 نمونه2مورد2 مسکن2در2
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مطابق2با2چارچوب2نظری2پژوهش،2وجوه2معنادار2حاکم2بر2
خصوصیات2فضای2داخلی2مسکن2را2بیان2می2کنند.2بنابراین2
نتیجه2گیری2 از2»اعتبار2 اطمینان2مناسبی2 نظر2می2رسد2 به2

نهایی«2و2انطباق2آن2با2اهداف2تحقیق2حاصل2شود.

5. شناسایی خصوصیات فضای داخلی مسکن
در2مطالعات2میدانی2و2همچنین2نتایج2تحلیلی2این2پژوهش2
در2قالب2نقشه2زنجیره2ای2ارزش،2مفهوم2خصوصیات2فضای2
داخلی2مسکن2بررسی2شد.2بر2اساس2نتایج،2پنج2خصوصیت2
برای2 به2عنوان2خصوصیات2مهم2 با2فضای2داخلی2 در2رابطه2
ساکنان2با2معانی2مثبت2مورد2توجه2هستند2و2تسهیل2کننده2
این2 می2باشند.2 اهدافشان2 و2 ارزش2ها2 به2 آن2ها2 دستیابی2
تعداد2 مسکونی،2 واحد2 اندازه2 از:2 عبارت2اند2 خصوصیات2
تراس2اختصاصی2و2صدابندی2 اتاق2نشیمن،2 اندازه2 اتاق2ها،2
اتاق2ها.2پس2از2بررسی2نتایج2مصاحبه2ها2و2بر2اساس2نمودار2

زنجیره2ای2ارزش2نکات2ذیل2قابل2ارائه2است:
اندازه2واحد2مسکونی:2این2خصوصیت2با2دو2پیامد2»فضای2
به2صورت2 2)n=4( خصوصی«2 »فضای2 و2 2)n=7( بیش2تر«2
مستقیم2و2با2پنج2پیامد2»چیدمان2و2دکوراسیون«،2»گذران2
راحتی«،2 و2 »آرامش2 و2دوستان«،2 اعضای2خانواده2 با2 وقت2
غیرمستقیم2 به2طور2 کار«،2 از2 »استراحت2 و2 »سرگرمی«2
ساکنان2 برای2 خصوصیت2 این2 اهمیت2 است.2 ارتباط2 در2
»روابط2 بخش«،2 لذت2 »زندگی2 )معنی(2 ارزش2 چهار2 پیرو2
معانی2 این2 است.2 »استقالل«2 و2 »خلوت«2 اجتماعی«،2
بیان2کننده2نیات2و2اهدافی2است2که2افراد2در2ذهن2دارند2و2
در2ارزیابی2افراد2از2خصوصیت2»اندازه2واحد2مسکونی«2-که2
به2اعتقاد2آن2ها2تسهیل2کننده2دستیابی2به2آن2معانی2است-2
منعکس2می2شوند.2نقشه2زنجیره2ای2ارزش2در2شکل262ارتباط2
میان2خصوصیات،2کارکردهای2آشکار2)پیامد(2و2کارکردهای2
پنهان2)معانی(2را2نشان2می2دهد.2یکی2از2قوی2ترین2زنجیره2ها2
مربوط2به2ارتباط2میان2اندازه2واحد2مسکونی-2فضای2بیش2تر2
2-)n=7(22-گذران2وقت2با2اعضای2خانواده2و2دوستان)n=7(
روابط2اجتماعیn=13(2(/2زندگی2لذت2بخش2)n=12(2است.2
این2ارتباط2نشان2می2دهد2که2پاسخ2دهندگان2گذران2وقت2
داشتن2 تأثیر2 تحت2 را2 دوستانشان2 و2 خانواده2 اعضای2 با2
می2دهند2 نسبت2 مسکونی2 واحد2 اندازه2 به2 بیش2تر،2 فضای2
و2ارزش2های2»روابط2اجتماعی«2و2»زندگی2لذت2بخش«2که2
طریق2 این2 از2 هستند2 ساکنان2 توجه2 مورد2 مهم2 معانی2 از2
واحد2 اندازه2 ارتباط2 بر2 دیگر2 زنجیره2 می2شوند.2 برآورده2
راحتی2 و2 آرامش2 2-)n=4( خصوصی2 فضای2 مسکونی-2
)n=12(-2استراحت2از2کار2)n=10(-2خلوت2)n=8(/2زندگی2
لذت2بخشn=7(2(2اشاره2دارد.2این2ارتباط2نشان2می2دهد2که2
پاسخ2دهندگان2آرامش2و2راحتی2و2استراحت2از2کار2را2تحت2
تأثیر2داشتن2فضای2خصوصی2برای2هر2فرد،2به2اندازه2واحد2
مسکونی2نسبت2می2دهند2و2مفهوم2»خلوت«2از2این2طریق2
برآورده2می2شود.2همچنین2بر2اساس2نقشه2زنجیره2ای2ارزش،2
تأمین2کننده2 دیگر«2 افراد2 حضور2 بدون2 کار2 از2 »استراحت2

ارزش2»زندگی2لذت2بخش2و2احساس2رضایت2از2زندگی«2
از2 مسکونی2 واحد2 اندازه2 خصوصیت2 است.2 ساکنان2 برای2
طریق2زنجیره2اندازه2واحد-2فضای2بیش2ترn=7(2(-2فعالیت2
تأمین2 به2 2)n=13( -استقالل2 2)n=6( خانه2 در2 )n=4(-کار2
ارزش2استقالل2که2از2مفاهیم2مهم2برای2ساکنان2است2و2به2
معنای2عدم2وابستگی2مالی2و2مدیریت2اقتصاد2خانواده2است،2

منجر2می2شود.2
تعداد2اتاق2ها:2این2خصوصیت2با2دو2پیامد2»فضای2بیش2تر«2
»فضای2 پیامدهای2 با2 و2 مستقیم2 به2طور2 »فعالیت«2 و2
با2 وقت2 »گذران2 دکوراسیون«،2 و2 »چیدمان2 خصوصی«،2
اعضای2خانواده2و2دوستان«،2»آرامش2و2راحتی«،2»کار2در2
خانه«،2»سرگرمی«،2»استراحت2از2کار«2به2طور2غیرمستقیم2
بیش2تر«2 »فضای2 پیامدها،2 این2 میان2 در2 است.2 ارتباط2 در2
با2 ارتباط2 قوی2ترین2 دارای2 2)n=7( »فعالیت«2 و2 2)n=9(
خصوصیت2»تعداد2اتاق«2می2باشند.2اهمیت2این2خصوصیت2
لذت2 »زندگی2 )معنی(2 ارزش2 چهار2 پیرو2 ساکنان2 برای2
بخش«،2»روابط2اجتماعی«،2»خلوت«2و2»استقالل«2است.2
ارتباط2میان2تعداد2 به2 از2قوی2ترین2زنجیره2ها2مربوط2 یکی2
اتاق-2فضای2بیش2ترn=9(2(-2گذران2وقت2با2اعضای2خانواده2
زندگی2 2/)n=13( اجتماعی2 روابط2 2-)n=7( دوستان2 و2
که2 می2دهد2 نشان2 ارتباط2 این2 است.2 2)n=12( لذت2بخش2
دوستان2 و2 خانواده2 اعضای2 با2 وقت2 گذران2 پاسخ2دهندگان2
را2تحت2تأثیر2داشتن2فضای2بیش2تر،2به2تعداد2اتاق2ها2نسبت2
می2دهند2و2امکان2تأمین2ارزش2»روابط2اجتماعی«2و2»زندگی2
اتاق-2 تعداد2 زنجیره2 دارد.2 این2طریق2وجود2 از2 لذتبخش«2
فعالیتn=7(2(2-گذران2وقت2با2اعضای2خانواده2و2دوستان2
لذت2بخش2 زندگی2 2/)n=13( اجتماعی2 -روابط2 2)n=11(
بخش«،2 لذت2 »زندگی2 ارزش2 دو2 اهمیت2 بر2 نیز2 2)n=12(
تامین2 »فعالیت«2 پیامد2 2 طریق2 از2 که2 اجتماعی«2 »روابط2
2-)n=7(2می2شوند،2تأکید2دارد.2زنجیره2تعداد2اتاق-2فعالیت
کار2در2خانهn=7(2(-2استقالل2)n=11(2از2دیگر2زنجیره2های2
قوی2در2نمودار2است.2بر2اساس2این2زنجیره2ساکنان2پیامد2
کار2در2خانه2را،2تحت2تأثیر2پیامد2فعالیت2به2تعداد2اتاق2ها2
نسبت2می2دهند2و2ارزش2»استقالل«2از2طریق2این2ارتباط2
طبق2 اتاق2 تعداد2 خصوصیت2 همچنین2 می2شود.2 برآورده2
زنجیره2های2تعداد2اتاق-2فضای2بیش2تر-2فضای2خصوصی/2
آرامش2و2راحتی/2استراحت2از2کار/2چیدمان2و2دکوراسیون-
خلوت،2با2ارزش2خلوت2در2ارتباط2است.2به2این2معنی2که2
خصوصیت2مورد2بررسی2به2واسطه2پیامدهای2مذکور2تأمین2
کننده2ارزش2»خلوت«2برای2ساکنان2است.2به2نظر2می2رسد2
در2رابطه2با2این2خصوصیت2ارزش2های2»زندگی2لذت2بخش«2
)n=7(2و2»روابط2اجتماعی«2)n=5(2از2مهم2ترین2معانی2مورد2
و2 )مستقیم2 پیامدهای2 طریق2 از2 که2 هستند2 ساکنان2 نظر2

غیرمستقیم(2آن2تأمین2می2شوند.
بیش2تر«2 »فضای2 پیامد2 با2 خصوصیت2 این2 نشیمن:2 اندازه2
»فضای2 »فعالیت«،2 پیامدهای2 با2 و2 مستقیم2 به2طور2
با2 وقت2 »گذران2 دکوراسیون«،2 و2 »چیدمان2 خصوصی«،2
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اعضای2خانواده2و2دوستان«،2»آرامش2و2راحتی«،2»کار2در2
خانه«،2»سرگرمی«،2»استراحت2از2کار«2به2طور2غیرمستقیم2
در2ارتباط2است.2اهمیت2این2خصوصیت2برای2ساکنان2پیرو2
اجتماعی«،2 »روابط2 بخش«،2 لذت2 »زندگی2 ارزش2 چهار2
همانند2 خصوصیت2 این2 است.2 »استقالل«2 و2 »خلوت«2
دارای2 اتاق2 تعداد2 و2 مسکونی2 واحد2 اندازه2 خصوصیات2
2)n=12(2بیش2ترین2ارتباط2مستقیم2با2پیامد2فضای2بیش2تر
است2و2از2طریق2زنجیره2های2زیر2با2معانی2مورد2نظر2ساکنان2

در2ارتباط2است:
با2 )n=12(-2گذران2وقت2 اندازه2نشیمن-2فضای2بیش2تر2 2-
2/)n=13(22روابط2اجتماعی-)n=7(2اعضای2خانواده2و2دوستان

)n=12(2زندگی2لذت2بخش
و2 چیدمان2 2-)n=8( بیش2تر2 فضای2 نشیمن-2 اندازه2 2-
استراحت2 2-)n=9( راحتی2 و2 آرامش2 2-)n=5( دکوراسیون2

)n=7(22زندگی2لذت2بخش/)n=8(22خلوت-)n=10(2از2کار
2-)n=4( فعالیت2 2-)n=8( اندازه2نشیمن-2فضای2بیش2تر2 2-

)n=13(22استقالل-)n=6(2کار2در2خانه
میان2ارزش2های2ذکر2شده2»زندگی2لذت2بخش«2و2»روابط2
اجتماعی«2از2مهم2ترین2معانی2مورد2نظر2ساکنان2هستند2که2
خصوصیت2 غیرمستقیم(2 و2 )مستقیم2 پیامدهای2 طریق2 از2

اندازه2نشیمن2تأمین2می2شوند.
»ارتباط2 پیامدهای2 با2 خصوصیت2 این2 اختصاصی:2 تراس2
این2 اهمیت2 است.2 ارتباط2 در2 به2طور2مستقیم2 با2طبیعت«2
طبیعت«2 با2 »پیوند2 ارزش2 پیرو2 ساکنان2 برای2 خصوصیت2
2-)n=6(2است.2زنجیره2تراس2اختصاصی-2ارتباط2با2طبیعت
پیوند2با2طبیعتn=9(2(،2اصلی2ترین2زنجیره2ارتباطی2برای2
این2خصوصیت2است.2طبق2این2زنجیره2ساکنان2ارتباط2با2
طبیعت2سبز2را2در2گروه2داشتن2فضای2باز2خصوصی2می2دانند2
و2ارزش2»پیوند2با2طبیعت«2از2این2طریق2برآورده2می2شود.

و2 »فعالیت«2 پیامد2 با2 خصوصیت2 این2 اتاق2ها:2 صدابندی2
»گذران2 پیامدهای2 با2 و2 مستقیم2 به2طور2 خانه«2 در2 »کار2
به2طور2 و2دوستان«2و2»سرگرمی«2 اعضای2خانواده2 با2 وقت2
غیرمستقیم2در2ارتباط2است.2اهمیت2این2خصوصیت2برای2
»روابط2 بخش«،2 لذت2 »زندگی2 ارزش2 سه2 پیرو2 ساکنان2
طریق2 از2 خصوصیت2 این2 است.2 »استقالل«2 و2 اجتماعی«2

زنجیره2های2زیر2با2معانی2مورد2نظر2ساکنان2در2ارتباط2است:
-2صدابندی2اتاق2ها-2فعالیتn=6(2(-2گذران2وقت2با2اعضای2
2/)n=13( اجتماعی2 -روابط2 2)n=11( دوستان2 و2 خانواده2

)n=12(2زندگی2لذت2بخش
2-)n=6(2کار2در2خانه-)n=6(2اتاق2ها-2فعالیت -2صدابندی2

)n=11(2استقالل
)n=11(22استقالل-)n=6(22صدابندی2اتاق2ها2-کار2در2خانه-
ارتباط2موجود2در2زنجیره2ها2نشان2می2دهد2که2پاسخ2دهندگان2
ارزش2روابط2اجتماعی2و2زندگی2لذت2بخش2را2از2طریق2پیامد2
خصوصیت2 به2 دوستان2 و2 خانواده2 اعضای2 با2 وقت2 گذران2
صدابندی2اتاق2ها2را2در2رابطه2با2فضای2داخلی2مسکن2نسبت2
می2دهند.2همچنین2خصوصیت2مذکور2از2طریق2پیامد2کار2
در2خانه،2ارزش2استقالل2را2برای2ساکنان2برآورده2می2کند.2بر2
اساس2نمودار2زنجیره2ای2ارزش2و2ماتریس2پیوند،2مهم2ترین2
خصوصیات2فضای2داخلی2مسکن2از2نظر2ساکنان2شناسایی2و2
معانی2آشکار2و2پنهان2مرتبط2با2آن2خصوصیات2مورد2بررسی2
عناصر2 میان2 »ارتباط2 تعیین2 نهایت2 در2 و2 می2گیرد2 قرار2
زنجیره2ساختار2معنایی«2که2از2اهداف2اصلی2پژوهش2حاضر2
معانی2 و2 ارزش2ها2 فراوانی2 24 جدول2 می2شود.2 میسر2 است2
پنهان2حاصل2از2مصاحبه2عمیق2نردبانی2را2نشان2می2دهد.2بر2
اساس2این2جدول2به2ترتیب2ارزش2های2زندگی2لذت2بخش2
2،)n=42( استقالل2 2،)n=50( اجتماعی2 روابط2 2،)n=80(
خلوتn=39(2(2و2پیوند2با2طبیعت2)n=15(2دارای2فراوانی2
معانی2 این2 که2 می2دهند2 نشان2 یافته2ها2 هستند.2 بیش2تری2
از2آن2ها2 پیامدهای2حاصل2 و2 از2طریق2خصوصیات2مسکن2
ارزش2 می2توان2 ترتیب2 این2 به2 می2باشند.2 پاسخگویی2 قابل2
تأثیر2 تحت2 را2 اجتماعی«2 »روابط2 و2 لذت2بخش«2 »زندگی2
اندازه2 اتاق،2 تعداد2 مسکونی،2 واحد2 اندازه2 خصوصیت2های2
نشیمن،2صدابندی2اتاق2ها2و2پیامدهای2حاصل2از2آن2ها2برای2
ساکنان2تأمین2نمود.2همچنین2ارزش2»استقالل«2از2طریق2
ارزش2 اتاق2ها،2 صدابندی2 و2 اتاق2ها2 تعداد2 خصوصیت2های2
مسکونی،2 واحد2 اندازه2 طریق2خصوصیت2های2 از2 »خلوت«2
از2 با2طبیعت«2 ارزش2»پیوند2 و2 نشیمن2 اندازه2 اتاق،2 تعداد2
طریق2خصوصیت2تراس2اختصاصی2و2پیامدهای2حاصل2از2

این2خصوصیت22قابل2تأمین2هستند.2

جدول 4: فراوانی ارزش های حاصل از مصاحبه عمیق نردبانی بر اساس جدول 3 )تعداد دفعاتی که ارزش ها توسط 
مصاحبه شوندگان مطرح شده اند(

فراوانیارزش

81زندگی2لذت2بخش
50روابط2اجتماعی
15پیوند2با2طبیعت

39خلوت
40استقالل
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شکل 7: ارزش زندگی لذت بخش، خصوصیات و پیامدهای 
مرتبط

شکل 8: ارزش روابط اجتماعی، خصوصیات و پیامدهای 
مرتبط

شکل 10: ارزش خلوت، خصوصیات و پیامدهای مرتبطشکل 9: ارزش استقالل، خصوصیات و پیامدهای مرتبط

شکل 11: ارزش پیوند با طبیعت،خصوصیات و پیامدهای مرتبط
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6. نتیجه گیری 
پژوهش2حاضر2بر2اساس2چارچوب2مفهومی2ارائه2شده2توسط2
کولن2)2006(2که2در2آن2معنای2مسکن2در2ارتباط2عملکردی2
میان2خصوصیات2مسکن2از2یک2طرف2و2اهداف2و2ارزش2های2
از2 بهره2گیری2 با2 با2 نیز2 و2 است،2 نهفته2 دیگر2 از2طرف2 افراد2
معانی2 سطوح2 و2 2)1982( گاتمن2 هدف2 وسیله-2 تئوری2
راپاپورت2)1988(2به2عنوان2پایه2های2نظری،2ساختار2معنایی2
خصوصیات2فضای2داخلی2مسکن2برای2گروه2کم2درآمد2ساکن2
در2مسکن2مهر2اندیشه2اردبیل2را2مورد2بررسی2قرار2داد.2در2
قالب2چارچوب2مفهومی،2عملکردهای2آشکار2)معانی2روزانه2
از2طریق2دسته2بندی2 پایین(2خصوصیات2مسکن2 و2سطح2
پیامدها2و2عملکردهای2پنهان2)معانی2سطح2میانه(2از2طریق2
دسته2بندی2ارزش2ها2مورد2بررسی2قرار2گرفتند.2روابط2متقابل2
میان2پیامدها2)عملکردهای2پنهان(2و2ارزش2ها2)عملکردهای2
پنهان(2برای2پنج2خصوصیت2مورد2نظر2ساکنان2شامل2اندازه2
واحد2مسکونی،2تعداد2اتاق،2اندازه2نشیمن،2صدابندی2اتاق2ها2
و2تراس2اختصاصی2روی2نمودار2زنجیره2ای2ارزش2نشان2داده2
شد.2در2بررسی2ارتباط2میان2این2عناصر،2نحوه2پاسخگویی2
به2ارزش2ها2و2معانی2پنهان2مورد2توجه2ساکنان2مشخص2و2
خصوصیات2مسکن2و2پیامدهای2حاصل2از2آن2خصوصیات2
در2رابطه2با2ارزش2مورد2نظر2شناسایی2شد.2بررسی2نمودار2
زنجیره2ای2ارزش2و2گزاره2های2سلسله2خصوصیت-2عملکرد2
مهر2 تحلیلی2مسکن2 یافته2های2 در2 پنهان2 آشکار-2عملکرد2
اندیشه،2نشان2می2دهد2که2معانی2فرهنگی2طی2پیامدهای2
تأثیر2گذار2 کم2درآمد2 گروه2 مسکن2 بر2خصوصیات2 مشخص2

و2 معانی2 مهم2ترین2 تجربی،2 نتایج2 با2 مطابق2 هستند.2
بر2خصوصیات2فضای2داخلی2مسکن2 تأثیرگذار2 ارزش2های2
اجتماعی«2 »روابط2 و2 لذت2بخش«2 »زندگی2 شامل2 مهر2
از2 کالبدی2 توجهی2خصوصیات2 قابل2 به2طور2 که2 می2باشند2
»اندازه2 اتاق2ها«،2 »تعداد2 مسکونی«،2 واحد2 »اندازه2 جمله2
تأثیر2 تحت2 را2 اتاق2ها«2 »صدابندی2 و2 »تراس«2 نشیمن«،2
قرار2می2دهند.2ارزش2»استقالل«2از2طریق2خصوصیت2های2
»خلوت«2 ارزش2 و2 اتاق2ها«2 »صدابندی2 و2 اتاق2ها«2 »تعداد2
از2طریق2خصوصیت2های2»اندازه2واحد2مسکونی«،2»تعداد2
اتاق«،2»اندازه2نشیمن«2قابل2تأمین2هستند.2ارزش2»پیوند2با2
طبیعت«2نیز2به2دلیل2پیامدهای2تأثیرگذار2آن2بر2خصوصیات2
مسکن2برای2رفع2نیاز2به2فضای2باز2مستقل،2اهمیت2خاص2
اختصاصی«2 »تراس2 خصوصیت2 طریق2 از2 و2 دارد2 را2 خود2
است.2 تأمین2 قابل2 این2خصوصیت2 از2 حاصل2 پیامدهای2 و2
این2معانی2که2حاصل2از2تحلیل2مشاهدات2و2مصاحبه2های2
پژوهش2بوده2اند،2قوانین2و2ارزش2های2ذهنی2گروه2کم2درآمد2
بر2 می2توانند2 که2 هستند2 اندیشه2 مهر2 مسکن2 در2 ساکن2
شکل2گیری2خصوصیات2مسکن2گروه2کم2درآمد2تأثیرگذار2
باشند.2بنابراین2بر2اساس2یافته2ها2خصوصیات2فضای2داخلی2
ارزش2های2 بر2 و2 هستند2 معنادار2 ساکنان2 برای2 مسکن2
فرهنگی2حاکم2بر2هر2خصوصیت2تأکید2دارند.2پس2در2پاسخ2
به2پرسش2اول2و2دوم2تحقیق2می2توان2گفت2که2خصوصیات2
محدوده2 در2 درآمد2 کم2 گروه2 برای2 مسکن2 داخلی2 فضای2
مورد2بررسی،2دارای2وجوه2معنادار2هستند2و2شامل2معانی2
»استقالل«،2 اجتماعی«،2 »روابط2 لذت2بخش«،2 »زندگی2

»خلوت«2و2»پیوند2با2طبیعت«2می2شوند.2

 شکل 12: سلسله »خصوصیت-عملکرد نهان« حاکم بر خصوصیات مسکن مهر اندیشه

روشمندی2این2پژوهش2به2فهم2خصوصیات2فضای2داخلی2
مسکن2و2کشف2وجوه2معنادار2آن2برای2کاربرد2در2طراحی2
کمک2می2کند،2به2نحوی2که2با2ایجاد2خصوصیات2مشخص2
در2محیط2مسکن2می2توان2معانی2ذهنی2افراد2بهره2بردار2را2
پاسخگو2بود.2در2انجام2این2تحقیق2انتخاب2محیط2مناسب2
کم2درآمد2 گروه2 مسکن2 داشت.2 خاصی2 اهمیت2 تحقیقاتی2
توسعه2 برنامه2ریزي2 بخش2 اساسي2ترین2 و2 حساس2ترین2
اقتصادي2و2اجتماعي2است2که2مستلزم2توجه2و2مطالعه2در2
دو2بعد2کمی2و2کیفی2است.2ساختار2سیاست2ها2و2برنامه2های2
تعریف،2 به2 نیاز2 کم2درآمد،2 اقشار2 برای2 مسکن2 طراحی2
شناسایی2و2درک2مسکن2این2نواحی،2در2مورد2ویژگی2های2

آن2ها2در2ابعاد2فرهنگی2و2به2ویژه2معنای2محیط2مصنوع2دارد.2
ایران2اجرا2 مسکن2مهر2به2صورت2جامع2در2اغلب2شهرهای2
حجم2 و2 طرح2 این2 جامعیت2 اجراست.2 حال2 در2 یا2 و2 شده2
باالی2اقشار2مخاطب2آن2نشان2دهنده2حساسیت2و2اهمیت2
خصوصیات2 معنای2 مطالعه2 است.2 حاضر2 پژوهش2 موضوع2
مسکن2برای2گروه2کم2درآمد2ساکن2در2مسکن2مهر2به2عنوان2
پنهان2 وجوه2 آشکارکننده2 مسکن،2 کیفی2 بعد2 مهم2ترین2
خصوصیات2مورد2نظر2ساکنان2و2معانی2حاکم2بر2آن2هاست.2
بازنمایی2معنایی2است2 ساختار2معنای2خصوصیات2مسکن2
آنجایی2 از2 کلی2 به2طور2 و2 است2 فرد2درک2شده2 توسط2 که2
فرهنگی2 گروه2های2 در2 افراد2 ذهنی2 معانی2 و2 ارزش2ها2
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با2بررسی2 مختلف2متفاوت2است،2به2نظر2می2رسد2می2توان2
با2سطح2زندگی2یکسان،2وجوه2مشترک2 افراد2خاص2 گروه2
که2 آورد2 فراهم2 محیط2 انسان2 مطالعات2 برای2 معناداری2 و2
متفاوت2از2سایر2گروه2های2فرهنگی2باشد.2پیشنهاد2می2شود2
در2پژوهش2های2آتی2با2بهره2گیری2از2چارچوب2مفهومی2ارائه2
فرهنگی2 گروه2های2 برای2 مسکن2 خصوصیات2 معنای2 شده2

مختلف2انجام2شود2و2با2نتایج2پژوهش2حاضر2مورد2مقایسه2
تطبیقی2قرار2گیرد.2با2مقایسه2این2معانی2می2توان2به2نتایج2
دست2 ساکنان2 ذهنی2 معانی2 تفاوت2های2 زمینه2 در2 مهمی2
یافت2و2تصمیم2گیری،2برنامه2ریزی2و2طراحی2برای2گروه2های2
فرهنگی2مختلف2را2در2چارچوب2نتایج2حاصل2ارتقا2بخشید.

پی نوشت
1. Concept of Housing
2. Meaning Structure
3. Functional Meanings 
4. Values
5. Semi-Structured Laddering Technique
6. Implication Matrix
7. Hierarchical Value Maps
8. Object
9. User
10. Ecological Perspective
از رویکرد2که2 این2 است.2 قرار2گرفته2 پژوهشگران2 از2 بسیاری2 توجه2 مود2 در2دهه2گذشته2 معنای2مسکن،2 به2 اکولوژیک2 رویکرد2 2.11
نظریه2هاي2مهم2رفتار2در2محیط2است،2با2تأکید2بر2تعامالت2مداوم2فرد2با2خصوصیات2معنادار2محیط2مقاصد2و2نیات2فعالیت2های2
 Coolen(2انسان2را2مورد2توجه2قرار2می2دهد2و2به2جاي2مطالعه2آزمایشگاهی2رفتار،2به2رفتار2فرد2در2محیط2زندگی2روزمره2توجه2دارد

.)2007, p. 2
12. Krampen
13. Attribute
14. Concequence
15. Value
16. Bottom-up
2.17یک2مثال2ساده2از2این2مدل2در2محیط2مسکونی2می2تواند2چنین2باشد:2پنج2اتاق2)ویژگی(،2فضای2بیش2تر2)پیامد(2و2خلوت2)ارزش(.
18. In-Depth Interview Technique
19. Content-Analysis
20. Summary Meaning Structure Chain
21. Hierarchical Value Map (Hvm)
22. Fractional
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