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 :چکیده

ون ایجاد هستی، هویت و خاطره سازي در فرد و ایجاد گیري ضرورت هایی همچبا توجه به نقش خانه در شکل

شود. ي آن بیش از پیش احساس میحس تعلق بخشی و مکان دوستی؛ اهمیت طراحی، بازسازي و تغییر متفکرانه

 گرانیو هم شکل با د کنواختی يدر پشت چند پنجره یمسکون يبلوك هاآپارتمان ها و در  امروزه اکثر خانه هاي ما

خانه  متاستفانه .تمشکل اس رونیآن از ب صیتشخ زیافراد خانواده ني بلکه برا همان،یم يکه نه فقط براقرار دارد 

ی طراح شاطراف طیو مح اوارتباط انسان، نیازهایش و به  یتوجه چیهی محالت معاصر ب يمایو س يامروز يها

امروزه  که ییتا جا باشد خود نداشته يبه محله و خانه يشود فرد حس تعلق خاطریم مسئله باعث نیکه ا شوندیم

را در  یطیمح ستیز-یاجتماع یابعاد زندگ یتمام دیجد يحاکم بر شهرها یکنواختیو  یناهماهنگ ت،یبحران هو

حل براي این  ي راهاین رساله کوششی است در جهت بازبینی و ارائه .تحت الشعاع خود قرار داده استي شهر جوامع

مکان هاي سکونتمان.  در طراحی، بازسازي و تغییر دان حس تعلق و مکان دوستی پس ازون فقمشکالت. مشکالتی چ

با استفاده از  نیز و اطالعات مورد نظر بودهتوصیفی - مطالعات صورت گرفته در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی

ري پیرامون احساس تعلق، مکان، منابع کتابخانه اي و پرسشنامه جمع آوري گردیده است. بصورتی که ابتدا مبانی نظ

ي تهران؛ از ابعاد جغرافیایی، ي جوادیه(سایت مورد مطالعه)، محلهو مفهوم سکونت، جمع آوري؛ و سپس  خانه ها

چنین تاریخی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت، با اطالعات گردآوري شده از مبانی نظري و هم

ي حس تعلق نمایش داده شده، که در آن معیار هاي سنجش و کنندهعوامل ایجادامه؛ جدولی با عنوان نپرسش

یابی مناسب ه در طرح نهایی ابتدا پس از مکانک طوریکهطراحی براي ایجاد و ارتقاء این حس ارائه گشته است. 

رگرفته اند و سپس سایت، خانه ها و آپارتمان هاي موجود از لحاظ نیازهاي فضایی و انسانی ساکنین مورد سنجش قرا

ي طرح تدابیري اتخاذ شده است که پس از طراحی، تغییر و بازسازي این خانه ها و با توجه به جدول مذکور، در ارائه

  آپارتمان ها، احساس تعلق به آنها ارتقاء یابد.
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 أ
 

  

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         عنوان مطالبشماره و 

  کلیات پژوهش: فصل اول

  2  .......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 1- 1

  2  ..................................... ................................ ................................ ................................ ................................   هالمس انیب - 1- 2

  5  ...................................................... ................................ ................................ ................................   پژوه یسؤاالت اصل - 1- 3

  6  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش اتیفرض - 1- 4

  6  ............................................... ................................ ................................ ................................   هدف (اهداف) پژوهش - 1- 5

6 -1 - 7  ................................................ ................................ ................................ ................................   پژوه تیضرورت و اهم  

  9  .......................... ................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش يیشینهپ - 1- 7

  10  ...................................... ................................ ................................ ................................   پژوهش یشناس واد و روشم - 1- 8

  مبانی نظري پژوهش :فصل دوم

  13  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 2- 1

  13  .............................................................. ................................   خودشکوفایی يبرا ستهیشا یطینیاز انسان به مکان و مح - 2- 2

  14  ............................................ ................................ ................................   به مکان از حس، ادراك و حس تعلق یفیتعر - 2- 3

  15  ......................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مکان - 2- 4

  16  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   حس مکان - 2- 5

  16  .................................................... ................................   کننده حس مکان جادیا یادراک - یو شناخت يعوامل کالبد - 2- 5- 1

  17  ..................................... ................................ ................................ ................................   انسطوح مختلف حس مک - 2- 5- 2

  18  ............................................................. ................................ ................................   لزوم توجه به مراتب حس مکان - 2- 5- 3

  19  ................................................ ................................ ................................   حس تعلق از سطوح هفتگانه حس مکان - 2- 5- 4

  19  .............................................................. ................................   احساس تعلق به مکان يکننده  جادیعوامل ا يدسته بند - 2- 6

 20.......................................................................................................................................(ادراك و شناخت) يعامل درون فرد -1-6-2

  20.................................................................................................................................................................................یرونیعوامل ب -2-6-2



 
 

 ب
 

  22  ............................................. ................................ ................................   ) به مکانیرونی(عوامل ب يت تعلق کالبدیاهم - 2- 7

  ت مطالبفهرس

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  
  25  ................................ ................................   .ک مکانی) فرد در یدگاه رلف از تجربه حضور( برون و درون بودگید - 2- 8- 1

  26................................................................................................................................................ادارو ساختن مکان معن يمعمار -2- 2-8

  26...........................................................................................................................رندیگ یکه در مکان صورت م ییت هایفعال -2- 3-8

  26  .................. ................................ ................................ ................................ ................................   تعلق مکانی چیست؟ - 2- 9

  27  ..........................................................................................................................................................................  یتعلق مکان هینظر -2- 1-9

  27  ........................................... ................................ ................................ ................................   حس تعلق يها کردیرو - 2- 10

  27  ......................................................................................................................................  تعلق حس به دارشناسانهیپد کردیرو - 2- 1-10

  28  .................................................................................................  یمکان و ارتباط آن با تعلق یطیمح یروان شناس کردیرو - 2- 2-10

  29  ...................................................... ................................ ................................ ................................   یمکان یدلبستگ - 11 - 2

  29  .............................................................................................................................  و تعلق به مکان یعوامل موثر در دلبستگ - 2- 1-11

  31  .......................................... ................................   ی از عوامل موثردلبستگی و حس تعلق به مکانمکان يتمندیرضا - 2- 11- 2

  32  ............................................... ................................ ................................ ................................ به فضا و مکان ینگاه - 2- 12

  32  ..................................................................................................................................................  حس تعلق جادیفضا، مکان و ا - 2- 1-12

  33  ..................................... ................................ ................................   د حس تعلق به آنجایمکان و نقش خاطره در ا - 2- 12- 2

  34  .................. ................................ ................................ ................................ ................................   و حس تعلق تیهو - 2- 13

  34  .........................................................................................................................  شخصی حس هویت جادیمحیط کالبدي و ا - 2- 1-13

  34  .......................................................................................................................................................  یت مکانیت مکان و هویهو - 2- 2-13

  35  ...........................................................  ت مکانیهو يری) عوامل موثر در شکل گیت ها و معانی، فعالیکیزی(عوامل ف - 2- 3-13

 36  ..........................................................................................................  احساس تعلق يه کنند جادیزاست و ا تیهو يمعمار 2- 4-13

  36  ...................................................................................................................................................................................  تیمعنا و هو - 2- 5-13

  37  ..............................................................................................  خاطره و حس تعلق ت،یکننده هو جادیبا فضا ا یهمان نیا -13-2- 6

  38  ...............................................................................................................................................  و حس تعلق تیحس مکان، هو - 2- 7-13



 
 

 ج
 

  38  .........................................................................................................................................  مکان یبخش تیو هو یمکان تیهو - 2- 8-13

  39  .................................................................................................................................................................  تیو هو یخاطره مکان - 2- 9-13

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  40  ................................................ ................................ ................................ ................................   تیکان و هوحس م -10-13-2

  41  ............................................ ................................ ................................   مکان به تعلق حس جادیو ا عتیحضور طب -11-13-2

  42  ....................................................... ................................ ................................   در خانه دنیگز یسکن تیسکونت و اهم -14-2

  43  ................... ................................ ................................   ن سکونتانسان، خانه به مثابه مکا یمکان زندگ نیخانه اول -1-14-2

  44  ............................................. ................................ ................................ ................................   خانه و آپارتمان يگونه بند -15-2

  44  ................................................. ................................ ................................ ................................   خانه و آپارتمان کوتاه -1-15-2

  45  ............................................. ................................ ................................   يمستقل تک خانوار یواحد مسکون ایخانه  -2-15-2

  48  .......................................... ................................ ................................ ................................   ییالیمستقل و يخانه ها -3-15-2

  48  .......................................................... ................................ ................................   طبقه مستقل(بانگلو) کی يخانه ها -4-15-2

  48  ........................................ ................................ ................................ ................................   دو طبقه مستقل يخانه ها -5-15-2

  49  .......................................... ................................ ................................ ................................   مستقل دو قلو يخانه ها  -6-15-2

  50  ................................ ................................ ................................ ................................   يخانه شهر ای یفیرد يخانه ها -7-15-2

  50  ............................................ ................................ ................................ ................................   يمرکز اطیح يخانه ها -8-15-2

  51  ................................... ................................ ................................   ادهیپ یکوتاه با دسترس یآپارتمان یمجتمع مسکون -9-15-2

  53  ................................................ ................................ اشتراك یحیتفر ،یرفاه يبا فضاها یمسکون يمجموعه ها -10-15-2

  54  ........................................................... ................................ ................................   با ارتفاع متوسط یمجتمع آپارتمان -11-15-2

  58  ............................................ ................................ ................................   تحول خانه سنتی به مسکن امروزي (آپارتمان) -16-2

  58  ....... ................................ ................................ ................................   يامروز يمل کاهش حس تعلق به خانه هاعوا -1-16-2

  59  ..................................... ................................ ................................   در باورها نسبت به خانه رییو تغ یزندگ یدگرگون -2-16-2

  60  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   خانه و فرهنگ -17-2

  61  ............................................ ................................ ................................ ................................   خانه و لزوم حفظ خاطره ها -18-2

  62  .................... ................................ ................................ ................................   گرانیستن در ذهن دی؛ زيامروز يهاخانه -19-2



 
 

 د
 

  64................................درون گرایی و جوهره زندگی در خانه هاي قدیمی ( نگاه به خانه هاي ایرانی و ژاپنی)............. -2-20

  67  ................................................ ................................   خانه ها) يخانه ها (معاصر ساز يو بازساز یطراحو  رییتغ لیدال -21-2

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  
  67  ......................................................................................................................................................  عقالنی و امروزي شدن خانه - 2- 1-21

  67  ...................................................................................................................................................  یته و تحول فرهنگ خانهمدرن - 2- 2-21

  68  .................................................................................................................................................  رانیدر ا تهیتقابل سنت و مدرن - 2- 3-21

  69  .............................................................................................................................................................  /محلی شدن خانهیجهان - 2- 4-21

  69  ...........................................................................................................................................................................  فردي شدن خانه - 2- 5-21

  69  ...................................................................................................................................................................دمکراتیک شدن خانه -21-2- 6

  71  ........................................................................................................................................................................  تجاري شدن خانه - 2- 7-21

  71  ...............................................................................................................................................................  خانه بوروکراتیک شدن - 2- 8-21

  71  ....................................................... ................................ ................................   داده شده رییبرخورد انسان با مکان تغ - 2- 22

  72  ............................................................. ................................ ................................   یمسکون يفضا يامروز يمعمار  - 2- 23

  73حس تعلق........................... معمارانه در ارتقاء یطراح تیحس تعلق به مکان (اهم جادیو عدم ا يامروز يمعمار -1-23-2

  73  ...............................................  د هاي مسکونینقش و اهمیت معماري و طراحی داخلی در آفرینش و بازسازي واح - 2- 2-23

  74  .................  يامروز یمسکون يواحد ها يمعمار یبودن آن در طراح يفضا و چند عملکرد يرینقش انعطاف پذ - 2- 3-23

 75  ...........................................................................  خانه ییبر سازمان فضا یو سبک زندگ وهیش ریو تاث يامروز يمعمار - 2- 4-23

  76  ...................................... ................................ ................................ ................................   در خانه ها رییو تغ يبازساز - 2- 24

  76  ............................................................. ................................ ................................ ................................   نتیجه گیري - 2- 25

  قیروش تحق فصل سوم:

  82  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 3- 1

  82  ......................... ................................ ................................ ................................ ................................   قیتحق يگام ها - 3- 2

  83  .............................................................. ................................ ................................ ................................   قیروش تحق - 3- 3

  83  ................................................. ................................ ................................ ................................   يجامعه و نمونه آمار - 3- 4



 
 

 ه
 

  84  ................................................................................................................................................................  و حجم آن ينمونه آمار -3- 1-4

  84  ............. ................................................................................................................................................................  يریگروش نمونه -3- 2-4

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  
  84  ................................ ................................ ................................ ................................   داده ها يروش و ابزار جمع آور - 3- 5

  85  ...................................................................................................................................  داده ها يابزار جمع آور  ییایو پا ییروا -3- 1-5

  85  ..................................................................................................................................................................................................  ییروا -3- 2-5

  85  .................................................................................................................................................................................................  ییایپا -3- 3-5

  86  .............................................................................................................................................................  داده ها لیو تحل هیروش تجز -3- 6

  پژوهش يها افتهیو  جینتافصل چهارم: 

  89  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 4- 1

  89  ............................................... ................................ ................................ ................................   داده ها لیو تحل هیتجز - 4- 2

  90  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   یفیتوص يها لیتحل - 4- 3

  90  .........................................................................................................................  جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان -4- 1-3

  91  .......................................................................................................................  جدول و نمودارمربوط به سابقه حضور در خانه -4- 2-3

  91  ..................................................................................................  پاسخ دهندگان التیجدول و نمودارمربوط به سطح تحص -4- 3-3

  94  ............................................. ................................ ................................ ................................   یاستنباط لیو تحل هیتجز - 4- 4

  95  ....................................................................................................................................................................  ییایو پا ییروا یبررس -4- 1-4

  95  .....................................................................................................................................................................  پرسشنامه اول ییایپا -4- 2-4

  95  ............ ................................................................................................................................................................  پرسشنامه دوم -4-4- 1-2

  96  .......................................................................................................................................................................یهمبستگ یبررس -4-4- 2-2

  100....................................................................................................  رنوفیاسم-نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف -4-4- 3-2

  100...........................................................................................................................................................................  ها هیفرض یبررس -4- 3-4

  100.................................................................................................................................................................................  اول هیفرض -4-4- 1-3

  101................................................................................................................................................................................  دوم هیفرض -4-4- 2-3

  102...............................................................................................................................................................................  سوم هیفرض -4-4- 3-3



 
 

 و
 

  103............ ................................................................................................................................................................  چهارم هیفرض -4-4- 4-3

  104  .............................................................. ................................ ................................   يپژوهش مورد لیسنجش و تحل - 4- 5

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  104...............................................................................................................  و وسعت) تیتهران (موقع 16ویژگی هاي منطقه  -4- 1-5

  105............. ................................................................................................  تهران) 16منظقه  1 هی(ناح هیمحله جواد خچهیتار -4- 2-5

  110...............................................................................................................................................  هیخانه ها در جواد یگونه شناس -4- 3-5

  112  ................................. ................................ ................................ ................................   خانه ازیمورد ن يفضاها یبررس - 4- 6

  112................................................................  خانه) یطراح يبرا یکیزیخانه ها (نمونه برنامه ف یحدر طرا یپنج لکه اصل -1-6-4

  113..................................................................................  )یو هال خصوص ي: (آشپزخانه، صبحانه خور یجمع يلکه ها - 6-4- 1-1

  114.............. ................................................................................................................................................................  آشپزخانه -4- 1-6- 1-1

  116  .....................................................................................................................................................................  يه خورصبحان -4- 1-6- 2-1

  117......................................................................................................................................................................  یهال خصوص -4- 1-6- 3-1

  118..........................................................  خواب، اتاق مهمان و کتابخانه) ياتاق ها ن،ی(خواب والد یخصوص يلکه ها - 6-4- 2-1

  118.......................................................................................................................................................................  نیخواب والد -4- 1-6- 1-2

  119..........................................................................................................................................................................  تخت خواب -4- 1-6- 2-2

  119..................................................................................................................................................................................  منینش -4- 1-6- 3-2

  120........................................................................................................................................................................................  کمد -4- 1-6- 4-2

  121..................................................................................................................................................................................  رختکن -4- 1-6- 5-2

  122....................................................................................................................................................................................  حمام  - 2-1-6-4- 6

  123.................................................................................................................................................................  خواب ياتاق ها  -4- 1-6- 7-2

  124................................................................................................................................................................................  خواب ها -4- 1-6- 8-2

  124........................................................................................................................................................................................  هال -4- 1-6- 9-2

  125................................................................................................................................................  کتابخانه و خواب مهمان -4- 6- 1- 10-2

  125..........................................................................................................  )يو غذاخور منینش ،ي(ورود یفاتیتشر يلکه ها - 6-4- 3-1

  126  ...................................................................................................................................................................  يمحدوده ورود -4- 1-6- 1-3



 
 

 ز
 

  129..................................................................................................................................................................................  منینش -4- 1-6- 2-3

  131.............. ................................................................................................................................................................  يغذاخور -4- 1-6- 3-3

  بفهرست مطال

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  132.......................................................................................  رختشور خانه) ن،یرزمیانبار، ز نگ،ی(پارک بانیپشت يلکه ها - 6-4- 4-1

  132.....................................................................................................................................................................  خانه يرختشو -4- 1-6- 1-4

  133...................................................................................................................................................................................  يانبار  -4- 1-6- 2-4

  133.............. ................................................................................................................................................................  نگیپارک  -4- 1-6- 3-4

  ١٣٤  ............................................................................................  یرامونیپ يلکه ها -5-1-6-4

  134...................................................................................................................................................................  / صفه ها ویپاس -4- 1-6- 1-5

  135..........................................................................................................................................................................  يمنظر ساز -4- 1-6- 2-5

  136....................................نماسازي...................................................................................................................... - 5-1-6-4-3

  136  .............................................. ................................ ................................   هیجواد ينه پالن از خانه هاچند نمو یبررس - 4- 7

                                                                                                                             143...................................................................................................................................  یمورد بررس ياز پالن ها يریگ جهینت -4- 1-7

   143.............. ................................  يامروز یمسکون يگم شده در استحاله خانه ها به واحد ها يفضا، از فضاها شیپ -7-4- 1-1

  143.........................................................................................................................................................  يچند عملکرد يفضاها -7-4- 2-1

  143................................................................................................................................................................................  فضا میتقس -7-4- 3-1

  143..........................................................................................................................................................................................  اطیح -7-4- 4-1

  144............ ................................................................................................................................................................  وانیا ایتراس  -7-4- 5-1

  144...........................................................................................................................................................................يساز یشخص - 1-7-4- 6

  144  ............................................... ................................ ................................   خانه يو بازساز یطراح يمورد ينمونه ها - 4- 8

  ییطرح نها يارائه و بحث ،يریگ جهینتفصل پنجم: 

  154  ...................................... ................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه - 5- 1

  154  ........................................ ................................ ................................ ................................ ................................   بحث - 5- 2

  157  ................................................. ................................   مکان بر اساس حس تعلق یجدول طراح يو ارائه يریگ جهینت - 5- 3



 
 

 ح
 

  165  ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   داتشنهایپ - 5- 4

  165  ........................................................... ................................ ................................ ................................   ها تیمحدود - 5- 5

  فهرست مطالب

  صفحه                                                         شماره و عنوان مطالب

  

  166  .................................................... ................................ ................................ ................................   ییطرح نها يارائه - 5- 6

  166  .................................... ................................ ................................ ................................ ................................   دمهمق 5- 6- 1

  167  ............................................................. ................................ ................................   یطراح يبرا تیسا یابیمکان  - 5- 6- 2

  168  ........................................................ ................................ ................................ ................................   تیسا لیتحل - 5- 6- 3

  168  ............................................................... ................................ ................................   یطراح تیاز سا ییعکس ها - 5- 6- 4

  170  .................................... ................................ ................................   تیسا يمعمار يها یژگیو از یکیگراف یرتصو - 5- 6- 5

  171  ..............................................................   خانه ها) ي(شماره گذار یاز طراح شیاز پروژه پ يمدل سه بعد ریتصاو - 5- 6- 6

  173  ................................................. ................................ ................................   یاز کار پس از طراح يسه بعد ریتصو - 5- 6- 7

  179  .................................... ................................ ................................ ................................   طبقات يمعمار يهاپالن  - 5- 6- 8

  185  ................................. ................................ ................................ ................................ ................................   فهرست و مآخذ

  192  ............................................................ ................................ ................................ ................................   مقدمه پرسشنامه - 1

 193  ........................................................ ................................ ................................ ................................   1سشنامه شماره پر - 2

 194  ........................................................ ................................ ................................ ................................   2پرسشنامه شماره  - 3

  فهرست جداول

  صفحه                                                         ره و عنوان جدولشما

  

  14  .................................. ................................ ................................ ................................   انسانی نیازهاي بندي اولویت :2-1 جدول

  17  ............................... ................................ ................................   صاحب نظران اهدگیحس مکان از د يعوامل کالبد :2-2جدول 

  18  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   سطوح مختلف حس مکان :3-2جدول 

  23  ................................................ ................................   ه حس تعلق.ینه نظریات مطرح شده در زمیاز نظر يده ایگز :4-2جدول 



 
 

 ط
 

  40  ....... ................................   صاحبنظران دگاهید از مکان تیهو و مکان حس جادیا و سنجش به مربوط يارهایمع :5-2جدول 

  57  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   خانه و آپارتمان يگونه بند :6-2 جدول

 

  فهرست جداول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

 

  77  ...........................................................   دگاه صاحبنظرانیحس تعلق از د جادیا يمربوط به شاخص ها ياارهیمع :7-2جدول 

  79  ....................................................... ................................   حس تعلق به پنج عامل جادیا يشاخص ها يدسته بند :8-2جدول 

  87  ...... ................................ ................................ ................................   مورد استفاده در پژوهش ياز آزمونها يادهیگز :1-3 جدول

  90  .................................. ................................ ................................   جدول و شماره سه مربوط به سن پاسخ دهندگان :1-4جدول 

  91  ..........................................................   جدول و نمودار شماره چهارمربوط به سابقه حضور در خانه پاسخ دهندگان :2-4 جدول

  91  ................................. ................................ ................................   دهندگانپاسخ  التیتحص زانیجدول مربوط به م :3-4جدول 

 احساس تعلق به جادیو نقش آنها در ا یمیمکان ها، فضاها و خاطرات خانه قد يحفظ و اعتال ریتاث یبررس :4-4جدول 

  92  ............................................................. ................................ ................................   خانه ها یو دگرگون ينو پس از بازساز طیمح

  93  ...به آن یخانه، در ارتقاء حس تعلق و وابستگ يفضاها یدر طراح یانسان يازهاین نقش در نظر گرفتن یررسب :5-4جدول 

 جاد احساس تعلق بهیو نقش آنها در ا یمیمکان ها، فضاها و خاطرات خانه قد يحفظ و اعتال ریتاث یررسب :6-4جدول 

  94  ............................................................. ................................ ................................   خانه ها یو دگرگون يط نو پس از بازسازیمح

مدت و بلندمدت) در انی(کوتاه مدت، م يزیخانه و وجود برنامه ر طیساکنان در مح تینقش حضور و فعال یبررس :7-4 لجدو

  94  ......................................................... ................................   فرد در ارتقاء حس تعلق به خانه شتریب تیو فعال یجهت وقت گذران

  95  .............................................................. ................................ ................................   پرسشنامه اول يبرا یکل ییایپا :8-4 جدول

  96  .............................................................. ................................ ................................   پرسشنامه دوم يبرا یکل ییایپا :9-4 جدول

  96  ........................................................... ................................ ................................   اول يهیفرض یهمبستگ یبررس :10-4جدول 

  98  ........................................................... ................................ ................................   دوم يهیفرض یهمبستگ یررسب :11-4جدول 

  99  .......................................................... ................................ ................................ سوم يهیفرض یهمبستگ یررسب :12-4 جدول

  99  ....................................................... ................................ ................................   چهارم يهیفرض یهمبستگ یررسب :13-4جدول 

  100  .......................................................... ................................ ................................   رنوفیاسم-آزمون کولموگروف :14-4جدول 

  101  ...................................................... ................................ ................................   اول هیاثبات فرض يبرا ین تآزمو :15-4جدول 



 
 

 ي
 

  102  ..................................................... ................................ ................................   دوم هیاثبات فرض يبرا یآزمون ت :16-4جدول 

  102  ................... ................................ ................................ ................................   سوم هیاثبات فرض يبرا یآزمون ت :17 -4جدول 

  103  .................................................. ................................ ................................ چهارم هیاثبات فرض يبرا یآزمون ت :18-4 جدول

  فهرست جداول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

 

  162  ........................................... ................................ ................................   مکان بر اساس حس تعلق یطراح يالگو :1-5جدول 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

 

  16  ............................... ................................ ................................ ................................   مدل مفهوم حس مکان ریتصو  :1-1شکل 

  21  ......................................................... ................................   ادراك و شناخت يو برون فرد يفرد ينمودار جنبه ها :2-2شکل 

  47  .................................. ................................ ................................ ................................   مرسوم يتک واحد يخانه ها :3-2شکل 

  48  ....................................................... ................................ ................................   طبقه مستقل (بانگلو) کی يخانه ها :4-2شکل 

  49  ....... ................................ ................................ ................................ ................................   دو طبقه مستقل يانه هاخ :5-2شکل 

  49  ............................................ ................................ ................................ ................................   مستقل دوقلو يخانه ها :6-2شکل 

  50  ........................................... ................................ ................................ ................................   يشهر یفیرد يخانه ها :7-2شکل 

  51  ........................................... ................................ ................................ ................................   يمرکز اطیح يخانه ها :8-2شکل 

  53  ............................................................   به واحد ها.  ادهیپ یمشترك و دسترس يکوتاه با فضاها یمجتمع مسکون :9-2شکل 

  55  ............................................... ................................ ................................   با ارتفاع متوسط یمسکون يآپارتمان ها :10-2 شکل

  56  .................................. ................................ ................................   طبقه 7 یآپارتمان ياز ساختمان ها يمجموعه ا :11-2شکل 

  57  ......................................................   یساختمان يباز توسط بدنه ها يفضا يریشکل گ ا،یتالینا، ا یبافت شهر س :12-2 شکل

  72  ............................... ................................ ................................ ................................   معاصر يپالن خانه ها يالگو :13-2 شکل

  90  ...... ................................ ................................ ................................   وط به سن پاسخ دهندگاننمودار شماره سه مرب :1-4شکل 

  91  ......................................... ................................   نمودار شماره چهارمربوط به سابقه حضور در خانه پاسخ دهندگان :2-4شکل 

  92  ................................................ ................................   پاسخ دهندگان التیتحص زانینمودار شماره پنج مربوط به م :3-4شکل 

  104  .................... ................................ ................................ ................................   تهران يدر نقشه 16منطقه  تیموقع :4-4شکل 



 
 

 ك
 

  105  ............................................................. ................................ ................................   16يمنطقه يهیناح 6 تیموقع :5-4 شکل

  111  ................................. ................................ ................................ ................................   یضلع جنوب ينمونه خانه ها :6-4شکل 

  111  ................................. ................................ ................................ ................................   یضلع شمال ينمونه خانه ها :7-4شکل 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

 

  111  ................................. ................................ ................................ ................................   یضلع شمال يه هانمونه خان: 8-4شکل 

  111  .............................................................. ................................ ................................   یغرب- یشرق ينمونه خانه ها :9-4شکل 

  111  ............................................................. ................................ ................................ یغرب-یشرق ينمونه خانه ها :10-4شکل 

  111  ............................................................. ................................ ................................ یغرب-یشرق ينمونه خانه ها: 11-4شکل 

  111  ....... ................................ ................................ ................................ ................................ بن بست ينمونه کوچه :12-4شکل 

  111  ............................... ................................ ................................ ................................   یضلع جنوب ينمونه خانه ها :13-4کل ش

  111  ............................... ................................ ................................ ................................   یضلع جنوب ينمونه خانه ها :14-4شکل 

  112  ..................................................... ................................ ................................   بن بست يکوچه ها یینمونه انتها :15-4شکل 

  112  ................................... ................................ ................................ ................................   یآپارتمان ينمونه خانه ها :16-4شکل 

  112  ................................... ................................ ................................ ................................   یآپارتمان ينمونه خانه ها :17-4شکل 

  114  .............................................. ................................ ................................   گرید يآشپزخانه و ارتباط آن با فضاها :18-4شکل 

  114  .......................................... ................................ ................................   رونیب يبا فضا يآشپزخانه و ارتباط بصر :19-4شکل 

  115  ...................................................... ................................ ................................   نتیو کاب نکیس يریمحل قرار گ :20-4شکل 

  115  .............................................. ................................ ................................   یداخل وارید يو اجاق در راستا خچالی :21-4شکل 

  115  ....................................................... ................................   )نکیاجاق گاز و س خچال،ی نی(ارتباط بمثلث کار  :1-21-4شکل 

  117  ............................... ................................ ................................   رونیب يآشپزخانه با فضا ،يارتباط صبحانه خور :22-4شکل 

  117  ...................................................... ................................ ................................ ................................ یهال خصوص :23-4شکل 

 118  ................................ ................................ ................................ ................................   نینوع معمول از خواب والد :24-4شکل 

  119  ................................................. ................................ ................................   مبلمان در آن نشیو چ نیخواب والد :25-4شکل 

  120  ........................................................ ................................ ................................   و خواب منینش يفضا يجداساز :26-4شکل 

  121  .................... ................................ ................................   موجود يمختلف از انواع کمد نسبت به فضا يطرح ها :27-4شکل 



 
 

 ل
 

  121  ............................................. ................................ ................................   خانه يخانم و آقا يها نکیکمدها و س :28-4شکل 

  122  ...... ................................ ................................ ................................ ................................   درون رو يدوش ها ریز :30-4شکل 

  123  ................... ................................ ................................ ................................ ................................   مجلل يوان ها :29-4 شکل

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

 

  123  ............................................................ ................................ ................................   توالت يمناسب فضا يجاگذار :31-4شکل 

  123  .................................. ................................ ................................ ................................   خواب يپالن مناسب فضا :32-4شکل 

  124  .......................................... ................................ ................................   هیثانو يدر قالب خواب ها ونیرکوالسیس :33-4شکل 

  124  .................................... ................................ ................................ ................................   آن ییبط فضاخواب و روا: 34-4شکل 

  124  .................................... ................................ ................................   متنوع در آن يفضاها يهال و امکان جاگذار :35-4شکل 

  125  ..................................... ................................ ................................ ................................   خواب مهمان و کتابخانه :36-4شکل 

  125  ................................................ ................................ ................................   یدر واحد مسکون یفاتیتشر يلکه ها :37-4شکل 

  126  ...................................................... ................................ ................................   يکنار يبا پنجره ها يدرب ورود :38-4شکل 

  127  ......................................... ................................ ................................   ونیرکوالسیدر س يورود يمرکز تیموقع :39-4شکل 

  127  ..................................... ................................ ................................ ................................   .يدر ورود دید یچگونگ :40-4شکل 

  127  ........................................................ ................................ ................................   يورود يحجم در فضا گسترش :41-4شکل 

  128  ................................................. ................................ ................................ ................................   يرختکن و ورود :42-4شکل 

  128  ................................................ ................................ ................................ ................................   مجزا يتوالت ها :43 -4شکل 

  129  ............................................. ................................ ................................   سیسرو لیشکل مربع و مستط سهیمقا :44-4شکل 

  129  ............................................................ ................................ ................................   شده يتوالت و وان بخش بند :45-4شکل 

  129  ................................ ................................ ................................ ................................   .یصوت قیکمد به عنوان عا :46-4شکل 

  129  ..................................................... ................................ ................................   مختلف يبا فضاها منینش بیترک :47-4شکل 

  130  ............................................ ................................ ................................ ................................   من و مبلمان آنینش :48-4شکل 

  131  .............................................................. ................................   و مبلمان آن یرسم يدر غذاخور ونیرکوالسیس  :49-4شکل 

  132  ................... ................................ ................................ ................................   در واحد مسکون. بانیپشت يلکه ها :50-4شکل 

  132  ..................................... ................................ ................................ ................................   .خانهیابعاد متنوع رختشو :51-4شکل 



 
 

 م
 

  133  ......................................................... ................................ ................................   خانهیرختشو يریتنوع در قرار گ :52-4شکل 

 134  ............................................................ ................................ ................................   و صفه ها ویانواع مختلف پاس  :53-4شکل 

  135  ............................................................. ................................   یچند سطح يو تراس ها منینش يبا فضا وانیا :54-4شکل 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

 

  135  ......................................................... ................................ ................................ ................................   .يمنظر ساز :55-4شکل 

  136  .......................................................... ................................ ................................   مادربزرگ نگارنده يخانهپالن  :56-4شکل 

  137  ................................ ................................ ................................   مادربزرگ نگارنده يخانه يشده يپالن بازساز :57-4شکل 

  137  .................................... ................................ ................................   نگارنده يمادربزرگ پدر يخانه یمیقدپالن  :58-4شکل 

  138  ..................................................... ................................   نگارنده يمادربزرگ پدر يخانه يشده يبازسازپالن  :59-4شکل 

  138  ............................................... ................................ ................................   1شماره  یشمال ينمونه پالن خانه ها :60-4شکل 

  139  ............................................... ................................ ................................   2شماره  یشمال ينمونه پالن خانه ها :61-4شکل 

  139  ............................................... ................................ ................................   3شماره  یشمال ينمونه پالن خانه ها :62-4شکل 

  140  .............................................................. ................................ ................................   یجنوب ينمونه پالن خانه ها :63-4شکل 

  140  ..................................... ................................ ................................   1شماره یغرب-یشرغ ينمونه پالن خانه ها :64-4شکل 

  141  ................... ................................ ................................ ................................   یغرب-یشرق ينمونه پالن خانه ها :65-4شکل 

  141  ................... ................................ ................................ ................................   یغرب-یشرق ينمونه پالن خانه ها :66-4شکل 

  142  ........................................................... ................................   بن بست يکوچه ها يانتها ينمونه پالن خانه ها :67-4شکل 

  142  ........................................................... ................................   بن بست يکوچه ها يانتها ينمونه پالن خانه ها :68-4شکل 

  144  ......................................................... ................................ ................................   هال ونیاست يها ینمونه طراح :69-4 شکل

  145  ......................................................... ................................ ................................   هال ونیاست يها ینمونه طراح :70-4شکل 

  145  .......................................... ................................ ................................ ................................   يقبل و بعد از بازساز :71-4شکل 

  146  ............................................................ ................................ ................................   خانه يها یاز طراح يریتصاو :72-4شکل 

  147  .............................................. ................................ ................................   پوزنر يآقا يخانه یاز طراح يریتصاو :73-4شکل 

  148  .............................................. ................................ ................................   پوزنر يآقا يخانه یاز طراح يریتصاو :74-4شکل 

  149  ........................................... ................................ ................................   یدکتر بهشت يخانه یاز طراح يریتصاو :75-4شکل 



 
 

 ن
 

  150  ................... ................................ ................................ ................................   رالیاسپ يخانه یاز طراح يریتصاو :76-4 شکل

  151  ............................................ ................................ ................................   وتویدر ک يا يخانه یاز طراح يریتصاو :77-4شکل 

  152  ........................................................ ................................   وتویدر ک يا يخانه یطراح ياز  پالن ها يریتصاو :78-4شکل 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

 

  ١٦٦  ...................................................  پروژه تیسا شیتهران و نما يهیجواد يمحله ییهوا ينقشه :1-5شکل 

  ١٦٧  ...............................  بزرگتر سیپروژه در مقا تیسا شیتهران و نما يهیجواد يمحله ییهوا ينقشه :2-5شکل 

  168  .......................................................... ................................ ................................ ................................   تیسا لیتحل :3-5شکل 

  168  ................................... ................................ ................................ ................................   امتداد بزرگراه در يخانه ها :4-5شکل 

  169  ................................... ................................ ................................ ................................   در امتداد بزرگراه يخانه ها :5-5شکل 

  169  ................................... ................................ ................................ ................................   در امتداد بزرگراه يخانه ها :6-5شکل 

  169  ................................... ................................ ................................ ................................   در امتداد بزرگراه يخانه ها: 7-5شکل 

  169  .......................................... ................................   ي بن بستکوچه  يانتها يو خانه ها یغرب-یشرق يخانه ها: 8-5شکل 

  169  .......................................... ................................   ي بن بستکوچه  يانتها يو خانه ها یغرب-یشرق يخانه ها :9-5شکل 

  169  ................................. ................................ ................................ ................................   یو شمال ییالیو يخانه ها :10-5شکل 

  169  ................................. ................................ ................................ ................................   یو شمال ییالیو يخانه ها :11-5شکل 

  170  ........................................................ ................................ ................................   تیسا یجنوب يخانه آپارتمان ها :12-5شکل 

  170  ........................................................ ................................ ................................   تیسا یجنوب ياخانه آپارتمان ه :13-5شکل 

  170  ................................................ ................................ ................................   تیسا يها یژگیاز و یکیگراف ریتصو :14-5شکل 

  171  ............................................. ................................   یاحو پس از طر شیپروژه پجنوبی  ياز نما يمدل سه بعد :15-5شکل 

  171  .............................................. ................................   یو پس از طراح شیپروژه پ یغرب ياز نما يمدل سه بعد :16-5شکل 

  172  ............................................ ................................   یس از طراحو پ شیپروژه پ شمالی ياز نما يمدل سه بعد :17-5شکل 

  172  ............................................. ................................ ................................   یاز طراح شیاز پروژه پ يمدل سه بعد :18-5شکل 

  173  .............................................. ................................ ................................   یاز پروژه پس از طراح يمدل سه بعد :19-5شکل 

  174  .............................................. ................................ ................................   یاز پروژه پس از طراح يمدل سه بعد :20-5شکل 

  175  .............................................. ................................ ................................   یاز پروژه پس از طراح يمدل سه بعد :21-5شکل 



 
 

 س
 

  ١٧٦  ...............................................  ياز خانه ها پس از بازساز یکی یداخل یاز طراح يمدل سه بعد :22-5شکل 

  ١٧٧  .........................  یفضا) پس از طراح شیپ ،ياز خانه ها (ورود یکی یداخل یاز طراح يمدل سه بعد :23-5شکل 

  ١٧٨  ...............................................  ياز خانه ها پس از بازساز یکی یداخل یاز طراح يمدل سه بعد :24-5شکل 

  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

 

  179  ..................................................... ................................ ................................   500/1پالن طبقه همکف مقیاس  :25-5شکل 

  ١٨٠  .....................................  500/1متر از سطح زمین)، مقیاس 1پالن طبقه همکف (طبقات با ارتفاع  :26-5شکل 

  181  ........................................................... ................................ ................................   500/1پالن طبقه اول مقیاس  :27-5شکل 

  182  ........................................................... ................................ ................................   500/1دوم مقیاس  پالن طبقه :28-5شکل 

  183  .......................................................... ................................ ................................ ................................   نماي غربی :29-5شکل 

  183  ......................................................... ................................ ................................ ................................ نماي جنوبی :30-5شکل 

  184  ........................................................ ................................ ................................ ................................   نماي شمالی :31-5شکل 

  184  ......................................... ................................ ................................ ................................   نماي کلی از مجموعه :32-5شکل 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  فصل اول:
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  مقدمه - 1- 1

 وباشد. مییست انسان در تماییت او ماري نوعی عمل خالقانه است که مقصود آن شکل دادن به فضاي زمع

را در بر  انسانی در پیوند با محیط و طبیعت تا بیان عواطف و اعتقادات او آن از جوابگویی به نیازهاي يگستره

شود. میمحسوب ن میآد تغییر یک فضا به مکان، هدف وجود معماري است. مکان تنها یک سرپناه براي د.گیرمی

د و خود را با یابمی و بدان احساس تعلق بخشدمیاي است که انسان در تعامل خود با آن، بدان معنا بلکه پدیده

جوید. چنانچه از زوایاي نیازهاي انسانی به آن نگریسته شود، نیاز انسان به تعامل عاطفی با مکانی که میآن باز 

از جمله مهمترین ابعاد » تعلق خاطر نسبت به مکان مورد نظر«کند و یا به عبارتی داشتن میدر آن زندگی 

توجه معماران، طراحان و برنامه ریزان شهري قرار بگیرد. این بعد  بایست موردمیي انسان و مکان است که رابطه

معه را به خود اختصاص از زمان زندگی افراد جا ايي سکونت که بخش عمدههادر مکاني انسان و مکان از رابطه

 رضایت از بودن ویعنی داشتن حس  یمانهاخانه احساس تعلق به بایست مورد توجه قرار بگیرد.میدهد، می

حس تعلق و  زمانی و پریشانی نسبت به دوري از آن. خانه و آپارتمان به عنوان مکان سکونتفعالیت در این مکان 

کنند که انسان در آنها احساس آسایش و امنیت کند. ارتباطش با خانواده، آشنایان و طبیعت میدلبستگی ایجاد 

روزي این ي امهابیشتر خانه و آپارتمان امروزهسازد. را شکل دهد و احساسات و نیازهاي انسانی خود را بر آورده 

یمان هاکنند و چیزي جز پناهگاه یا خوابگاه نیستند. با این وجود ما بدون توجه به نیازمیرا برآورده ن هانیاز

یی بریم تا شاید جامیطرات و فضاهاي انها را از بین دهیم، خامیا در راستاي امروزي شدن تغییر ي خود رهاخانه

  بهتر بسازیم.

  : بیان مسأله -2- 1

 ،یانسان يایجغراف ،ير علوم مختلف از جمله معماردمکان از موضوعات مورد بحث  به احساس تعلق 

 یروانشناس دگاهیاست. از د یاسیس یشناسو باالخص قوم یشناسجامعه ،ییروستا يزیربرنامه ،يشهر يزیربرنامه

 قیاز طر ازهاین نیدارند. ا ازین یزندگ طینسبت به مح خاصي و معنو یعاطف ،یها به تجربه حسانسان ،یطیمح

شده  انجام يهاپژوهش .است که در آن سکونت دارند، قابل تحقق یبا مکان يپندارهمذات یو نوع میمیتعامل ص
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، هااست که مردم براساس نقش ییو رمزها یمعان ،هاامیشامل پ يعالوه بر عناصر کالبد طیمح دهدمینشان 

حس  نیا .پردازندمیو در مورد آن به قضاوت کنند میدرك  و ییعوامل آن را رمزگشا گریو د هازهیانگ ،توقعات

که به  شودمی دهمیحس مکان نا ،آیدمیخاص در فرد به وجود  طیمح که پس از ادراك و قضاوت نسبت به یکل

 شودمیو تداوم حضور در آن  طیمح فرد بهاحساس تعلق  تیدر نهاو  طیو مح فرد یمهم در هماهنگ یعنوان عامل

و  یحس اتیخصوص با یفضا به مکان کی لیاست که موجب تبد یعامل "یحس تعلق مکان" ).1391مرزي،  قادر(

  ). 133 :138ی، متوسل(سرمست و  گرددمیافراد  يبرا ژهیو يرفتار

د توجه قرار راحان بسیار مورحس تعلق و دلبستگی از دیدگاه مازلو جزء نیازهاي اساسی بوده و از سوي ط 

ي مختلف قابل مشاهده است. هاهاي کالبدي در تمام دوران طول زندگی انسان به شکلگرفته است و در محیط

ي طراحی محیطی، هاي با کیفیت است و در معماري و رشتههااحساس تعلق از معیارهاي ارزیابی محیط

ن و تاکید بر فعالیت فردي و میمقیاس) و رابطه آنها با تا شکل، اندازه، رنگ، ي کالبدي نظیر (فرم،هاویژگی

). معماري هنر طراحیست و 1390این حس دارند (فروزنده، گیرياجتماعی محیط، نقش مهم و موثري در شکل

 یانیشا کمک تواندمی، و این دهدمیدر آن روي  اشزندگی  کهکند می انسان خلقی را براي زندگ یهنر ظرفاین 

آراسته و  زد،سامی ،گیردمی آنچه معماري به عنوان هنر به دست. کند فایو به خانه آمدن او ا یگانگیبجهت رفع  در

  ).1387(پرتوي،  است» مکان« کندمیآشکارش  تیدر نها

است که انسان  ايي انسان نیست، بلکه پدیدههاخانه یک مکان است و مکان تنها یک سرپناه براي فعالیت

شناسد. میکه گاه حتی خود را با آن باز  تا آن جا شودمیان معنا بخشیده و به آن دلبسته در تعامل خود با آن بد

کند یا میاطفی با مکانی که در آن زندگی ي انسان به این مسئله بنگریم، نیاز انسان به تعامل عهااگر از زاویه نیاز

منجر به  کان است. این رابطه و تعاملبه عبارتی دلبستگی به مکان، از جمله مهمترین ابعاد رابطه انسان و م

بایست مورد توجه معماران و طراحان میو  شودمیگیري توامان هویت فردي و مکانی شناخت فرد از خود و شکل

ریزان شهري قرار گیرد. در مدل مازلو احساس تعلق، عزت نفس و خود شکوفایی مترادف با هویت نیز در مهو برنا

  ).     1388پور، نظر گرفته شده است (دانش

شوند و میاز آن خارج  یاجتماع تیکار و فعال يبرا هااست. انسان خانه روزمره انسان یمبدأ و مقصد زندگ

است که ما پس از تجربه ابعاد مختلف جهان به آن  ايخانه گوشه". گردندمی بر آن پس از کار و کسب تجربه به

(سجادي  "دمیفرد نا يایتوان آن را مرکز دنمی برخوردار است که یتمیانسان از چنان اه ي. خانه براگردیممیباز 

 ؛ مکانی که امنیت و رفاه را در آن هاي تک افتاده ما انسانها). خانه مکانی است موید هویت1389، میقائم مقا
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ی آورد و از این رو آیینه روح است، بخشمیخصی و خصوصی است در خود فراهم . خانه آنچه را شجوییممی

). خانه اولین نهاد حضور انسان 1384ناگسستنی از حافظه و یاد و همانند یک حکم ویگتنشتاینی است (شولتز، 

، تی، محصورتیچون امن مییخانه با مفاه. یابدمیدر جهان است، جایی که باشیدن و سکنی گزیدن در آن معنا 

، یروابط اجتماع ،انسان توان در آن حضورمیه ک ايرابطه دارد. به گونه لیقب نیالفت، تعلق خاطر و از ا انس و

قرن گذشته، مفهوم و مصداق  میدر ن یزندگ وهیبا عوض شدن ش و خواند. دیرسوم را د ، فرهنگ و آداب وهانیآئ

  .)20، 1382ي، حائر( اسکان داده استي هاواحدو  یمسکونآپارتمان  خود را به يخانه و سکونت جا

نشینی از آن شده است، عبارت است از یک واحد مستقل در انون آپارتمانطبق تعریفی که در قآپارتمان 

ساختمان چند طبقه که کارکرد مسکونی یا تجاري دارد (موسسه آموزشی و پژوهشی ساختمان و شهرداري، 

). آپارتمان واحدهایی از یک مجموعه ساختمانی هستند که در عرصه واحد، از یک پالك ثبتی خاص با 1390

از کشور در  ايمستقل با سند تفکیکی خاص و مجزا بنا شده اند. در حال حاضر جمعیت قابل مالحظه يهاواحد

وط مقدماتی انسان ). سکونت با مفاهیم کیفی آن از شر1390ي مسکونی آپارتمانی سکونت دارند (همان، هاواحد

باشد. این پیوند از تالش براي یممعنا بین انسان و محیطی مفروض گزیدن برقراري پیوندي پر بودن است. سکنی

هویت یافتن یعنی، به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است. امروز ما عموما سکونت را داشتن سقفی 

از آن  مینماییم. به عبارت دیگر برداشت صرفا مادي و کمین در زیر پا تعبیر میمربعی ز باالي سر و چند متر

گزیدن یعنی در آن کیفی صورت گیرد. به تعبیري سکنییست برداشتی وجودي و بامی. در حالی که دهیممیارائه 

. آیدمیکه در آن قلب شکوفا شده و مغز به اندیشه در  ايواحد تعلق خاطر یافتن به مکانی خاص و تصرف خانه

ان خاطرات نه به عنوان کنج عزلت و مکانی که جهان بیرون در آن فراموش نشده است، بلکه جایی که انس ايخانه

خود مرتبط  میرا با زندگی روز مره خورد، خواب، صحبت و سرگر هاخود از جهان را در آن گرد آورده و آن

دهی معماري کمترین سهل انگاري، نادیده گرفتن نیازهاي ). در طراحی و برنامه16: 1382(شولتز،  گرداندمی

خانه به  کی یطراحطرح را به چیزي بی هویت بدل سازد.  تواندمیکارفرما یا بالعکس واگذاري تام اختیارات به او، 

افراد  يفضاها برا رییتغي و بازساز نش،یمعماران در آفر .است دهیچیپ يکار يظاهر ساده در ارتباط با روح بشر

  ).        1386(افتخارزاده،  رو به رو هستند یفراواني هاپیچیدگیمتفاوت جامعه با 

که درعین  شودمینوسازي مجموعه اقداماتی را شامل . باشدمیمات نوسازي تغییر در بنا جزء دسته اقدا

سازمان فضایی مربوط را معاصرسازي نموده و امکان بازدهی بهینه  مجموعه و یا فضاي شهري کهن، حفاظت بنا،

رگونی ). تغییر و دگ1381 (حبیبی و مقصودي، شودمیازي هفت دسته از اقدامات را شامل سفراهم آورد نو آن را
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 شود کهو مجموعه اقداماتی را شامل می باشدمیتغییر شکل و تغییر عقیده  ،تغییر جبهه به معناي تغییر خط،

که اخالل حادث شده از این تغییرات را از میان  بتوانند به تغییرات از پیش گفته شده به نحوي پاسخ گویند

ا فضاي کهن شهري به کار گرفته ی مجموعه و بنا، مرمت شهري این واژه در زمینه تغییر و تبدیل بردارند. در

 این امر را به انجام رسانید. معاصرسازي دارند و می توان با هر یک از تغییرات مورد نظر، شوند که نیاز بهمی

 یا فضاي شهري، و مجموعه بازسازي به معناي از نو ساختن است. بازسازي زمانی صورت می گیرد که در بنا،

فعالیت و  (نسبی یا کامل) فرسودگی کامل معموال بر اثر فرسودگی کامل ایجاد شده باشد. رتصو فرسودگی به

 مجموعه، (بنا، این امر معموال براي ایجاد حیات جدید در سازمان فضایی فرسوده پذیرد.کالبد توامان صورت می

سازمان فضایی جدید و  با معاصرشود ایجاد فضاي شهري بازسازي مراد می رود. امروزه آنچه ازبه کار می بافت)

  ).1381(همان،  گذشته و آینده را نشان دهد موزونی است که بتواند گفت و گوي خالق بین

 واقع نآهراه  دانمی یدر جنوب غرب هیتهران است. جواد شهرجنوب  يهامحله نیورترشهاز م یکی هیوادج

به نام  ينام کوچک فرد يمحل از رو نیا يگذار نام گذرد.می هین از محدوده جوادآهراه  یشده است و خط غرب

در بخش  هاکوچه عرض محل بوده است. نیا يهانمیاز ز ياریانجام شد که مالک بس 1330فرد دانش در سال 

بخش اکثر  نیستند. در اه ناراست نامنظم و اریبس هاکم است و کوچه اریبس هايجا ياریدر بس هیجواد یشمال

 يمتر 20 ابانیو در کنار خ هیجواد یجنوب در بخش تیوضع نیدارند. ا میک يوده و فضاب مییقد اریبس هاخانه

ي بافت هابه بعد به تدریج شکل گرفته اما به دلیل آنکه داراي ویژگی 1320جوادیه از سال تر است. به هیجواد

و فرسوده به شمار  مییتوان آن را بافتی تقریبا قدمیبوده و نه بافتی تاریخی است و نه چندان جدید،  میقدی

که پیش از  بوده شهر یی ازهاقسمتآورد. طبق تعریف بافت قدیم، نه چندان تاریخی است و نه جدید. این بافت 

در حد فاصل گذار از شهرنشینی آرام به شهرنشینی سریع درکنار بافت اصلی شهر هجري شمسی  1300سال 

کالبد آن فرسوده  ،ي هویتی برخوردار استهام اینکه از ارزشعلیرغ و(بافت تاریخی) و پیوسته به آن شکل گرفته 

ایمنی، استحکامی و ... بهره مند نیست، همچنین شان و منزلت مکانی و  شده و از استانداردهاي خدماتی،

  . پایین آمده است نیز سکونتی آن

  سؤاالت اصلی پژوهش: -3- 1

 ي طراحی هاي سکونت چه نوع الگوهامکان نقش طراحی در ارتقاء حس تعلق به مکان چیست و در ساخت

 شوند؟میافزایش این حس موجب 
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 داراي  هاو برنامه ها؛ کدام طرحکیفیت مطلوببه  هاو آپارتمان هادر تغییر و بازسازي، براي رساندن خانه

 ؟باشندمی دیجد طیحس تعلق کاربران به مح ارتقاء یژگیو

 ي قدیم خواهند شد؟هاي مثبت خانههاویژگیحی سبب حفظ ی، کدام الگوهاي طرادر بازسازي و دگرگون 

  محیط خانه در ارتقاء حس تعلق چیست؟نقش حضور و فعالیت افراد در 

  :فرضیات پژوهش -4- 1

 گیري نیازهایی همچون ایجاد حس قش خانه در شکلن که در آنها ي طراحی مناسبهاام به رویکردالتز

ایجاد دلبستگی به محیط  موثر در تواند عاملیمی شده است، رعایت تعلق، هویت و خاطره سازي در فرد

 د. خانه باش

  تواند حس تعلق میدر نظر گفتن نیازهاي انسانی  بافضاها  ، طراحیهاو آپارتمان هاخانه سازيباز وتغییر در

 .و وابستگی را در ساکنان ارتقاء دهد

 تواند نقشمیو اعتالي آنها،  میطرات خانه قدیها، فضاها و خاحفظ مکان، هادر بازسازي و دگرگونی خانه 

 یجاد احساس تعلق به محیط نو داشته باشد.در ا يموثر

 ت) مدت و بلندمدنامی کوتاه مدت،ریزي (برنامهوجود  همچنین و خانه محیط درساکنان  فعالیت و حضور

 .ایفا کند خانه به تعلق حس اءتواند نقشی موثر در ارتقمی خانه در فرد بیشتر فعالیت و گذرانیوقت در جهت

  : هدف (اهداف) پژوهش -5- 1

  شود:میسطح دنبال  4اهداف پژوهش در 

 یی که قصد نوسازي و تغییر دارند، کالبد جدید با هویت و داراي هادر معاصرسازي و بروز رسانی خانه

 قابلیت احساس تعلق پیدا کردن باشد.

 بدیل شوند (بازیابی فضاي مرده، ایجاد حس تعلق و واحدهاي مسکونی تغییر داده شده و به خانه ت

 وابستگی و ایجاد مفهوم خانه من).

 ي جدید داراي قابلیت ارتقاء حس تعلق.هاطراحی خانه و آپارتمان 

 هاي خانه حفظ شده و یا با نگاهی نو ها، فضاها و خاطرهي مکانهاوصیتدر بازسازي و نوسازي، خص

  سعی در اعتالي آنها شود.
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ي فرسوده بدون توجه به نیاز هار کل سعی این پروژه بر آن است که تخریب، تغییر و بازسازي خانهبه طو

ي بصري و درونی آنها را حفظ کرده و اعتالء بخشد و در روند توسعه شهرها، هاساکنین را تقلیل داده، ویژگی

ن میت تامیزندگی و اه شکل گیري مساکن با هویت را خواهان باشد. همچنین پروژه در صدد است کیفیت

. با توجه به رویکرد تی به ساخت و ساز را به چالش بکشدمیي اولیه انسان را از حاشیه بیرون آورده و نگاه کهانیاز

تعلق خاطر و ریزي شده، با فقر خاطره سازي، عدم به کارگیري طراحی اصولی و برنامهپروژه تالش بر این است با 

یی طراحی شود که هاو آپارتمان هاونت بازسازي و طراحی شده مقابله شود. و خانههاي سککمبود تعامل با مکان

گیري حس سهیم باشد. شکل گیري هویت و شخصیت آنهابه حس تعلق ساکینن بوده و در شکلبرآورنده نیاز 

  ست.مکان، تعلق عاطفی به محیط خانه و به ارمغان آوردن احساس مکان دوستی نیز از اهداف این پروژه ا

شناخت  قیطر از خواهد پرداخت تا تهران میدر بافت قد سکونت يهامکان مطالعهبه  پژوهش نیاهمچنین 

 نیا یاز فراموش ندبتواو ثبتشان،  میمفاه حیصح افتیدر، قیدق سیبررو  میي قدیهاسکنم دهنده سازمان اصول

  ند.ک ريیاصول جلوگ

  : ت پژوهشمیضرورت و اه -6- 1

. امروزه کند را برآورده "بودن يفرد يایمرکز دن"خود توقع  یرونیو جلوه ب یدرون يدر فضا بتواند دیبا خانه

 یو اجتماع یانسان يهااز ارزش ياریو اصل قرار گرفتن اقتصاد، بس ينگر يتک بعد ایو  یبه علت جبر زندگ

و هم شکل  کنواختیجره در پشت چند پن یمسکون يهابلوكآپارتمان و در  میآد يانهخ شود.می گرفته دهیناد

ت مشکل اس رونیآن از ب صیتشخ زیافراد خانواده ني بلکه برا همان،می يقرار دارد که نه فقط برا گران،یبا د

به ارتباط  یتوجه چیهی محالت معاصر ب يمایو س يامروز يهاخانه فانهمتاس ).75: 1389، می(سجادي قائم مقا

به محله و خانه  يشود فرد حس تعلق خاطرمیمسئله باعث  نیه اک شوندمی یاطراف خود طراح طیانسان و مح

ابعاد  میتما دیجد يهاحاکم بر شهر یکنواختیو  یناهماهنگ ت،یامروزه بحران هو"که  ییتا جا باشد خود نداشته

از . 1)1387(شمسایی،  "تحت الشعاع خود قرار داده استي شهر را در جوامع یطیمح ستیز یاجتماع یزندگ

 یروان يهایژگیو يرو ریتاث و یدارد بحث روانشناخت ییبه سزا ریآن تاث يکه مسکن رو یه، از جمله مسائلآنجا ک

با  هاانطباق مکان لیبه دل يشهر يهامکان تیمسئله ثابت شده است که موفقو این افراد است  يو رفتار

و محله و  طیکه او از مح يریتصو و شیهاازیبه انسان و ن شتریضرورت توجه ب نیاست؛ بنابرا یانسان يهاتیفعال

به علت  ر،یتفاس نیبا ا شود.میمسکن احساس  يمایس لیدر تشک مهم يخانه خود در ذهن دارد به عنوان امر

1- www.shahrebehesht.ir 
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به منظور  یمسکون يهامجتمع تیجهت بهبود وضع یراه حل افتنیدر مسکن معاصر،  هاینابسامان نیوجود ا

  ).1389(صالحی،  برخوردار است یخاص تمیبه آنها، از اهافراد  یاحساس تعلق و دلبستگ تیتقو

 نیا يبر رو میکار که سیدر مقام مقا هحال آنک شودمیتمان فرض و آپار هخان يبرا يادیز اریبس يهامعنا

مورد  میعمو ياندازه فضاها هما ب یزندگ یخانگ يوجود دارد، فضاها جهاناز  نامتعادل همف کیشده است.  یمعان

    .یخانگ هاينمکا يتا بر رو میدار يکار هاينمکا يبر رو يشتریب مراتب هب کارهاي. ما رندیگمین قرار هتوج

معطوف  هانمکا نیمترمهاز  یکیه خود را به و توج کند حیعدم تعادل را تصح نیا يتاحد بایست معمارانمی

امروز و  ي سکونتیهامکان یو در طراحو تجارب ا هاخواسته ،یزندگ وهیش عدم توجه به انسان، نحوه کار،. 1سازد

سر  ات،یرفتن ح نیب از ،یمسکون یزندگ تیفیآمدن ک نییپا مسکن، بحران ،یروي آوردن به معماري واردات

ما اتفاق افتاد،  يهاآنچه در مورد شهر هادر این سال همراه داشته است. به را تیهو تحرك، حس تعلق و ،یزندگ

 یصنعت يهادهیهماهنگ کردن آنها با پد يبرا یخیتار يهاخله به موقع در بافتبود. مدا ممیتر يبه جا ضیتعو

، ابانیمثل خ يشهر دیجدي هاجلوه یقربان میدر بافت قد میقد يهاخانه جهیصورت نگرفت و در نت دیجد

  .)20، 1388، يحائر(چراغ برق شدند  وآسفالت 

یشان فراموش شدند. هاذهان قرار گرفته و خاطرهي قدیم در حاشیه اهابا توسعه روز افزون شهرها، خانه

یشان شکست خوردند و هادر شکل دادن به خانهبه دلیل عدم حمایت از مردم  ي اجرا شدههااستیسو  هانظریه

در  هاسپردند. خانه هاشخود را به دست بساز بفرو يمردم به دلیل عدم توجه و فقر مالی و نیاز به سرمایه، خانه

پنهان ماندند.  هاي قدیم از دیدههاي خانههاو بسیاري از ویژگی تدریجی به واحد مسکونی تبدیل شده اياستحاله

دخالتشان در ساخت  ي یک شکل، بدون توجه به نیاز مردم وهاو آپارتمان هات جاي کیفیت را گرفت و خانهمیک

دوده شدند و سکونت شکل طبیعی خود ز هاتخریب شدند، خاطره هاي گذشته شدند. مکانهاگاهجایگزین سکونت

و ساختمان سازي صنعتی شده بر  هات در ساخت، عامل اقتصاد و بازگشت سریع سرمایهمیرا از دست داد و ک

ي جدید به هاگاهو سکونت هاچنین خوگرفتن با محیطانسانی و معماري برتري یافت. این- ائل محیطی، فرهنگیمس

گویی به نیازهاي انسانی چون تعلق خاطر، ظرفیت خود را براي پاسخ هامحله و هاسختی شکل گرفت و خانه

  آرامش و امنیت را از دست دادند.

گزیند که بتواند خود را با وقتی سکنی می معتقد است که بشرشناس معروف  معمار پدیدار 2نوربرگ شولتز

سکونت،  یدگر درباره ماهیت وجوديهااتبا اقتباس از نظر. او پنداري کندتهمذا یک محیط تطبیق داده و با آن

 تیمکان موجب هو تیهو . به نظر اوداندمیسازي مکان  حاضر وگزینی معماري را سکنیی اصلاز  و کارکرد هدف

1- www.ammi.ir 
2- Schultz 
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 چیبا وجودش نداشته باشد، ه یتینوع سنخ چیه که ردیقرار گ یصورت اگر انسان در مکان نی. بدشودمیانسان 

 تیو هو شودمی یبه آنجا نداشته باشد، از درون ته یحس تعلق تینها در کند ون یخاطرهاي در ذهن او تداع

امروزه واحدهاي مسکونی کامال بدون حضور صاحبان آن و بی توجه به شرایط  .دهدمیدست  از زیخود را ن

ا از و سکنی ر شوند و اینچنین هر گونه تعلق خاطر و حس امنیتمیو فرهنگی ساکنین به سرعت ساخته  میاقلی

  زدایند.میخیال صاحبانشان 

یی همچون ایجاد هستی، هویت و خاطره سازي در فرد و هاگیري ضرورتبا توجه به نقش خانه در شکل

متفکرانه آن بیش از پیش احساس ت طراحی، بازسازي و تغییر میایجاد حس تعلق بخشی و مکان دوستی، اه

رت توجه به آنها از وو ضر هافرسوده فراموش نکردن این نیازي هادر بافت هاشود. در طراحی و نوسازي خانهمی

جوادیه نیز از این قاعده مستثنی  يشود، محلهمیاین اهمال در ساخت دیده  هالهشد. در اکثر محبامینکات مهم 

خود اندیشند و مشکل اساسی این است که اگر میت این امور نمیکارفرماها به اهنیست. جایی که در بیشتر موارد 

ي حیاتی خویش آگاه هاایشان بخواهند نقشی در طراحی و ساخت و یا بازسازي خانه خود داشته باشد از این نیاز

 هستی و زندگی هر روزمان در عادات وو صد البته  هااین ضرورت که ايو در این جامعه در معمارينیستند. 

 خانه مسکونی که واجد خاصیت هنرمندانه یک، ایم است و از این نعمت غافل مانده مان حل شده روزمرگی

اش مستقل  روزانه در واقع از کاربرد و برهاند هامعماري باشد، توان آن را دارد که زندگی ما را از این فراموشی

در این جهان است. چنین اثر هنري، هستی نوینی به زندگی  انسان دادن امکان خانه گرفتن يسازد. وظیفه معمار

 يف واالهد آزماید و این،مین آن مکا دهد به طوریکه انسان، باشیدن را درتوجه قرار می مرکز می دهد و آن را

 ).1386(افتخار زاده،  مدرن گم شده است یاست که در زندگ يمعمار

  ي پژوهش:پیشینه -7- 1

 : صه کردخال ریز نیدر عناو توانمی را ی با هویتبازگشت به گذشته و توجه به واحدهاي مسکون رآثانخستین 

 1957در سال  یبراي زندگ یشهر، مکان یدرون بخشساختمان با عنوان  یالملل نیب شگاهینما برگزاري 

 بیآس ، مرمت شهردیجد یگذشته براي طراح شهرسازي استخراج الگو از معماري و با هدف نیبرل در

 .)3هنرهاي زیبا، شماره ي نشریهایرج اعتصام، شده ( رانیبازسازي شهر و ده،ید

 و  بر لزوم بکار بردن نمادها 1960 ۀده لیدر اوا "معماريو تضاد در  یدگیچیپ"در کتاب  1ونتوري رابرت

 یي سنتهارا با استفاده از الگوهاي موجود خانه خود و خانه مادر دیتأک دیبناهاي جد یدر طراح هانشانه

 کرد. یطراح منطقه

1- Venturi 
 



 
 

١٠ 
 

 ي گذشته هااست مطالعه معماري خانه معتقد، "عتیخانه، فرهنگ، طب"حائري در کتاب  محمدرضا

 استفاده شود. رانیا ي امروزهابه الگوهاي معماري خانه یابیدست ریمس در تواندمی

 درونگرا و برونگرا یشناس گونه ران،یا یمسکونبا معماري  ییآشنا"در کتاب  انیمعمار نیغالمحس"، 

 کرده است. بندي و فرهنگ دسته میرا براساس اقل رانیا یسنت يهاخانه

  به طور غیر معمول  اشاره کرد. در آثار وي 1لهاتوان به آثار پدیدار شناسانه استیونمیدر طراحی خانه

ي اولیه او توجه اساسی به نوع زندگی، کار و بازي مردم هاهفته است. آشکارا در برنامهمتنی اجتماعی ن

لوحانه نیست. بلکه توجه به فرد، تفرد گرایی سادهل است آرمان شهرهانظردر فضا وجود دارد. آنچه مورد 

مجله معماري ( میبخشی، خصوصی و عموجان تحرك و گزینی،خلوتو بوطیقاي زندگی است. مکاشفه، 

 ).17ساختمان، شماره  و

  دفتر مهندسان مشاور پلیشر یکی از دفاتر معماري ایرانی است که از زمان تاسیس به دنبال طراحی به

ي هابوده است. با نگاهی به آثار آنها، کوشش معمار را براي استفاده از مصالح محلی، آرایهسبک ایرانی 

کنیم. هنرمند میآشنا را به خوبی حس  ي مانوس و سعی او براي ارائه عرضه تصویريهاو رنگ میبو

 ي فرهنگهاان خصلتمیپرسد: از می پردازد ومی میي بوهابراي طراحی اثرش به جستجوي خصلت

تواند در فضاي ایرانی و امروزي جریان میآید؟ یعنی میهنوز به کار  هاغنی معماري ایرانی، کدام خصلت

زشی جدید بین دو ویژگی فضاهاي خودي در کنار استفاده از ابزارهاي مدرن میو آثار آنها آ هایابد. طرح

 ).28یی امروزین است (مجله معمار، شماره هابراي یافتن پاسخ

 23بازیابی فضا : تبدیل واحد مسکونی به خانه (مجله معماري و ساختمان، شماره  يمقاله.( 

 آغاز  2000مشترك بین یمن و آلمان بوده و در سال  میپروژه نوسازي شهر تاریخی شیبام یمن که اقدا

 شده است. انگیزه و هدف این پروژه تنها حفاظت بناها نیست، بلکه ایجاد ساختارهاي جدید اقتصادي و

اجتماعی که سرزندگی این شهر را به آن بازگرداند و نیز توانمند سازي مردم در راستاي حفاظت از 

 ).2باشد (مقاالت سازمان نوسازي شهر تهرانمیراثی میراث خود و بهره بردن از زندگی در مکانی می

 سازي مناظق نه نومیآلمان (نمایشگاه بین المللی ساختمان برلین)، در ز 1984-87ي هاتجربه سال

تاریخی شهر و بازسازي واحدهاي مسکونی جدید و تسهیالت مربوط به آن در مناطق ویران شده تاریخی 

 ).3هنرهاي زیبا، شماره  ي(ایرج اعتصام، نشریه شهر با شرکت معماران معروف دنیا

  ... و  

1- holl 
2- www.nosazi.tehran.ir 
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  شناسی پژوهش:مواد و روش - 8- 1

  ي مساله : هامتغیر

  متغییر مستقل :طراحی، تغییر و بازسازي

  : متغیر وابستهارتقاء حس تعلق

  انهمی: متغیر ي سکونتهامکان

ي کارهاي انجام و مطالعه ،اي مبتنی بر مصاحبه و مشاهدهدانی و کتابخانهمیروش  در این رساله اطالعات به

به  هاس رابطه متغییرسپهاي اینترنتی، گردآوري خواهد شد. و گیري از سایتها و بهرهنامهشده، تحقیقات و پایان

ي سکونت نیز از هاهاي مکاندر ارتباط با شناخت ویژگیروش تحلیلی توصیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

هاي مرجع استفاده خواهد شد. همچنین در این مطالعه پژوهشگر به شناخت کلی از نحوه زندگی ساکنان کتاب

شود تا وي با میو فرهنگ ایشان دست خواهد یافت و موجب  هاي خانههامنطقه مورد پژوهش، ویژگی و کیفیت

  بافت فرهنگی، اجتماعی و کالبدي شهر به خوبی آشنا شود. 

  هاي گردآوري مطالعات به صورت زیر خواهد بود:بندي روشبه طور کلی دسته

  اي:کتابخانه

 يسکونت و فضاها يهامکان ییفضا يازهایو ن يبازساز ،یکتب و منابع مرتبط با طراح يمطالعه 

 دهنده آن شکل

 هاي سکونتردهاي طراحی مرتبط با مکاني کتب و منابع مرتبط با ضوابط و استاندامطالعه  

 دانی:می

  مشاهده و بررسی چند نمونه خانه و آپارتمان امروزي طراحی و معاصرسازي شده و تحلیل مزایا و معایب

 آنها

 هاي حس تعلق شناخت و تحلیل شاخصگذاري شده براي هدفي هامشاهده، ارزیابی و تهیه پرسشنامه

  هاو آپارتمان هادر خانه
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Abstract: 

       Regarding the role of homes in forming  such necessities as creating existances,  

identity,  and memories for individuals and developing the feeling of dependence and a 

place for friendship, the importance of careful designing, changing and  reconstructing that 

is felt  more and more. 

Todays, most of ours homes are located in some apartments and residential blocks of same 

similar windows whose recognizing by family members and their guests is too hard from 

outdoor. Unfortunately present houses and districts are designed  without  respecting  

humans, their needs and relationships with environment, and this leads individuals to lose 

his/her regard of affection for his/her district and homes; thus,  of  new towns  and  cities 

have influenced on all aspects of social–ecolagial life within urban societies. This  thesis 

have tried to review and provide some solutions for these. The problems such as the lack of 

sens of belonging and loves to places, after design, change and reconstruction of our 

residential places.The conducted studies throughout this research are emplayed analytical. 

Descriptive method, and data have been collected from library resurses and questionnaires. 

At first, same theoritical concepts about dependence feeling, location, houses and resident 

were collecled and then, (studied site) the  district of Javadiah in  tehran was considered  

from geographical, cultural and historical points of view Finally, by use of data from 

theoritical concepts and questionnaires, a table named as “the  elements creating the  sense  

of belonging” was demonstrated in which the standars Of evaluation and designing for 

creating and improving the dependence feeling are provided. Withing final design, at first, 

proper location of the site, present houses and apartments are evaluated from spatial and 

human needs points of view; and then, regarding  above mentioned table,  some  solutions  

are provided by which, the sense of belonging, after designing. Changing  and  

reconstractive, homes and apartments, can be improved. 

Keywords: home, place, place feeling, resident, reconstruction, sense of belonging 
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