
  

  

  

  

  

 فنی و مهندسیي دانشکده

  مهندسی معماري گروه آموزشی

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  معماري - معماريگرایش   مهندسی معماريي در رشته

  

  :عنوان

 نیساکن يتمندیرضا زانیم يارتقا با توجه به عوامل موثر بر یمجتمع مسکون یطراح

  از شدت تغییرات کالبدي محله قدیمی

  

  

   :راهنما استاد

  دکتر توحید حاتمی خانقاهی

  

  

 :مشاور استاد

  دکتر وحید وزیري

  

  

 :پژوهشگر

 بهاره سلمانیان

  

  1396 زمستان

 
  



  بهاره: نام                  سلمانیان :دانشجو خانوادگی نام

محلـه   یمیقـد  نیساکن يتمندیرضا زانیم يبا توجه به عوامل موثر بر ارتقا یمجتمع مسکون یراحط :نامهپایان عنوان

  يکالبد راتییاز شدت تغ

  جناب آقاي دکتر توحید حاتمی خانقاهی :راهنما استاد 

  جناب آقاي دکتر وحید وزیري: رمشاو استاد 

   مهندسی معماري :رشته                      کارشناسی ارشد :یتحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :شگاهدان                            معماري -معماري: گرایش

 263 :اتصفح تعداد                 29/11/1396: دفاع تاریخ                فنی و مهندسی :دانشکده 

  :چکیده

 یدر برخـ  يکالبـد  عیسـر  راتییـ شاهد تغ ،    معهجا یو فرهنگ ياقتصاد ،    یاوضاع اجتماع راتییتغ لیامروزه به دل

 ،    نسبت به مکـان  ،    مدت در محله یسکونت طوالن لیمحالت بدل یمیقد نیاغلب ساکن .    میشهرها هست یمیقدهاي  بافت

غفلـت   يکالبـد  راتییتغ ندیدر فرا .    ستندین يکالبد عیسر راتییداشته و موافق تغ يشتریب یدلبستگ ،    اشکال و فرم ها

افـراد و   یعـاطف  ونـد یو مخدوش شدن پ يتمندیباعث کاهش سطح رضا ،    محالت یمیقد نیساکن تیو ذهن دگاهیاز د

   .    گردد اي می   منجر به سست شدن روابط محله تأینها

در قبـال شـدت    يتمندیااز عوامـل رضـ   افتنیـ  یو آگـاه  یمیقـد  نیسـاکن  تیپژوهش توجه به ذهن نیا هدف

 یمیقد نیساکن يتمندیوجوه موثر بر رضا ،    ویک قیپژوهش بااستفاده از روش تحق نیدر ا .    محله است يکالبد راتییتغ

بـا   يهـا خانه نیساکن تیشد و ذهن يدبنتیو اولو ییشناسا لیاردب يدر شهرك آزاد ،    يکالبد راتییمحله از شدت تغ

در محلـه   ریـ اخ ياز سـاخت و سـازها   یناشـ  يکالبد راتییاز تغ يتمندیرضا زانیدر مورد م ،    سال 20از  شیقدمت ب

 يشـهرك آزاد  یمیقـد  ینسـاکن  ینغالب در بـ  یتدو ذهن ،    دهدینشان م یجنتا .    دیگرد یکاوش و بررس ،    آنها یمسکون

احسـاس   ،    مـزاحم  يسر و صـدا  ،    مزاحم یدمانند د یعوامل فرهنگ یتارجح یانگرل بگروه او یتذهن .    وجود دارد یلاردب

اعـم از   حیطـی و م يعوامـل معمـار   یتاولو یانگردوم ب یتو ذهن یراخ سازهاي و موارد مشابه در ساخت یرو سا یناامن

مـوارد   یرو سـا  یـه ابن هـاي یدسترسـ  ،    عرض معـابر  ،    ينماساز حجم و یرونیاشکال ب ،    نسبت سطح بازشوها ،    ياندازیهسا

در روابـط   یممحلـه منجـر بـه تحکـ     ینسـاکن  یـت و توجه طراح نسبت به ذهن یآگاه .    است ینساکن یتمشابه در ذهن

تـا   شـد و تـالش   داده شـد قوانین تطبیـق  آنها به طور کامل با  ،    هادر ادامه پس از استخراج گزاره .    خواهد شد ايمحله

و سپس با استفاده از ایـن   شودارائه  ،    دنها و قوانین موجود بدهراهکارهاي طراحی که بتواند بیشترین پاسخ را به گزاره

  .     راهکارها وارد مرحله طراحی شدیم

  .     لیاردب ،    ویک قیروش تحق ،    يکالبد راتییشدت تغ ،    يتمندیرضا ،    یمیقد نیساکن: هاواژه کلید
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                                شماره و عنوان مطالب
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  8  ............................................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش يها پرسش - 1- 5

  8  ............................................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش يها هیفرض - 1- 6

  8  ...... ................................ ................................ ................................ ................................ ................................   پژوهش هدف - 1- 7

  

  مبانی نظري پژوهش: فصل دوم

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

  12  .............................................. ................................ ................................ ................................ ................................   سکونت - 2- 2

  13  ......................................................... ................................ ................................ ................................   مسکن يلغو بعادا - 1- 2- 2

  13  .............................................................. ................................ ................................ ................................   مناسب مسکن - 2- 2- 2

  14  ............................................. ................................ ................................   مسکن انتخاب بر اثرگذار یطیمح يهاارزش - 2- 2- 3

  15  ............................................. ................................ ................................ ................................ ................................   محله - 2- 2- 4

  17  .................................................. ................................ ................................ ................................   محله کیفی اهداف - 1- 4- 2- 2

  18  ..................................... ................................ ................................ ................................   آن تأثیر و یایگهمس روابط - 2- 4- 2- 2

  20  ..................................................... ................................   مسکونی جدید هاي بافت بر ضوابط و ها ارزش تغییر تأثیر - 3- 4- 2- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................ ................................   يتمندیرضا - 2- 3

  .Error! Bookmark not defined  .................................................. ................................   يتمندیرضا مفهوم - 1- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................    يتمندیرضا مطالعات - 2- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ................................. ................................   یزندگ از يتمندیرضا کردیرو - 3- 3- 2



 

 ب 

  .Error! Bookmark not defined  .......................................... ................................   یزندگ از تیرضا هینظر - 4- 3- 2
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  .Error! Bookmark not defined  ......................................................   یسکونت يتمندیرضا يها مدل - 1- 5- 3- 2
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  .Error! Bookmark not defined  ...........................................   یسکونت طیمح تیفیک از يتمندیرضا - 2- 3- 5- 9

 Error! Bookmark notیمسکون مجتمع نساکنا یسکونت يتمندیرضا بر رگذاریتاث عوامل - 10- 5- 3- 2

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   يکالبد طیشرا - 1- 10- 5- 3- 2

  .Error! Bookmark not defined  ....................................   یگیهمسا روابط و یاجتماع تعامالت - 2- 10- 5- 3- 2
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  مواد و روش پژوهش: فصل سوم
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  .Error! Bookmark not defined  ..................................................... ................................ ویک قیتحق روش - 1- 2- 3
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  ها فهرست جدول

  صفحه                                                                 شماره و عنوان جدول

  

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................   پانتر - رلف مکان حس مدل: 1- 2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ..................  کانتر مدل براساس يتمندیرضا يرهایمتغ يبند دسته: 2- 2 جدول
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  .Error! Bookmark not defined  ..................................... ................................   ویک يها داده سیماتر: 1- 4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .................................. ................................   ویک یعامل لیتحل جینتا: 2- 4 جدول

 !Error  ..................  یتوافق يها گزاره و کننده زیمتما يها گزاره ،    یعامل يها هیآرا ،    یعامل يازهایامت محاسبات جینتا: 3- 4 جدول

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......   2 و 1 یعامل فاکتور به مربوط ویک يهاگزاره يسازمرتب باز: 4- 4 جدول
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                               شماره و عنوان شکل
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 Error! Bookmark notيکالبد راتییتغ شدت از يتمندیرضا یابیارز جهت يشنهادیپ یمفهوم چارچوب :9- 2 شکل
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  .Error! Bookmark not defined  ................................ ................................   ونیآلب یمسکون مجتمع: 12- 2 شکل
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  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   تاتیهب یمسکون مجتمع: 23- 2 شکل
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  .Error! Bookmark not defined  ............................... ................................   تاتیهب یمسکون مجتمع: 24- 2 کلش

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... خانه یارس یمسکون مجتمع: 25- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... خانه یارس یمسکون مجتمع: 26- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... خانه یارس یمسکون مجتمع: 27- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... خانه یارس یمسکون مجتمع: 28- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... خانه یارس یمسکون مجتمع: 29- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... خانه یارس یمسکون مجتمع: 30- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... خانه یارس یمسکون مجتمع: 31- 2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................... خانه یارس یمسکون مجتمع: 32- 2 شکل

 .Error! Bookmark not defined  ......................................... ................................   پژوهش تکامل ریس: 1- 3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................   ياریاخت روش به ویک يساز مرتب جدول: 1- 4 شکل
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defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...... ................................   یعامل يفاکتورها با ویک نیمخاطب نسبت: 3- 4 شکل

 Error! Bookmark notيکالبد راتییتغ شدت از محله یمیقد نیساکن يتمندیرضا بر رگذاریتاث عوامل: 4- 4 شکل

defined.  

 یط هامولفه کاهش و شیافزا زانیم براساس محله يکالبد راتییتغ از يتمندیرضا شیافزا بر موثر يهامولفه يبنددسته: 5- 4 شکل

 Error! Bookmark notيآزاد شهرك یمیقد نیساکن يتمندیرضا بر کی هر یمنف ای مثبت ریتاث و ریاخ يهاسال

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ....... ................................ ................................   سرد میاقل مناسب بام: 6- 4 شکل
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      چکیده - 1- 1

 يکالبد عیسر راتییشاهد تغ ،    جامعه یو فرهنگ ياقتصاد ،    یاوضاع اجتماع راتییتغ لیامروزه به دل

مدت در  یسکونت طوالن لیمحالت بدل یمیقد نیاغلب ساکن .    میشهرها هست یمیقدهاي  بافت یدر برخ

 .    ستندین يکالبد عیسر راتییداشته و موافق تغ يشتریب یدلبستگ ،    اشکال و فرم ها ،    نسبت به مکان ،    محله

باعث کاهش سطح  ،    محالت یمیقد نیساکن تیو ذهن دگاهیغفلت از د يکالبد راتییتغ ندیدر فرا

   .    گرددیماي    منجر به سست شدن روابط محله تأیافراد و نها یعاطف وندیو مخدوش شدن پ يتمندیرضا

در قبال  يتمندیاز عوامل رضا افتنی یو آگاه یمیقد نیساکن تیپژوهش توجه به ذهن نیا هدف

وجوه موثر بر  ،    ویک قیپژوهش بااستفاده از روش تحق نیدر ا .    محله است يکالبد راتییشدت تغ

و  ییشناسا لیاردب يدر شهرك آزاد ،    يکالبد راتییمحله از شدت تغ یمیقد نیساکن يتمندیرضا

از  يتمندیرضا زانیدر مورد م ،    الس 20از  شیبا قدمت ب يهاخانه نیساکن تیشد و ذهن يدبن تیاولو

 یجنتا .    دیگرد یکاوش و بررس ،    آنها یدر محله مسکون ریاخ ياز ساخت و سازها یناش يکالبد راتییتغ

گروه اول  یتذهن .    وجود دارد یلاردب يشهرك آزاد یمیقد ینساکن ینغالب در ب یتدو ذهن ،    دهدینشان م

موارد  یرو سا یاحساس ناامن ،    مزاحم يسر و صدا ،    مزاحم یدمانند د یعوامل فرهنگ یتارجح ریانگب

اعم از  حیطیو م يعوامل معمار یتاولو یانگردوم ب یتو ذهن یراخ يسازها و مشابه در ساخت

و  یهابن هايیدسترس ،    عرض معابر ،    يحجم و نماساز یرونیاشکال ب ،    نسبت سطح بازشوها ،    يانداز یهسا

محله منجر به  ینساکن یتو توجه طراح نسبت به ذهن یآگاه .    است ینساکن یتموارد مشابه در ذهن یرسا

آنها به طور کامل با قوانین  ،    هادر ادامه پس از استخراج گزاره .    خواهد شد يادر روابط محله یمتحک

ها و قوانین موجود تطبیق داده شد و تالش شد تا راهکارهاي طراحی که بتواند بیشترین پاسخ را به گزاره

  .     ارائه شود و سپس با استفاده از این راهکارها وارد مرحله طراحی شدیم ،    بدهند
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 مقدمه - 2- 1

 یمیمحالت قد یمسکون هايتدر باف عیسر راتییشاهد تغ ،    يشهر تیجمع عیامروزه با رشد سر

باعث  ،    بلند هايتوسط سازندگان ساختمان ياز حد به منافع اقتصاد شیتوجه ب .    میاز شهرها هست یبرخ

 یمیقد نیساکن يتمندیتوجه به رضا لیاز قب یاز وجوه موثر در طراح یشده است که معموال برخ

   .    ردیمورد غفلت قرار گ حالتم

به عنوان مثال شهابیان و همکاران تالش  ،    متعددي بر رضایتمندي سکونتی تاثیرگذار هستند عوامل

بندي کنند که هر یک از این عوامل جمع 2-2ر رضایتمندي سکونتی را در شکل نمودند تا عوامل موثر ب

 دگردیسی فرایند واکاوي و اما هدف این پژوهش در بررسی .    باشدنیازمند بررسی و ارزیابی عمیق می

توجه به ذهنیت ساکنین قدیمی محله و آگاهی یافتن از عوامل رضایتمندي از شدت تغییرات آن  ،    محله

 تجربه فهم نیازمند مسکونی هايبافت در تحول تحلیل .    با تکیه بر ذهنیت و ادراك فردي ساکنین است

ها و نظرات ساکنین قدیمی دیدگاه .    باشدمی زمان طول در غییراتت از آنها مستمر ارزیابی فرایند و ساکنان

یابد که آنها قادر خواهند بود براساس تجربه شخصی از تغییرات کالبدي محیط به این دلیل اهمیت می

 مندينجش رضایتس ،    به عبارتی دیگر .    اطالعات کارآمدي را در اختیار طراح قرار دهند ،    مسکونی خود

کالبدي براساس توجه ساکنین به ابعاد عینی و ذهنی تغییرات دائمی و تدریجی در  تغییرات شدت از

 ،    پندار(دهد  می روي شدت تغییرات و نوع تشخیص اساس بر ذهنی ادراك به تجربه عینی تبدیل محیط و

 فیلترهایی قالب در که هاي فردیستویژگی ،    سازدمی متفاوت یکدیگر از را تشخیص ساکنین آنچه .    )1394

 عاطفی و شناختی هايارزیابی .    کندمی عمل زندگی دوره و قبلی دانش و تجربه ،    استانداردهاي ذهنی چون

 ادراك و نگرش تنظیم به تواندزمان می طول در فرایند این تکرار .    باشدمی منديسنجشِ رضایت يپایه

 انباشته زمان طول در قبلی و دانش تجارب از بخشی و ذهنی استانداردهاي عنوان که به بیانجامد ساکنین

 با رعایت برخی ،    هاکالبدي در محله تغییرات گریزناپذیر به توجه با دیگر بیان به .    )1394 ،    پندار(شود  می

   .    افزایش داد را هامندي آنرضایت و در نهایت میزان جریان این با نساکنی انطباق ذهنیت توانمالحظات می

 تصمیمات آن تبع به و شها ارز .    است موضوع یک خصوص ذهنیت آنها در تابع انسانها اعمال و رفتار 

 و رفتارها ریشۀ درك .    )1395 ،    حاتمی خانقاهی و همکاران(کنند تغییر می افراد ذهنیت تغییر با اقدامات و

را  رفتارها و وقایع از بسیارى ،    جامعه یک افراد در ذهنیت موجود طریق از ،    اجتماعى هاىخواسته
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 به ،    اعمال ریشۀ منزلۀ به ،    افراد ذهن کاویدن با تا در نتیجه الزم است .    )2010 ،    1دانکمن( کندمی پذیر تعریف

 متفاوت مختلف افراد براى مختلف و مناطق در هاذهنیت این .    یابیم دست نیز ذهنیت تشکیل مؤثر در وجوه

 افراد براى مشابه راهکارهاى عرضۀ دلیل به ،    موارد از در بسیارى نیز طراحى و معمارى خطاى .    است

 ،    حاتمی خانقاهی و همکاران(افتد می اتفاق ،    آنها فردى هاىذهنیت و هاویژگی به توجه بدون ،    بسیارى

 با مرتبط رفتارهاى در مؤثر ذهنى هاىدغدغه وجوه و برخى استخراج به منجر کاوىذهن .    )1395

 ،    هاآن وجوه و دغدغه به توجه طراحان که شود می رضایتمندي ساکنین قدیمی از شدت تغییرات کالبدي

   .    داشت خواهد دنبال به را مطلوبى نتایج

از روش  ،    ذهنیت ساکنین قدیمی محله از شدت تغییرات کالبدي احصاى منظور به تحقیق این در

 و دموجو تحقیق هاىروش سایر کنار در ،    کمکى روشى ،    کیو تحقیق روش .    است شدهتحقیق کیو استفاده 

رضایتمندي ساکنین  ابعاد همۀ است قادر به تنهایى که نیز ادعا این و شده مطرح نهاآ اعتبار نقض بدون

 و مخاطب ذهنیت بر تمرکز با ،    روش این .    مطرح نیست ،    کند قدیمی را از شدت تغییرات کالبدي احصا

 شناسایى به دیگرى زاویۀ از ،    عوامل سایر کنار در ،    موضوع مورد در جامعه یک افراد ذهنى مطلوب استخراج

- روش کیو یک روش کلی است که باعث می .    )1395 ،    حاتمی خانقاهی و همکاران(پردازد می موضوع

هاي ساکنین قدیمی محالت هاي جدید آگاهی بیشتري نسبت به ذهنیت و خواستهشود طراح ساختمان

در فرایند  ،    ذهنیت آنها در خصوص عوامل تاثیرگذار در رضایتمندي از شدت تغییرات کالبدي راداشته و 

  .     طراحی و ساخت ساختمانهاي جدید مد نظر قرار دهد

ی شهرك آزادي شهر اردبیل که میقد نیساکن رضایتمنديي و عدمتمندیپروژه حاضر عوامل رضا

 یطراحتا از این طریق به  .    دهدقرار میمورد مطالعه  را ،    باشندیهاي ویالیی شهرك ماغلب ساکن خانه

از شدت  محله قدیمی نیساکن يتمندیرضا زانیم ارتقاي با توجه به عوامل موثر بر یمجتمع مسکون

ي اردبیل دلیل انتخاب شهرك آزاد .    اقدام گرددتغییرات کالبدي و به عباراتی از منظر واحدهاي همسایگی 

اند اما طی سالهاي اخیر شاهد تغییرات ویالیی بوده ،    هاي اولیه این شهركجهت مطالعه این است که خانه

رو مطالعه در بافت از این .    ایمهاي ویالیی بودهسازي به جاي خانهسریع در بافت محله و آپارتمان

   .    مسکونی این محله برایمان حائز اهمیت گردید

                                                
1 Duenckmann, 2010 
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ها و پرسش ،    هدف پژوهش ،    اهمیت و ضرورت ،    در فصل اول به کلیات پژوهش اعم از بیان مسئله

   .    خواهد شدهاي پژوهش پرداخته  فرضیه

  

 بیان مسأله اصلی تحقیق - 3- 1

شهرهاي قدیمی  هاي مسکونی محالتامروزه شاهد تغییرات سریع در بافت ،    با توسعه شهرها

ي اقتصادي و هاي با حداکثر طبقات ممکن به دنبال صرفهاغلب سازندگان با ساختن ساختمان .    هستیم

هاي متفاوتی را شدت تغییرات کالبدي تجربه ،    در اغلب محالت شهرهاي قدیمی .    سودآوري بیشتر هستند

 ،    ییرات سریع کالبدي ناشی از تغییرات حاصل در اوضاع اجتماعیاین تغ .    ساکنین شکل داده استبراي 

گاه برخی از افراد ساکن در محالت با این سرعت تغییرات  .    اقتصادي و فرهنگی جامعه امروزي است

به عبارتی اغلب ساکنین  .    هاي مختلف اجتماعی مشهود استهمساز نبوده و اختالف نظر بین گروه

 ،    این افراد بدلیل سکونت طوالنی مدت در محله .    موافق تغییرات سریع کالبدي نیستند ،    می محالتقدی

  .     دلبستگی بیشتري دارند ،    و اوضاع کالبدي وضع موجود محلهها  فرم ،    اشکال ،    نسبت به مکان

توجه بیش از حد به عواملی نظیر منافع اقتصادي توسط  ،    در روند سریع تغییرات در بافت محالت

شود که معموال برخی از وجوه موثر در طراحی از قبیل توجه به سازندگان یا گروهی از مردم باعث می

 از آن تغییر نحوه و کالبدي بعد چه اگر .    رضایتمندي ساکنین قدیمی محالت مورد غفلت قرار گیرد

 ساکنین مستمر تجربه اما است؛ مسکونی محالت در و طراحی ریزيبرنامه هايحوزه توجه مورد موضوعات

 قرار توجه مورد چندان ،    موجود واقعیت از بخشی عنوان به آنها و ذهنیت مکان هویت از بخشی عنوان به

 ،    هاي مسکونی یطمحدر  1هاي مرتبط با هدایت دامنه و شدت تغییرات کالبدي گذاري یاستس .    گیرد نمی

غفلت از  .    ندارد ها آنمندي  یترضاتوجه چندانی به این فرایند و انطباق ساکنین با تغییرات در طول زمان و 

هاي محالت هویتمند را از یک سو و ابعاد مختلف تواند تداوم حیات فیزیکی بافتمی این وجه موثر

با مخاطره مواجه  ،    د ارتباط پیوسته و متعادل با آن از سوي دیگرحیات انسانی را از حیث ضرورت وجو

به  بایستي ادراکی آنها از روند تغییرات میساکنین محالت قدیمی و تجربهمقوله  .    )1394 ،    پندار( نماید

کلیت  ،    رابطه انسان و محیطموضوعات مرتبط با تفکیک تجزیه و چرا که  ،    دیده شودعنوان یک متن پیوسته 

                                                
1 Magnitude of physical changes 
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 واکنش مردم به که در اثر در سالهاي اخیر نگرشی .    )1390 ،    مدنی پور(دار خواهد کرد ادراکی آنها را خدشه

به در مکان  اجتماعی و اقتصادي ،    هاي فرهنگیي شهرسازي و با توجه به خواستگاههاها و طرحبرنامه

  .     )1394 ،    پندار( دانشتههاي علوم شهرسازي نقشی کمرنگ دار حیطه بررسیوجود آمده د

 در تغییرات از آنها مستمر ارزیابی فرایند و ساکنان تجربه فهم نیازمند مسکونی هايبافت در تحول تحلیل

بد که آنها قادر خواهند بود یاها و نظرات ساکنین قدیمی به این دلیل اهمیت میدیدگاه .    باشدمی زمان طول

اطالعات کارآمدي را در اختیار طراح قرار  ،    براساس تجربه شخصی از تغییرات کالبدي محیط مسکونی خود

کالبدي براساس توجه ساکنین به ابعاد عینی و  تغییرات شدت از مندي سنجش رضایت ،    به عبارتی دیگر .    دهند

شدت  و نوع تشخیص اساس بر ذهنی ادراك به تجربه عینی تبدیل و تدریجی در محیط و ذهنی تغییرات دائمی

 هاي فردیستویژگی ،    سازدمی متفاوت یکدیگر از را تشخیص ساکنین آنچه .    )1394 ،    پندار(دهد می روي تغییرات

 هايارزیابی .    کندمی عمل زندگی دوره و قبلی دانش و تجربه ،    استانداردهاي ذهنی چون فیلترهایی قالب در که

 و نگرش تنظیم به تواندزمان می طول در فرایند این تکرار .    باشدمی منديسنجشِ رضایتي   پایه عاطفی و شناختی

 انباشته انزم طول در قبلی و دانش تجارب از بخشی و ذهنی استانداردهاي عنوان که به بیانجامد ساکنین ادراك

مالحظات  با رعایت برخی ،    هاکالبدي در محله تغییرات گریزناپذیر به توجه با دیگر بیان به .    )1394 ،    پندار(شود  می

  .     افزایش داد راها  مندي آنرضایت و در نهایت میزان جریان این با ساکنین انطباق ذهنیت توانمی

 تحقیقاهمیت و ضرورت  - 4- 1

اي داراي سابقه ذهنی و پیوندي با توجه به مدت حضور در فضاهاي محله ،    ساکنین قدیمی محالت

 از بیش را آن ،    کنندمی ادراك محیطی را به صورت مستمر هنگامی که افراد .    عاطفی با محیط هستند

 قضاوت نوع این .    است بخشآرامش یا جذاب ،    ردلگی چقدر که این نمایند؛می ارزیابی اشفیزیکی هايویژگی

 احساسات کردن دگرگون و تغییر براي مکان توانایی درباره قضاوتی ،    نامید عاطفی ارزیابی را آن توانمی که

یمی محالت ها و ذهنیت ساکنین قداز این رو غفلت از دیدگاه .    )1984 ،    1آلریچ و راسل(ت عاطفی اس

کاهش  ،    روابط اجتماعی محله ،    باعث کاهش سطح رضایتمندي و مخدوش شدن پیوند عاطفی افراد

 موجب نهایت دراین امر  کهشود سیما و منظر محله میهاي  احساس مالکیت و حساسیت افراد به کیفیت

                                                
1 Ulrich & RussellL, 1984.  
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 رضایت عدم .    گرددمیاي و همچنین منجر به سست شدن روابط محله شهروندان تعلقات کاهش

 تالش ،    واکنش نخستین .    باشد داشته دنبال به را مختلفی هايواکنش تواندمی زندگیشان محیط از شهروندان

 .    است شخص ذهنی آل ایده یا عینی نیاز و محیط هايویژگی بین تناسب ایجاد منظور به محیط تغییر براي

 شکل مکانی تعلق کاهش پی در که دیگر واکنش اما و است محیط با سازگاري یا انطباق ،    واکنش دومین

 رضایتمنديعدم از نوع این چنانچه .    )1390 ،    نژاد و همکار سعدي ادیبی(است  محیط از گسست ،    گیرد می

 شدید هايتضاد ،    شهري درون هاي جرتمها نظیر تريجدي معضالت ،    شکل بگیرد ساکنین میان در

  .     )1392 ،    همکاران و شهابیان(پذیرد می صورت شهري پایین و باالشهر مسأله و طبقاتی

هاي ساکنین قدیمی محله و توجه به این ذهنیت آگاهی طراح نسبت به ذهنیت و دیدگاه ،    از طرف دیگر 

اي و افزایش دید احترام به ذهنیت حاکم بر سایر عوامل منجر به تحکیم روابط محله در کنار ،    تا حد ممکن

هاي  گذاريمنظور دریافت دیدگاه ساکنین اصیل و نهادینه کردن آنها در سیاستبدین .    شود می محله و جامعه

هاي  استاي حفظ کیفیتو در نتیجه ارتقاء سرمایه اجتماعی و هم در ر 1منديکالبدي که هم در جهت رضایت

مبتنی بر تجربه که  هاي جمعی خاطره .    )1394 ،    پندار(نماید ضروري می ،    تکرارنشدنی در این محالت است

مشارکت فعال ساکنین  .    )1378 ،    حبیبی(اند  هستند؛ حاصل مشارکت فعال مردم در رویدادهاي شهري یزیست

 مهم عامل یک عنوان به تغییرات کالبدي محله موجب ارتقاي سطح رضایتمندي از سکونت و قدیمی در روند

 واحدهاي بین ارتباط عامل از طرفی ،    بوده شهروندان کیفیت زندگی بر تاثیرگذار و مسکن کیفیت ارزیابی در

 واحدي تک هايساختمان ،    تمحال اکثر در همواره آنجایی که از .    است )محله(اطراف  محیط و همسایگی

 ریزيبرنامه منظور به موضوع این مطالعه ،    دهندمی چند واحدي مسکونی هاي مجتمع به را خود قدیمی جاي

 رسانی یاري در محالت شهروندان زندگی کیفیت ارتقاي به و بوده ضروري محله مفهوم و محالت در شهري

   .    )1390 ،    نژاد و دیگرانحاجی(کند می

هاي  بافت نیازها و امکانات یابیهالزم است تا به ریش ترتر و اقداماتی جسورانهشاید نگاهی کنجکاوانه

   .    به این ترتیب در جهت رضایتمندي ساکنین قدیمی گامی برداشته شودپرداخته شود تا  محالت

                                                
1 Satisfaction 
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   هاي پژوهشپرسش - 5- 1

  تقاء رضایتمندي ساکنین قدیمی نسبت به تغییرات سریع کالبدي کدامند؟وجوه موثر بر ار .    1

  ذهنیت ساکنان قدیمی شهرك آزادي اردبیل در مورد تغییرات سریع کالبدي محله خودشان چیست؟ .    2

بندي عوامل موثر بر ارتقاء رضایتمندي ساکنین قدیمی شهرك آزادي اردبیل نسبت به اولویت .    3

  ات کالبدي چند سال اخیر چگونه است؟ تغییر

راهکارهاي معماري براي ارتقاء میزان رضایتمندي ساکنین اصیل محله از تغییرات کالبدي و  .    4

  ساخت و سازهاي جدید کدامند؟

  هاي پژوهشفرضیه - 6- 1

براي ها ساخت و سازهاي جدید در محالت قدیمی شهر اردبیل موجبات برخی نارضایتی .    1

  .     آن محالت را به همراه دارد قدیمیساکنین 

شدت تغییرات کالبدي در محله موجب کاهش کیفیت عوامل فرهنگی و کالبدي و در نتیجه  .    2

  .     اندکاهش سطح رضایتمندي ساکنین قدیمی محله شده

نارضایتی ناشی از میزان نگی بر کاهش ارتقاء سطح عوامل فره ،    از دیدگاه ساکنین قدیمی محله .    3

  .     شدت تغییرات کالبدي تاثیرگذار است

نارضایتی میزان بر کاهش  کالبدي و محیطیارتقاء سطح عوامل  ،    از دیدگاه ساکنین قدیمی محله .    4

  .     ناشی از شدت تغییرات کالبدي تاثیرگذار است

محالت نسبت به تغییرات کالبدي سریع با  قدیمیضایتی ساکنین حذف برخی از عوامل نار .    5

   .    راهکارهاي طراحی و معماري مقدور است

   هدف پژوهش - 7- 1

شهرك آزادي شهر اردبیـل کـه    یمیقد نیساکن و عدم رضایتمندي يتمندیپروژه حاضر عوامل رضا

تـا از ایـن طریـق اقـدام بـه       .    دهدقرار میطالعه مورد م را ،    باشندهاي ویالیی شهرك میاغلب ساکن خانه

از  محلـه  قـدیمی  نیسـاکن  يتمندیرضـا  زانیم ارتقاي با توجه به عوامل موثر بر یمجتمع مسکون یطراح

  .     و به عباراتی از منظر واحدهاي همسایگی بپردازیم شدت تغییرات کالبدي
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ی عوامل موثر بر رضایتمندي ساکنین قدیمی در این پایان نامه به منظور رسیدن به هدف شناسای

گیري گردد که با بهرهتالش می ،    سال از شدت تغییرات کالبدي 20بیش از ي   محله مورد مطالعه با سابقه

خوانی کیو و مصاحبه از استفاده از روش تحقیق کیو و ذهن از ادبیات موجود در این حوزه و نیز با

عوامل موثر  ،    توصیفی -و با استفاده از روش کیفی ،    رد مطالعه و سپس تحلیل آنساکنین قدیمی محله مو

بر رضایتمندي افراد از مسکن در آن محله مشخص شود تا عوامل و وجوه معماري موثر بر ارتقاء 

هاي جدید رضایتمندي ساکنان قدیمی محله مورد مطالعه که قابل لحاظ در طرح معماري ساختمان

  .     استخراج گردد ،    باشد می



 

 

  

  

  

  

  

  فصل دوم

  مبانی نظري پژوهش
 

 

 

 



 

 

   

  

 مقدمه  - 1- 2

 ،    دهند می يرو یو تکامل وستهیروند پ کیکه در  ییآنها .    رندییهمواره در حال تغ یمسکونهاي  بافت

 یراتییتغ یابیسا کنان همواره به ارز .    )1998 ،    5کلیتروي و دیگران( شوندینماي    نهیزم راتییاغلب موجب تغ

 یرونیب اناتیبا جر سهیرا اغلب مقا یابیزار نیا یرونیوجه ب .    انددر آنها نداشته زین یپردازند که اغلب نقشیم

 طیمح زانِیرامهطراحان و برن يهاتیاز مسئول ياریبس .    )2011 ،    6سرن( دهدیمشابه شکل م يهانو مکا

که  نیاز ا رسدیاما به نظر م .    در آن است يجار راتییبه تغ دنیو فرم بخش يسازمفهوم ،    لیمشتمل بر تحل

براساس  گرید ياز سو .    )1986 ،    7سل و زوبی(ندارند یکاف یو آ گاه انشد ،    شوندیچگونه تجربه م راتییتغ

 .    ردیگیشکل م راتییبا تجربه تغ يتوسط ساکنان به طور مؤثر يشهر يهاتجربه حوزه) 1978( 8تلسونینظر ا

 یِجیتدر رییو تغ یزمان يساخت وساز با تفاوتها یِساکنان با چرخه تمام ناشدن یارتباط تماس دائم نیدر ا

   .    )1394 ،    کاوتپندار و ذ( برخوردار استاي    ژهیو تیاز اهم یمسکون طیمح يکالبد تیشخص

 یعاطف یابیرو ارز نیاز ا .    است یمسکون يهاطیدر مح یزندگ تیفیک يبه دنبال ارتقا زین يشهر یطراح

ـ ن یمسکون طیاز مح يتمندیرضا .    رسدیبه نظر م يضرور يکالبد راتییساکنان از تغ  يهـا یدر بررسـ  زی

مورد مطالعه قرار  يو رفتار یسا کنان را ازنظر شناخت ایرارگرفته که بحث ق وردم ياقابل مالحظه یتجرب

؛ 1989 ،    9بابـا و آسـتین  ( انـد پرداختـه  یبررسـ  نیـ بـه ا  طیمحـ  يهایژگیبراساس صفات و و ایاند و داده

  .     )1394؛ پندار 1983 ،    10کمپبل

ي سـکونت و  وضـوع و مقولـه  در این فصل بـا توجـه بـه کثـرت مطالـب موجـود در ارتبـاط بـا م        

به صورت خالصه پرداختـه شـده اسـت کـه      ،    به بررسی ادبیات پژوهش در سه مبناي عمده ،    رضایتمندي

   .    باشدمفاهیم رضایتمندي و شدت تغییرات کالبدي می ،    ریف و مفاهیم در ارتباط با سکونتشامل تعا

                                                
5 Clitheroe and et al, 1998.  
6 Nasar,2011.  
7 Sell & Zube, 1986.  
8 Itelson. 
9 Baba andAustin,1989.  
10 Campbell, 1983.  



 

 

  سکونت - 2- 2

رو نمـی تـوان تعریـف جـامع و     از ایـن  .    پیچیده است و ابعاد متنـوعی دارد  و مقوله مسکن گسترده

نیاز اولیه و اساسی خـانوار   ،    مسکن به عنوان یک مکان فیزیکی و بعنوان سرپناه .    واحدي از آن ارائه نمود

 ،    شـود ماننـد خـوراك   فـرد تـامین مـی    در این سرپناه برخی از نیازهاي اولیه خانوار یا .    آیدبه حساب می

   .    حفاظت در برابر شرایط جوي و خالصه شرایط زیست در مقابل طبیعت ،    استراحت

  :نامه دهخداتعریف سکونت در فرهنگ-

فرهنـگ  (نامه دهخدا بیـان شـده اسـت    واژه سکونت به معناي اقامت کردن و آرامش یافتن در لغت

  .     )1379 ،    لغت دهخدا

  :نامه معینتعریف سکونت در فرهنگ-

کلمه آرامش پس از  .    تعریف سکونت در فرهنگ معین به معنی اقامت کردن و ماندن با آرامش است

کنـد  اقامت یافتن و ماندن بار معنایی دارد که آن را از ماندن و شب را به صبح رساندن صـرف جـدا مـی   

  .     )1380 ،    فرهنگ معین(

  :تعریف سکونت از دید اندیشمندان -

 11تعریف سکونت از دید هایدگر  

سکنی گزیـدن بـراي آرامـش بـین فـرد و جهـان        .    کندهایدگر سکونت با آرامش را اینگونه بیان می

شکل ) باقیان فانیان و ،    آسمان ،    زمین(گانه صورت گرفته و با ساختن از طریق شرایط حضور عناصر چهار

   .    )1388 ،    12شار(گیرد می

 تعریف سکونت از دید باشالر 

داند که الزمه آن آرامش یافتن از طریق سـکونت اسـتبراي   پردازي میباشالر سکونت را براي خیال

ار پردازي چنین خیالی بی هیچ تردیدي در وهله اول باید خود را در دستان آرامـش قـر  بهره بردن از رویا

ترین یعنی در خود فرو رفت و خود را در دل آرامش حس کرد و این ارزشی است که فرد به راحت .    داد

  .     نحو در دست دارد

                                                
11 Hadeger. 
12  Shaar. 



 

 

 13ونت از دید کریستین نوربرگ شولتزتعریف سک  

پیوندي که براي احراز  .    سکونت بیانگر برقراري پیوندي پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض است

هویت نیازمند مکانی است تا منشا احساس تعلق گردد و انسان زمانی به خود اگاهی و وقوف بر خویشتن 

به سخن دیگر هستی آدمی و ادراك  .    آید که مسکن گزیده و هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشدنائل می

  .    )1389 ،    نوربرگ شولتز( شته استاو از خویشتن از طریق یگانگی الینفک زندگی و مکان بر او ارزانی گ

  بعاد لغوي مسکنا -2-2-1

باشـد کـه   اي مـی داراي ابعاد متنوع وپیچیـده  .    معنی محل سکنی گزیدن استمسکن که در لغت به 

باشـد و  حیطـی و ایـدئولوژي مـی   م ،    فرهنگی ،    اقتصادي ،    بازتاب و برآیند شرایط اجتماعی ،    گیري آنشکل

  .    )1383 ،    حبیب(کند معنی آن با توجه به گوناگونی شرایط فوق تغییر می

ي گیـرد کـه شـامل کلیـه    کل محیط مسکونی را نیز در بر می ،    مفهوم مسکن عالوه بر مکان فیزیکی

در واقع تعریف و مفهوم عام  .    اد استخدمات و تسهیالت ضروري مورد نیاز در بهزیستن و بهداشت افر

عبـارت دیگـر مسـکن    شود و بـه مسکن یک واحد مسکونی نیست بلکه کل محیط مسکونی را شامل می

  .    )1388 ،    لطفی و همکاران(چیزي بیش از یک سرپناه صرفاً فیزیکی است 

توان مسکن مناسب و بهینه را چنین تعریف می ،    تلفبا توجه به تعریف مسکن در ابعاد مخ ،    طور کلیبه

پایداري و  ،    امنیت ،    دسترسی مناسب ،    مسکن مناسب عبارت است از فضاي سکونتی مناسبی که آسایش: کرد

 ،    بهداشت و آموزش ،    برسانیهاي اولیه مناسب مانند آتهویه و داراي زیرساخت ،    روشنایی کافی ،    ايدوام سازه

ي رشد و مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تهسیالت اولیه و همچنین زمینه ،    محیط زیست سالم

را براي ساکنانش فراهم ) ارتباط عمودي(و روابط همسایگی ) ارتباط افقی(تقویت روابط بین اعضاي خانواده 

   .    )1382 ،    ملکی(متناسب با توان مالی خانوار باشد  تر از همهآورد و مهم

  مسکن مناسب -2-2-2

مسـکن مناسـب چنـین     ،    که در استانبول برگزار شـد ) 1996(در دومین اجالس اسکان بشر در سال 

سـرپناه   ،    سرپناه مناسب تنها به معناي وجود یک سقف باالي سر هر شـخص نیسـت  «: تعریف شده است

                                                
13 Christian Norberg-Schulz. 



 

 

پایـداري   ،    امنیت مالکیت ،    دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب ،    فضاي مناسب ،    مناسب یعنی آسایش مناسب

 ،    هاي اولیه از قبیل آبرسـانی مناسـب  زیرساخت ،    سیستم گرمایی مناسب ،    تهویه ،    روشنایی .    اي و دوام سازه

مکـان مناسـب و    ،    کیفیت مناسب زیست محیطی عوامل بهداشتی مناسـب  ،    دفع زباله ،    بهداشت و آموزش

» قابل دسترس از نظر کار و تسهیالت اولیه که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شـود 

   .    )1379 ،    پوردالل(

اي است که یک یا چند  فضا و یا محوطه ،    مکان ،    یا واحد مسکونی مسکن مار ایراندر تعریف مرکز آ

راه داشــته ) شــارع عــام یــا شــارع خــاص(خــانوار در آن ســکونت داشــته و بــه یــک یــا چنــد ورودي 

   .    )1393 ،    هاي مسکنشاخص( باشد

   هاي محیطی اثرگذار بر انتخاب مسکنارزش -3-2-2

اي دو سویه است و محیط مسکونی نقـش مـؤثري بـر    ي میان محیط مسکونی و ساکنان رابطهرابطه

این رضـایتمندي منجـر بـه افـزایش کیفیـت محیطـی و تحقـق         ،    از سویی دیگر .    تأمین رضایت آنان دارد

از جملـه   .    پـذیرد ثیر مـی هـاي متعـددي تـأ   انتخاب محیط مسـکونی از ارزش  .    شودهاي شهري می آرمان

هـاي  ارزش) هـاي فـردي؛ ب  ارزش) الـف : هاي اثرگذار بر انتخـاب محـیط مسـکونی عبارتنـد از     ارزش

هاي محیطـی نقـش   ارزیابی کمی و کیفی ارزش .    هاي محیطیارزش) اقتصادي و فرهنگی؛ و ج ،    اجتماعی

   .    )4: 2002 ،    14نکوا( هاي شهري دارد طرحها و مهمی در ارزیابی میزان موفقیت برنامه

هاي مسکن و محیط مسکونی قرار اي از ویژگیانتخاب محیط مسکونی تحت تأثیر عملکرد پیچیده

ي سـلیقه  .    بـا درجـاتی متفـاوت بـراي خانوارهـا و افـراد اهمیـت دارنـد         ،    هاهر یک از این ویژگی .    دارد

: 2009 ،15    دل گـایس (گیـرد  از عقالنیت و حتی احساسات آنها نیز تأثیر مـی  ،    ان براي این انتخابشهروند

2(    .   

و همکـاران   17و بیـر ) 1947( 16هـاي مسـکن توسـط کـاتلر    نظـري ارزش هاي  نخستین چهارچوب

حـریم   ،    عالیـق فـردي   ،    سالمتی ،    مکان ،    آسایش ،    راحتی ،    زیبایی(کاتلر ده ارزش را  .    شکل گرفت) 1955(
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از  .    دانددر انتخاب محیط مسکونی و مسکن با اهمیت می) هاي دوستانه و اقتصادفعالیت ،    ایمنی ،    شخصی

بیـانگر ارزش اقتصـادي آن خانـه     ،    نیاز انسـان مورد ي   ي ارزان و منطبق با عملکردهاي اولیهخانه ،    نظر او

هـا  هر عبارت ارزشی با دیگر عبـارت ي   گویان به مقایسهي زوجی که طی آن پاسخکاتلر با مقایسه .    است

بیـر و   .    )1974 ،    کـاتلر (هاي فردي ارائه داد بندي ارزشروشی مبتنی بر امتیازدهی براي دسته ،    پرداختندمی

 ،    آزادي ،    عـدالت  ،    فراغـت  ،    زیبـایی  ،    سالمت فیزیکی ،    خانوادگی ،    اقتصادي(نه ارزش را ) 1955(همکاران 

 ،    بیـر و همکـاران  (انـد  در انتخاب محیط مسکونی بـا اهمیـت دانسـته   ) سالمت روانی و متزلت اجتماعی

1955(     .  

تحت تاثیر عوامل دیگري همچون امکانات  ،    رفتار مصرفی خانوارها براي انتخاب محیط سکونت

هاي تجربی نیز بر بیشتر پژوهش .    موضوع تحقیقات متعددي از جمله نظریۀ تایبوت بوده است ،    محیطی

چارلز  .    اندبر قیمت مسکن انجام شدهها  آنها و امکانات محلی و تأثیر اساس نظریه تایبوت بر هزینه

هایی را دهند محیطترجیح می ،    تایبوت به این نتیجه رسید که خانوارها در انتخاب محیط مسکونی خود

کانات ام ،    آموزشی ،    خدمات بهداشتی ،    هاي عمومیشامل کتابخانه(برگزینند که از امکانات محیطی بهتر 

 پاکیزگی محیطی و امنیت الزم برخوردار باشد ،    )خدمات اجتماعی ،    و امکانات ورزشیها  پارك ،    تفریحی

  )2006 ،    18مونتگومري و کورتس(

  محله - 2- 2- 4

زنـدگی   دواننـد و بـا آن و در آن  ریشه می ،    گزینندها در آن سکنی میمحله مکانی است که خانواده

در  .    اي از آن برایشان معنا و مفهومی خـاص دارد تک فضاهاي آن انس داشته و هر گوشه با تک ،    کنندمی

هـر گوشـه آن    ،    محله مکانی است که در عین واحد بـودن  .    کننداهالی احساس آرامش و امنیت می ،    محله

بار خاطراتی  ،    تک فضاها براي ساکنین آن آشناست و هر یک تکو  تهاي خاص گرفعطر و بویی و جلوه

   .    را بر دوش دارند

پس براي حفظ و اعتالي  ،    به آن دلبستگی دارند و دانندساکنین محله فضاي آن را متعلق یه خود می

 ،    اید با اندکی اغـراق بتـوان گفـت کـه همـه     ها با هم آشنا هستند و شدر محله خانواده .    کنندآن تالش می

و قلب تپنـده آن  ها  که حیات را در شریان ،    مـحله مکانی است زنده .    اعضاي یک خـانواده بزرگ هسـتند

                                                
18 Montgomery & Curtis, 2006.  



 

 

بیگانـه   ،    محل عبور مردمی است که وقتی یکدیگر را می بینند ،    هاي آنکوچه و خیابان .    توان لمس کردمی

ها نیست که فارغ از هم بـه دنبـال   هاي آن فقط محل عبور سریع اتومبیلخیابان .    شونداز کنار هم رد نمی

تواننـد بـه دور از غوغـاي    اهالی می .    تر به مقصد برسنداین باشند که راه خود را باز کنند تا هر چه سریع

هـاي مـورد نظرشـان    عبور کنند و خود را به محـل  ،    مکث کنند ،    ترافیک شهري در معابر محله قدم بزنند

تواند متوجه کند که راه اي را میمحله مکانی است با سیمایی خوانا به طوري که هر وارد شونده .    برسانند

  .     را درست آمده است

یابند در محله تاخت و تاز نمی هاي بارز آن است و خالفکاران در آن جایی برايامنیت از مشخصه

هـاي همسـایه   کشند بلکـه بـه سـاختمان   ها به داخل یکدیگر سرك نمیساختمان .    شوندها حفظ میحریم

 پـاتوق  فـرد  هر ،    در محله .    کنندپردازند و خود را با آنها هماهنگ میگري نمیبه جلوه ،    گذارنداحترام می

 ،    هـاي ورزشـی  زمـین  ،    هـا هـا در تقـاطع  جوان ،    هاها درون کوچهبچه .    تواند پیدا کندراحتی میود را به خ

 .    ها و کهنساالن درفضـاهاي بـاز و دنـج   ها و مغازهها و درون فروشگاهباغ ،    بزرگترها در مساجد ،    کتابخانه

تواند در آن جایی که هر کس هر آنچه را که بخواهد می ؛قلب آن است ،    ت محلهنقطه اوج فعالیت و حیا

اي به تماشـاي  عده ،    کنندها خرید میاي از مغازهعده .    در هر نقطه از آن فعالیتی در جریان است .    پیدا کند

ها نیز فارغ از آنچـه  بچه .    نوشندکنند و چاي میمی دور هم نشسته و صحبت ايعده ،    ایستندها میویترین

در اینجـا از   .    در انتظار آمدن بزرگترهایشان مشغول بـازي هسـتند   ،    در فضایی امن ،    گذرددر اطرافشان می

  .     ها خبري نیست و فضا به طور کامل در اختیار مردم و براي مردم استهیاهوي اتومبیل

هـا در آن بـا هـم    خانـه  .    انـد هاي با هم گره خورده و ترکیب شدهدر محله فضاهاي باز و ساختمان

هـا  با یکدیگر ارتباط دارنـد و ایـن شـریان    ،    انددر عین حال که استقالل خود را حفظ کرده ؛بیگانه نیستند

محـالت سـر در آغـوش هـم دارنـد و عامـل        .    دهنـد مـی اتصال ها و اهالی آنها را به هم هستند که خانه

در  .    تواند مرزي بـر آنهـا بگـذارد   اي بین آنها وجود ندارد و فقط تصور ذهنی اهالی است که میجداکننده

که وقتی از بیرون وارد آن شود به طوریعین حال فضاي هر محله براي اهالی فضایی اختصاصی تلقی می

 .    گویا که به خانه خود رسیده باشند ،    کنندیابند و در آن آرامش پیدا میمـی شوند آن را آشنا و خـوديمی

 ،    در محله .    تواند خود را به مقصد برساندرسد و هر کسی به راحتی میها کوتاه به نظر میدر محله فاصله

دهـد کـه بتوانـد    اجازه مـی  ساکنینا به یابند و ابعاد فضفضاهاي باز و شخصیت و هویت خود را باز می



 

 

مسیرها تصویري پایدار در ذهن عابرین ایجاد کـرده و   .    همسایگانش را درون فضا ببیند و آنها را بشناسد

با انحنا و تغییـر مسـیرهاي خـود هـر لحظـه       ،    کنداي را فراهم میدر عین حال که زمینه ارتباط هم محله

هاي مشخصی را معابر در سطح محله به یکدیگر رسیده و گره .    کنده ناظر عرضه میاي جدیدي را بمنظره

توانـد  باشد که به عنوان هسته مرکزي فعال به راحتی میکنند که بارزترین آنها مـرکز محـله میایجاد می

  .     تصویري مشخص از خود باقی بگذارد ،    در اذهان

  لهاهداف کیفی مح - 4-1- 2-2	

رسـد در ابتـدا   به نظر مـی  ،    بتوان سیماي بیان شده از یک محله مطلوب را عینیت بخشید آنکهبراي 

این اصول بر حسب اهمیت و میزان تأثیر هـر   .    باید بر اساس تصورات ارائه شده و اصولی مشخص شود

که به شرح  است بندي شدهیتیک از آنـها در ایـجاد یک محله مطلوب تحت عنوان اهداف کیفی و اولو

  .     شودزیر ارائه می

 ایجاد آرامش:  

ایجاد محیطی آرام و بدور از غوغا و هیـاهو از طریـق تقویـت حرکـت پیـاده و محـدود نمـودن         -

  حرکت سواره

  .     ایجاد سلسله مراتب دسترسی و عملکردي -

  ز عمومی تا خصوصیایجاد فضایی امن براي خانوارها از طریق تفکیک قلمروها ا -

  ایجاد حریم -

جداسـازي   و هاي مسکونی و معابر سواره به وسـیله فضـاي واسـط   قطع ارتباط مستقیم مجموعه -

  حرکت پیاده از سواره

 تأمین آسایش:  

  .     پاسخگویی به نیازهاي روزانه اهالی از طریق ایجاد عملکردهاي مورد نیاز در محله -

 اصلی هايخیابان و محلی کنندهجمع خیابان ارتباط طریق از شهر تلفمخ هايقسمت به دسترسی امکان - 

  .     شهري

 فضـاهاي  طراحی در منطقه توپوگرافی و هوایی و آب هايمشخصه به توجه و اقلیم با هماهنگی -

  .     مسکونی قطعات و خیابانها ،    شهري



 

 

 ایجاد حس مکان:  

  دهندههویت واملع کارگیري به با ايمحله هویت حس ایجاد -

  آن سیماي خوانایی بردن باال طریق از جدید سکنه شدن مأنوس زمینه ایجاد -

  مجموعه یک عنوان به محله تثبیت براي بخشوحدت عوامل از استفاده -

اري اجتماعات و ایجاد نزدیکی و پیوند بـین اهـالی در غالـب    برگز جهت مناسب فضاهاي تأمین -

  .     ايفضاهاي باز محله

  .     انسانی مقیاس رعایت طریق از فضا در مردم شدن دیده و آمدن چشم به جهت مردم براي طراحی - 

  .     )تدریجی رشد و گیري شکل امکان ایجاد( آینده تغییرات مقابل در محله بافت انعطاف قابلیت -

  مجاور هايمجموعه با پیوند ياراد و دسترسی قابل و باز ايمجموعه ایجاد -

  مسکونی عملکرد خدمت در مطلوب عملکردهاي با فعال هايمجموعه ادایج -

 ماننـد  کننـد  کـار  یکـدیگر  بـا  تواننـد مـی  عملکرد نوع لحاظ به که فضاهایی دادن قرار ارتباط در -

  .     در مقیاس محلی. . . مذهبی و فرهنگی و ،    تفریحی و ورزشی ،    ورزشی و آموزشی

 ن فضاهادلچسب و خودمانی بود:  

  خودي فرهنگ و سنت بر متکی خودمانی فضاهایی ایجاد -

 به خودي فرهنگی هاي ارزش القاء و انتقال جهت خاص عناصر استقرار و مناسب هايفضاسازي -

  مردم به مستمر صورت

  توجه به اصول محلی در طراحی مجموعه محلی -

 آمیختگی با رنگ و بوي مذهبی  

  محله در هویت و وحدت و واناییخ ایجاد در مذهبی نقش تقویت -

  )اقلیم با تطابق در( مسکونی واحدهاي گیريجهت در محله گیريشکل در مذهبی اعتقادات به توجه - 

  .     هاي منطقی و فنیتوجه به مسئله اشراف و ارائه راه حل ،    قلمروها تفکیک طریق ازها  حریم حفظ -

  .     ايمحله فضاهاي و هاخانواده میان مناسب ارتباط ایجاد براي واسطه فضاهاي ایجاد و درون و برون به توجه - 

 ایجاد هویت  
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 Nowadays, difference in society, economy and culture cause rapid physical changes 

in some of the old areas of cities. Most of the old residents of the neighborhoods have more 

attachment to the place because of long-time residence in there and they are more attached 

to the place, so neglecting to their viewpoints, causes to decrease the level of satisfaction 

and diminishes the residents’ emotional bond to the place and ultimately leads to weaken 

the neighborhood relations.  

The purpose of this research is to pay attention to the mentality of old residents and 

getting to know about the factors of satisfaction from physical changes intensity. In this 

research, by using Q methodology, the effective factors on satisfaction of old residents 

from physical changes intensity were identified and prioritized in Azadi town of Ardabil. 

Therefore, the mentality of more than 20-year homes’ residents has been explored about 

the amount of satisfaction from the physical changes caused by the recent construction in 

their residential neighborhood. As a result, two dominant mentalities was found among the 

old residents. The first group's mentality reflects the priority of cultural factors such as 

disturbing view, disturbing noise, feeling insecure, and other similarities in recent 

construction and the second mentality expresses the priority of physical factors, such as 

shadow, the exterior shapes and facades, building access and etc were in residents’ mind. 

The designer's awareness and attention toward the mentality of the residents of district will 

lead to consolidation of neighborhood relations.  

In the following, after extracting the factors, we completely adapted them to the rules 

and tried to suggest design solutions that would give the most answers to the factors and 

rules, and then start to design buildings by this solutions.  
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