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تأثير نيازهاي انساني بر دلبستگي به محيط كالبدي در مسكن و 
پيش بيني عوامل مؤثر در ارتقاء آن، مطالعه موردي: شهر تهران*

سعيد علي تاجر**-  سميرا اسدي بوالوردي***

چكيده
در اين پژوهش، تأثير نيازهاي انساني بر ميزان دلبستگي مردم شهر تهران به سكونتگاهشان مورد ارزيابي قرار گرفت. 
اولويت نيازهاي  براي نزديك ساختن كيفيت ساخت به نيازهای واقعي مردم از خانه، سؤال هاي پژوهش شكل گرفت: 
اساسي كاربران در خانه كدام است؟ علت چيست؟ كدام عوامل در خانه نيازهاي اساسي را مرتفع می سازد و برای ساكنين 
نسبت به سكونتگاهشان، ايجاد دلبستگي مي نمايد؟ آيا نيازهاي اساسي انسان در خانه از همان مراتب اولويت مدل مازلو 
تبعيت مي كند؟ فرضيه پژوهش بر  اين  اصل است كه نيازهاي اوليه انسانی و به تعبيري نيازهاي جسماني و امنيت، بايد 
طبق مدل پيشنهادی مازلو از اولويت بااليي بين ساكنين برخوردار باشد، اما جابه جايي  بين ديگر نيازها با توجه به وجود 
از بيش از 1000  باال وجود دارد. در اين خصوص430 پاسخنامه  با مهاجرت پذيری  فرهنگ هاي متنوع در شهر تهران 
پرسشنامه توزيع شده قابل بررسي شناخته شد. شاخص هاي اين سنجش براساس نظريه هشاس1 استخراج و سؤاالتي 
براي سنجش ميزان تأمين نيازهاي انساني مدل مازلو براساس تحليل استيل2 در نظام هاي اجتماعي- كالبدي و مسائل 
طراحي، مطرح شد. هدف از طي اين فرآيند، سنجش ميزان رضايت مندي افراد از تأمين اين نيازها با ميزان دلبستگي به 
محل سكونت است. در پرسشنامه سؤالي مبني بر اولويت بندي گزاره هاي مرتبط با مسائل سكونتگاه در مرتبه هاي مختلف 
نياز انساني طرح شد. اين سؤال با 18 گزينه اولويت بندي مرتبه نيازها در نظام هاي اجتماعي- كالبدي و مسائل طراحي را 
مي آزمايد. گستردگي تحليل موارد مؤثر بر اولويت بندي نيازها منجربه بررسي تنها سه مرحله اول نياز انساني شد، نتايج 
اين پژوهش نشان داد، سه گزاره اول نيازهاي انساني در دلبستگي به محل سكونت بيشترين تأثير را دارد. اين نيازها 
شامل نيازهاي جسماني )سرپناه، دسترسي به خدمات(، امنيت و احساس تعلق مي باشد. اين پژوهش عوامل مؤثر بر رفع 
اين نيازها را به وسيله آزمون همبستگي پيش بيني كرده است. اما آن چيزي كه همچنان پاسخ مي طلبد، تأثير ديگر مراحل 

نيازهاي انساني بر خانه است.

واژگان كليدی: انسان، خانه، دلبستگي، نيازهاي انساني. 
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مقدمه
آنچه مسكن را براي كاربرانش مطلوب تر مي سازد، عوامل بي شماري  است كه با توجه به فرهنگ هاي مختلف در عوامل 
خاصي ظهور مي كند كه بعضي از آن ها از اولويت ويژه اي برخوردارند، چرا كه به نيازهاي اوليه و اساسي انسان وابسته اند. با 
توجه به وجود عوامل متعدد و تأثير گذار در ساخت مسكن، شناخت اين عوامل در راستاي تصميم سازي در محدوديت هاي 
طرح و اختصاص بودجه كمك شاياني به انتخاب اولويت ها در ساخت و سازها مي نمايد. نياز مسكن در شهر تهران با توجيه 
سوددهي براي سرمايه گذاران به از بين رفتن پيوندهاي عاطفي ميان مردم و محل سكونتشان منجرشدهاست. تقليدهاي 
كوركورانه در نماي ساختمان ها، عدم پاسخگويي منازل به نيازهاي ساكنين و غيره، منجر به گسستگي ميان معماري و 

تغيير سليقه عمومي مردم، بدون درك از نياز واقعي خود در محله ها شده است. 
با توجه به وجود عوامل متعدد و تأثير گذار متفاوت، براي بررسي نيازهاي اساسي، جنبه هاي مختلف در سؤاالت پرسشنامه 
گنجانده شده، تا بتوان به صورت اكتشافي به اهميت هر كدام در رفع نيازهاي هر مرتبه، پي برد. براي رسيدن به پاسخ 
سؤاالت پژوهش، سؤال ها به گونه اي طراحي شده اند كه به آنچه در زندگي ساكنين محقق شد، پاسخ داده شود، نه آنچه 
كه با حدس و گمان از انتظارات خود دارند. پر واضح است كه خوب و مناسب بودن از نظر هر ساكني معياري متفاوت 
دارد؛ لذا در اين تحقيق باتوجه به هدف اصلي پژوهش، سنجيدن معيارهاي ارزشمندي، مالك نيست، بلكه يافتن عواملي 
كه ارزشمند بودن آن را از نظر ساكنين معني مي نمايد، مد نظر است. حال ظهور اين ارزش ها در عوامل معماري ساز آن، 

چگونه معياري است، خود مستلزم پژوهشي ديگر است. 

1. پيشينه و ادبيات نظري پژوهش
آنچه كيفيت را منجر می شود تعامل ويژگي هاي محيط كالبدي و شناخت و درك و ارزيابي آن توسط كاربر و ناظر است 
)Nasr, 1976(. »ارتباط بين انسان و محيط، فرآيندي است كه در جريان آن انسان و محيط به يكديگر متصل شده و 
امكان مبادله اطالعات فراهم مي آيد« )Pakzad & Bozorg, 2012, p. 49(. تجربه كردن مكان پروسه اي است دو طرفه 
 Carr, Prancis,( بين فضا و شخصي كه در طول زمان ايجاد می شود و در آن مجموعه و كاربر هر دو تحت تأثير هستند
Rivlin, & Stone, 1992, p. 233(. محيط با فراهم آوردن نيازهاي زندگي و ايجاد امكان سكونت براي انسان به ارتباط 
مؤثر بين آن ها مي انجامد. رويكرد بررسي اين ارتباط در اين پژوهش شناختي مي باشد. »ديدگاه شناختي بيانگر اثر مهم 
ذهن و فرآيندهاي ذهني بر رفتار است« )Pakzad & Bozorg, 2012(. رابطه مستقيمي در دلبستگي به محيط و توجه 
به آن وجود دارد كه به حفظ و توسعه محيط مي انجامد. براي پي بردن به ميزان رابطه مذكور، نظريه هشاس مدنظر قرار 

گرفت و عناصر مؤثر در آن از نظريه استخراج و به آزمون گذاشته شده است. 

1-1-  دلبستگي
 Safar Zadeh Khoshabi & Abu( »دلبستگي، اساسي براي سالمت هيجان، روابط اجتماعي و نگرش فرد به دنيا است«
Hamzeh, 2007, p. 86(. در فرهنگ لغت دهخدا، معين و عميد، لغت دلبستگي، معادل با عالقه، محبت و عشق آمده است. 
لغت  فرهنگ  در   ،)Aryanpur Kashani, 2005( داده اند  قرار   Attachment انگليسي  واژه  معادل  را  دلبستگي  همچنين 
 .)Webster's Universal Dictonary, 1977( معني می شود )وبستر، اين واژه را به معني وفاداري  )وابستگي به يك عامل
 .)Lang, 2012, p. 179( »تعامل اجتماعي و دلبستگي مردم با محيط هاي اجتماعي و ساخته شده رابطه اي تنگاتنگ دارند«
 Altman( دلبستگي به مكان مبنايي براي درك افراد نسبت به محيط است و معموالً در محيطي فرهنگي به وجود مي آيد
Setha, 1992 &(. »دلبستگي به مكان به رابطه عاطفي فرد با مكان اشاره دارد و ريشه در خصوصيات و تجارب گذشته 
فرد و در نتيجه نيازها و انتظارات او نسبت به مكان از يك سو و ظرفيت هاي مكان در پاسخگويي به اين نيازها و انتظارات 
از ديگر سو دارد« )Daneshpour et al., 2009(. در دلبستگي به محل )هويت مكاني(، پيوند محكم انسان- مكان كه از 
طريق ارتباط طوالني يا فشرده توسعه مي يابد، مكان به بخشي از خود فرد تبديل مي شود )Gifford, 2012(. »به هر ميزان 
 Daneshpour et al.,( »كه مكان بتواند پاسخگوي نيازها و انتظارات انسان باشد، دلبستگي او به آن مكان افزايش مي يابد
2009(. بر اساس نظريه هشاس دلبستگی فرآيندی از رضايت مندی می باشد كه با مرتفع شدن نيازها و توقعات، از تجارب 
كنونی افراد به وجود می آيد و به بقا و پايداری و توسعه و عالقه )شامل مراقبت، توجه، حمايت( و احساس امنيت و راحتی 
می انجامد. نيازها و توقعات كنونی نيز از تجارب قبلی با تركيب عوامل اجتماعی و حسی و شناختی و رفتاری به عالوه 
تفكر خود شخص حاصل می شود )Hashas, 2003(. فرهنگ معين »رضا« را خشنودي، خوش دلي، صالح و صواب ديد و 
»رضايت« را قبول، رضامندي، خوشحالي و خشنودي معني مي كند )Mohseni & Salehi, 2002, p. 12-13(. رضايت به 
كيفيت ارتباط بستگي دارد. اگر رابطه اي مطلوب بوده و با اميدها و انتظارها هماهنگ باشد، رضايت بخش خواهد بود. البته 

.)Sears, L.A, J.I, & Taylor, 1988( درك و انتظار افراد از مطلوبيت، رضايت مندي را تحت تأثير قرار مي دهد
مازلو نيازهاي اساسي انسان را در پنج دسته طبقه بندي نموده است و در ميان اين نيازها به وجود نوعي سلسله مراتب 
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اشاره دارد و مدعي است كه بروز هر دسته از اين نيازها صرفاً به دنبال ارضاء شدن نيازهاي اساسي تر و »فروتر« از خود 
ممكن است و در پي هر دسته از اين نيازها؛ در خالل فرآيندي كه آن را »انگيزش محروميت« مي نامد، كليه كنش ها و 
واكنش هاي فرد در جهت ارضاي آن قرار مي گيرد، تا آن جا كه همه رفتارهاي فرد را در آن مقطع خاص مي توان نمودي 
از آن نوع نياز محسوب داشت )Moslow, 1988(. اگر نيازهاي طبقات پايين برآورده شود فرد از لحاظ جسماني و عاطفي 
احساس امنيت مي كند. اگر نياز به تعلق، محبت، پيوستگي و پذيرش برآورده شده باشد و فرد به احترام، پيشرفت و 
اعتبار و مقام الزم خود برسد، نيازهاي شناختي و علمي الزم را كسب كند، به نيازهاي زيبايي، نظم و هنر پاسخ بدهد، به 
خودشكوفايي رسيده و مي تواند رضايت كامل را تجربه كند. در اين وضعيت فكري و يا ساختار شخصيت است كه مفهوم 
رضايت از حد متعارف و زندگي روزمره فردي تجاوز كرده به مفهومي عام و جهاني، به مقوله اي پايدار و فراگير مبدل 

.)Mohseni & Salehi, 2002, p. 14( مي شود

1-2- نيازهاي انساني
بر اساس نظريه سلسله مراتب پيشنهادي مازلو3 نيازهاي انساني از نيازهاي اساسي تر مرتبط با بقا )نيازهاي اوليه( شروع 

.)Pakzad & Bozorg, 2012, p. 13( شده و به نيازهاي زيباشناختي و خودشكوفايي ختم مي شود

نمودار 1: سلسله مراتب نيازهاي انساني مازلو

)Pakzad & Bozorg, 2012, p. 13(

ارتباط تنگاتنگ نياز انساني و فرهنگ، نشان مي دهد كه هر يك از نيازها بايد از دريچه فرهنگ به آن نگريسته شود. در اين 
مقاله به سه نياز اول يعني نيازهاي جسماني،  نياز به ايمني و نياز به تعلق داشتن و عشق پرداخته شده است. 

1-2- 1- نيازهای جسمانی4 )زيست شناختي(
در معماري نيازهاي جسماني به تعبير استيل، در ويژگي هاي سرپناه و امنيت معنا شده است،  كه نظام هاي اجتماعي- 

.)Lang, 2012, p. 125( كالبدي آن سرپناه و دسترسي به خدمات است

- سرپناه: 
نيازهاي آن ها پاسخ  الگوهاي رفتار مردم و  به  اگر فضا  انجام مي شود، درك می شود.  با فعاليت هايي كه در آن  سرپناه 
نگويد، به شكل جبري عمل خواهد كرد )Lang, 2012, p. 125(. بنابراين تعريف چگونگي كيفيت پاسخگويي سرپناه به 

فعاليت هاي روزانه افراد در خانه از ويژگي هايي است كه مي توان ابعاد مرتفع شدن نيازهاي جسماني را در آن سنجيد.
از مهم ترين ويژگي  پاسخگويي مناسب به فعاليت هاي روزمره ابعاد و فرم كالبدي فضاي سرپناه مي باشد. راپاپورت استقالل 
فضا و امكاناتي كه در خلق معناي فضا كافي باشند را از مهم ترين عواملي كه يك فضاي حداقل الزم دارد، برمي شمارد 
)Rapoport, 2005, p. 37(. هر دوبعد كمي و كيفي سرپناه براي پاسخگويي به نيازهاي جسماني، اعم از ابعاد، فرم، امكانات 

فضاساز و امكانات رفاهي بايد در نظر داشت. 
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- دسترسي به خدمات:
بر عملكرد آن فضا در نظر گرفت: 1- آسايش  حرارتي 2- ميزان  روشنايي  بايد عالوه  آنتروپومتري مسكن  نكاتي كه در 

3- ميزان  صدا و شلوغي 4- قابليت هاي حركتي )Lang, 2012( مي باشد. 

2-2- 1- نياز به ايمنی5، امنيت، نظم، ثبات
استيل نياز به ايمنی را در ويژگي هاي تماس اجتماعي معنا می كند كه نظام هاي اجتماعي- كالبدي آن در دسترسي به 
خدمات، خلوت، قلمرو پايي، فضاي قابل دفاع، جهت يابي است )Lang, 2012, p. 125(. خلوت به معني توانايي كنترل و 
حق انتخاب تعامل اجتماعي دلخواه افراد مي باشد )Rapoport, 1977(. »سلسله مراتب قلمرو  مكاني يا زمينه هاي به وجود 
.)Lang, 2012, p. 171( »آورنده خلوت، براي احساس بهزيستي مهم هستند و به احساس امنيت انسان كمك مي كنند

مفهوم قلمرو در شرايط زمان و مكان معنا مي شود )Altman, 2003, p. 131(. برت قلمرو را به بخش قابل دفاع محدوده 
سكونت مرتبط مي داند )Burt, 1943(. »فضاي قابل دفاع، فضايي است كه تشخيص و كنترل فعاليت ها را براي ساكنين 
آسان مي سازد« )Lang, 2012, p. 174(. فضاي قابل دفاع براي تعريف سلسله اي از نظام هاي فضايي، شامل، موانع واقعي و 
 Newman,( نمادين و حوزه هاي نفوذ، استفاده مي شود و امكان مراقبت براي كنترل بيشتر توسط ساكنين را منجر مي شود
1972(. »اين نياز كه در تمامي سنين وجود دارد، مستلزم اين است كه احساس شود تكيه گاه و پناه  گاهي به دور از انواع 
خطرات وجود دارد« )Pakzad & Bozorg, 2012, p. 16(. و اما در خصوص جهت يابي، »انسان به واسطه برخي قابليت هاي 
فيزيولوژيك توانايي جهت يابي را پيدا مي كند، چه بر اساس اطالعات از پيش ثبت شده و چه بر پايه اطالعات جديد« 
)Naderi & Seif Naraghi, 1988(. »اگر جهت يابي مشكل باشد فشار عصبي افزايش مي يابد، به ويژه وقتي كه فرد در يك 
موقعيت خطر قرار گيرد« )Lang, 2012, p. 153(. براي سنجش امنيت، احساس كلي و دروني افراد نسبت به اين ويژگي در 
محل سكونت اهميت دارد و سپس براساس تعاريف، مصاديق آن را كه شامل ساماندهي محيط  كالبدي در راستاي ادراك 
افراد از فضا، موانع واقعي و نمادين محيط، فضاي قابل تشخيص و كنترل فعاليت ها و كاربري هاي سازگار با محيط هاي 
مسكوني، سلسله مراتب خوانايي و سهولت در دسترسي و ترددها، ميزان و كيفيت تعامالت اجتماعي در محيط همسايگي 

براي سنجش ميزان احساس امنيت در خانه، بررسي مي شود.

1-2- 3-  نياز به تعلق داشتن6 
كه  است،  شده  معنا  نمادين  هويت  و  اجتماعي  تماس  ويژگي هاي  در  استيل،  به تعبير  تعلق داشتن  به  نياز  معماري  در 
 Lang, 2012,( است  نمادين  زيبايي  و  اجتماعي  به خدمات، محيط هاي  در دسترسي  آن  كالبدي  اجتماعي-  نظام هاي 
p. 153(. انسان برای پاسخ به هويت خود، يك مكان را برای خود برمی گزيند، اين مكان يا نشانه براي هويت فردي و 
اجتماعي مي باشد و نوعي احساس مالكيت و دفاع را موجب مي شود )Lawson, 2001, p. 167(. »احساس تعلق ما را به 
محيط و افراد پيرامون پيوند مي دهد و باعث مي شود بسياري از نيازهايي كه در ارتباط با ديگران و محيط داريم بر طرف 
شود« )Pakzad & Bozorg, 2012, p. 16(. مازلو هويت را با احساس تعلق، عزت نفس و خودشكوفائی مترادف قرار می دهد

)Lang, 2012, p. 170(. قلمروپايي با امكان تغيير محيط و به نوعي شخصي سازي آن تأثير به سزايي در ايجاد حس هويت 
دارد )Roberts & Russell, 2002, p. 17(. »احساس بيگانگي بيشتر به شلوغي بيش از اندازه مكان هاي رفتاري ربط دارد«

.)Lang, 2012, p. 201(
احساس تعلق به مكان در سنجش رابطه بين انسان و محيط، عاملي اساسي و منجر به ارتقاي كيفي محيط هاي انساني 
است. حس تعلق داراي دو وجه كالبدي و اجتماعي است كه و تعلق اجتماعي بر تعلق كالبدي در محيط تأثير بيشتري 
نشان داده است )Javan foruzaneh & Motalebi, 2011(. تلقي افراد از مكان خوب و اشارات آنان به عناصر تشكيل دهنده 
يك مكان، ارتباط مستقيمي با نيازهاي عيني و ذهني آنان دارد كه متناسب با اين نيازها اين يا آن عنصر را براي قوام و 
دوام آن فضا ضروري مي دانند )Behzad far et al., 2009, p. 111(. تعلق به مكان فراتر از آگاهي از استقرار در يك مكان 
است. اين حس به پيوند فرد با مكان منجر شده و در آن انسان خود را جزئي از مكان مي داند و براساس تجربه هاي خود از 
نشانه ها، معاني، عملكردها و شخصيت نقشي براي مكان در ذهن خود متصور مي سازد و مكان براي او قابل احترام مي شود 
)Steele, 1981(. معني دار بودن و قابل ادراك بودن مكان جزء اساسي رضايت و دلبستگي به مكان از نظر لينچ مي باشد. 
لينچ عاملي را كه ميان انسان و مكان ارتباط و وحدت ايجاد مي كند را حس مكان مي نامد. اين نوع حس مكان مي تواند 
حس تعلق نيز به همراه داشته باشد )Linch, 1997(. بنابراين براي سنجيدن ميزان احساس تعلق بايد در دوبعد كالبدي و 
اجتماعي آن را مورد پرسش قرار داد. از اين رو زمينه هايي مانند ارزيابي ارتباطات افراد در محيط هاي همسايگي، نوستالژي 
افراد نسبت به آن مكان و همچنين كارايي كالبد فضاي خانه و محيط پيراموني آن براي افراد از عوامل تعيين كننده ميزان 

احساس تعلق آنان به خانه خود است.
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2. روش تحقيق
روش پژوهش، در مقاله حاضر، روش تحقيق همبستگي با هدف سنجش ميزان ارتباط نيازهاي اساسي انسان در مسكن 
انتخاب مسكن و پيش بيني  انساني در  اولويت هاي  اين روش به دليل تبيين  از  با ميزان دلبستگي مي باشد كه استفاده 
اساسي ترين عوامل در ساخت مسكن از ديدگاه مردم مي باشد. با توجه به اين كه در اين پژوهش مقرر است، زمينه انتخاب 
اولويت در پرداختن به مشكالت خانه مشخص شود تا موانع پيش رو در ايجاد خانه با ويژگي برآوردن مراتب سطوح باالتر 
و فرارونده انسان بپردازد، بايد نخست پرسشنامه اي جامع بدون در نظر گرفتن پيش زمينه  و يا انتخاب گروهي ويژه به 
ريشه يابي اساسي مشكالت در كالن شهري چون تهران بپردازد و بستر پژوهش هاي بعدي را براي رفع آن محيا سازد. از 
اين رو پرسشنامه اي جامع تهيه و توزيع شد و 430 پرسشنامه قابل تحليل شناخته و رابطه هاي ميان سؤاالت و حجم هاي 
آن به وسيله نرم افزار spss محاسبه شد. همچنين از روش افتراق معنايي دو قطبي براي فهم ادراك و احساس پاسخ دهنده 
به سؤاالت پرسشنامه بهره گرفته  شده است. براي پاسخگويي دقيق تر از مقياس ليكرت استفاده شد تا گزينه هايي با شدت 
متفاوت از دو قطب تا گزينه خنثي نيز بررسی شود. دلبستگي متغير وابسته و نيازهاي  اساسي متغير مستقل در نظر گرفته 
شده است. در اين پژوهش، تهران به عنوان زمينه مورد مطالعه انتخاب شد. علت محدود نكردن زمينه به منطقه يا بخشي 

از شهر به علت در بر داشتن متغيرهايي گسترده مانند خود محله است. 
3. ساختار الگوي نظري

آنچه منجر به دلبستگي افراد به خانه هايشان مي شود، تصويري است كه از آن دارند و اين تصوير زماني ايجاد دلبستگي 
مي نمايد كه بتواند به نيازهاي افراد پاسخگو باشد. براي افراد مختلف هريك از مراتب نيازهاي انساني داراي ابعاد گوناگوني 
است يعني با توجه به روحيات و ميزان رشد بعد معنوي افراد، توجه به مراتب مختلف نياز در آن ها متفاوت است اما آن 
چيزي كه جنبه عام دارد اين است كه نيازهاي اساسي در بعد اوليه مراتب نياز، هر چند با معيار متفاوت در نظر افراد، 

اهميت خود را فارغ از عوامل ديگر حفظ مي كند و مهم ترين جنبه هاي دلبستگي به خانه را ايجاد مي كند. 

جدول 1: ساختار الگوي نظري تحقيق 

نيازهاي اساسيدلبستگي )برطبق نظريه هشاس(  

بعد ثانويهبعد اوليهنيازها و توقعات كنوني  

رضايتمندي با مرتفع شدن نيازها و توقعات 
از تجارب 

- نيازهای جسمانی )زيست شناختي
- نياز به ايمنی، امنيت، نظم، ثبات

- نياز به تعلق داشتن و عشق

- نياز به احترام و حرمت
- نياز به خودشكوفايي

- نيازهاي شناختي و زيباشناختي
     بقا و پايداري+ توسعه+ عالقه 

مراقبت + توجه+  حمايت، احساس امنيت+ 
    بعد اوليه نيازهاي انساني بيشترين قرابت را با ايجاد دلبستگي داردراحتي

4. بحث )يافته هاي اوليه(
در پيش آزمون خالء عظيمی در همبستگی مشاهده شد. برای اطمينان از صحت پاسخگويی به پرسشنامه و اطمينان از 
درك معاني سؤال ها، با چند پاسخگو موارد را بررسی و مصاحبه صورت گرفت و صحت درك از پاسخگويی به سؤاالت 
تأييد شد. سؤاالت پرسشنامه شامل 16 سؤال عمومی برای سنجش نسبي ساختار زندگی افراد، 9 سؤال در خصوص ميزان 
دلبستگی فرد نسبت به محل سكونت، 13 سؤال در خصوص نيازهای جسمانی كه به تعبير استيل )1379( در معماری 
سرپناه و امنيت و 14 سؤال نياز به ايمنی و امنيت و 8 سؤال نياز به تعلق مي باشند. سؤالي نيز مبني بر انتخاب اولويت 
فردي شخص طراحي شد كه داراي 18 گزينه است و شامل گزاره هايي از نيازهاي 6 مرحله اي مدل نياز مازلو مي باشد. 
تعداد 430 عدد پرسشنامه مورد تحليل با نرم افزار spss قرار گرفت. 242پاسخ دهنده را خانم ها و 184 پاسخ دهنده آقايان 
شامل مي شوند. آلفاي كرونباخ سؤاالت پرسشنامه براي تعداد 420 پرسشنامه برابر با 0,926 مي باشد كه مقداري قابل 

قبول است.
جدول2: اعتبارسنجي- آلفا كرنباخ پرسشنامه

آلفاي كرونباختعداد آيتم ها
680,926
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75,3 درصد از افراد مصاحبه شونده ساكن آپارتمان و 18,1 درصد آن ها داراي خانه شخصي حياط دار و 6,5 درصد در 
برج زندگي مي كنند. 29,6 درصد از پاسخ دهندگان داراي خانه استيجاري و 66,7 درصد مالك خانه و 3,3 درصد آن ها 
داراي خانه سازماني مي باشند. 57,2 درصد از پاسخ دهندگان فقط شب ها و 35,8 درصد آن ها نيمي از روز و 7 درصد از 
آن ها بيشتر زمان روز را در خانه هستند. سؤالي كه اولويت انتخاب خانه را نسبت به معيارهاي معرف نيازهاي اساسي با 
18 گزينه مشخص مي نمود، نشان داد كه نياز  اول مدل مازلو، )اندازه مناسب اتاق ها( نسبت به نيازهاي بعدي با تفاوت 
معناداري در اولويت اول قرار گرفته است. اين تفاوت از آنجا معنادار مي باشد كه انتخاب گزينه هاي ديگر با تفاوت كمتر از 
5 درصد از يكديگر تمايز مي يابند. اما انتخاب اين گزينه اندازه مناسب فضا و اتاق ها به تفاوت نزديك به 20 درصد مي رسد 

نمودار زير اين تفاوت را نمايش مي دهد.  

نمودار 2: درصد انتخاب سه اولويت اول براي خانه ايده  آل پاسخگويان از ميان 18 گزاره

طبق پيش بيني مدل  مازلو نيازهای زيست شناختي و تعبير آن در معماری، بايد اندازه مناسب اتاق ها، تعداد پاركينگ 
و آسانسور مناسب و سهولت دسترسي به خريد روزانه در اولين اولويت هاي مردم براي خانه انتخاب مي شد. در انتخاب 
پاسخ دهندگان، اندازه مناسب اتاق ها و آشپزخانه و پذيرايي و غيره مهم ترين گزاره براي انتخاب يك خانه شناخته شد. اين 
انتخاب با گزاره هاي ديگر نياز سرپناه و دسترسي به خدمات يعني داشتن آسانسور مناسب و سهولت دسترسي به خريد 
روزانه تفاوت چشمگيري داشت و بدين معني است كه در خانه مفهوم اصلي، نياز اساسي اوليه را مناسب بودن ابعاد و فرم 
ايجاد مي كند. در ادامه سازه ضد زلزله اولويت دوم و محله خوب شهر سومين اولويت منتخب پاسخ دهندگان بود كه با 
پيش بيني مدل مازلو هم خواني دارد. چرا كه سازه ضدزلزله از نياز دوم يعني نياز به ايمنی و محله خوب از نياز به تعلق 
داشتن استخراج شده است. به دليل گسترده بودن بررسي پيرامون پاسخ ها در اين مقاله تنها به سه اولويت اول پرداخته 

شد.
جدول3: ميزان همبستگي ميانگين سؤاالت همبستگي با فرم مناسب اتاق ها

آيا فرم اتاق هاي خانه شما به نيازهاي زندگي شما 
و شيوه زندگي شما پاسخگو مي باشد؟

ميانگين سؤاالت 
دلبستگي

**0,525
0,000

44

1

44

همبستگي پيرسون                           ميانگين
سطح معناداري                                 سواالت
تعداد                                          دلبستگي

1

430

0,525 **

0,000
44

همبستگي پيرسون                         سوال 52
سطح معناداري

تعداد
معناداري همبستگي در طبقه 0,01 مي باشد **
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همبستگي معدل سؤاالت دلبستگي با فرم مناسب اتاق هاي خانه مطابق جدول فوق 0,525 مي باشد. اين ميزان همبستگي 
نسبت به سؤاالت ديگر، ميزان همبستگي بيشتري را نشان مي دهد و نمايشگر آن است كه اندازه مناسب اتاق هاي خانه 

مهم ترين اولويت كاربران است.
در نرم افزار Spss تحليل همبستگي پيرسيون بين سؤاالت دلبستگی به خانه و سؤاالت مرتبط با نياز اول و دوم و سوم 
مورد  عوامل  تأثيرگذارترين  و  مهم ترين  در خانه،  اوليه  نياز  تأمين  در  مداخله گر  عوامل  بين  تا  انجام گرفت  مازلو  مدل 
سنجش قرار گيرد كه بنا بر نتيجه تحليل، مهم ترين عوامل مؤثر در نياز اوليه انسان در مسكن اولويت بندي شد كه به 

ترتيب شرح زير آمده است.
• اولويت عوامل مؤثر در نيازهای جسمانی:

1- عدم مشكالت دردسرساز، مانند خرابي يا استهالك در بخشي از قسمت هاي خانه محل زندگي.
2- عدم صدا و شلوغي فضاي بيرون، كه از داخل منزل شنيده شود و مشكل ساز باشد.

3- كفايت فضاهاي خانه براي فعاليت هاي روزمره افراد خانواده در منزل )اعم از تعداد و اندازه اتاق ها، ابعاد و 
فرم فضاي پذيرايي مهمان و آشپزخانه و تعداد و اندازه سرويس بهداشتي و حمام و پاركينگ و آسانسور و غيره(.

4- رسيدگي مناسب و سريع در هنگام بروز مشكالت خرابي آسانسور و تأسيسات و مانند آن. 
5- داشتن آسايش حرارتي در تابستان هاي گرم و يا زمستان هاي سرد.
6- نگهداري از خيابان ها و معابر در حوالي خانه، مانند تعمير، نظافت.

7- امكانات خريد مناسب.
8- نور طبيعي و كافي خانه.

• اولويت عوامل مؤثر در نيازهای ايمنی:
1- احساس امنيت از فضاي خانه. 

2- امكان گرفتن كمك در هنگام بروز حادثه يا نا امني )از ارگان ها مثل نيروي انتظامي يا همسايگان و غيره( 
3- سهولت تردد و يا بازي افراد پير و سالخورده و يا كودكان در مسير اطراف منزل.

4- اطالع از فعاليت هاي ساختمان هاي مجاور و مراكز اطراف محل سكونت )مثاًل مسكوني هستند يا نه و اگر 
نيستند چه فعاليت هايي در آن صورت مي گيرد(

5- عدم نگراني از نفوذ دزد و بيگانه به داخل خانه.
6- نحوه ورود به فضاي خيابان يا كوچه و ارتباط آن با محورهاي سواره و پياده.

7- ديد از پنجره خانه به خيابان و ورودي هاي خانه يا محل بازي بچه ها ديد.
8- عدم تردد و حضور آدم هاي غريبه و ناشناس در اطراف منزل. 

9- مسير خانه سرراست و سهل الوصول. 
10- عدم اختالف سطح هاي داخل منزل يا مسائل فرمي بنا براي كودكان يا افراد سالخورده.

11- امنيت از لحاظ سرقت از منزل يا اتومبيل در محله. 

• اولويت عوامل مؤثر در نيازهای حس تعلق:
1- رضايت از آداب و رفتار اجتماعي همسايگان.

2- مناسب بودن فضاي عملكردي خانه.
3- پيش بيني مكان هايي براي تعامل همسايگان.

4- ارتباط با همسايگان )يعني به جز مسائل ساختمان به گفتگو و گذراندن وقت پرداختن( 
5- عناصري در خانه يا ساختمان منزل يا حياط و غيره كه عالقه هاي فردي را در گذشته به خاطر آورند.  

6- شرايط استفاده براي اوقات فراغت و و لذت بردن از حياط خانه )يا فضاهاي عمومي مشابه(. 

5. نتيجه گيري
در سؤال هاي پرسشنامه سعي شده مفاهيم دربرگيرنده نياز و فرهنگ و دلبستگي كاماًل عاميانه و غير كليشه اي مطرح 
شود، تا حس روزمره افراد از شرايط و محيط زندگي در آن پديدار شود. در پاسخگويي افراد به پرسشنامه، شرايط روحي 
پاسخگو در زمان پاسخگويي مؤثر است و همچنين با توجه به اقتضاي شخصيتي افراد و ميزان توقعات آن ها، درجه رضايت 
و نحوه سنجش آنان متفاوت است. بنابر اين نمي توان با يك ميزان، سطح رفاه و شرايط افراد را مقايسه كرد و نتيجه گرفت. 
آنچه قابل تحليل و نتيجه گيري است، سنجش رضايت از شرايط هر فرد با شرايط ديگر خودش مي باشد. انتخاب گزاره 
اندازه مناسب اتاق ها و آشپزخانه و پذيرايي و غيره، مطابق پيش بينی تفاوت معنا داري براي انتخاب اول داشت. در كتاب 
»بعد پنهان« اوارد ت. هال به نياز افراد مختلف در خصوص ابعاد مورد نياز براي احساس راحتي اشاره شده است. به اين 
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معني كه اندازه مناسب فضا از نظر بعد رفتاري در افراد با توجه به نياز و فرهنگ تعريف متفاوتي دارد. ديگر اهميت اندازه 
 Hall,( فضا، بعد عملكردي آن مي باشد. بسياری از مردم از نداشتن فضاي كافي براي چيدمان مبلمان شكايت مي كنند
 De vido,( »اكثر مردم مكان يابي مبلمان در فضا را بهتر از ساير جنبه هاي موقت و زودگذر در فضا درك مي كنند« .)1997
2004(. به طور كلي مسأله مناسب بودن اندازه فضا براي هر شخص از اولويت اول در مسكن برخوردار است. اولويت اندازه 
فضا براي افراد، مستقل از تأمين و يا عدم تأمين اين نياز در زندگيشان مي باشد. اين امر با گرفتن آزمون همبستگي بين 
سؤال متناسب بودن فضاي فعلي خانه پاسخگويان با سؤال ديگري كه مبني بر اهميت و اولويت اين امر در خانه مي باشد، 
سنجيده شد. ضريب همبستگي 0,01 مي باشد كه به معني نداشتن رابطه بين اين دو امر است. يعني اهميت اندازه فضا 
فارغ از برآورده شدن يا نشدن اين امر براي افراد مختلف احساس مي شود. بنابراين انتظار نمي رود، وقتي در شهر خانه ها 
از نظر ابعاد پاسخگوي مناسب افراد نمي باشد، مردم به نيازهاي باالتر كه در نهايت منتج به شكل گيري سيما و منظر شهر 

مي شود، توجه كنند. 
در خصوص اولويت هاي بعدي، از آنجا كه تهران شهري است كه هشدار در خصوص زلزله، بنا بر سابقه شهر و زلزله خيز 
بودن و وجود گسل ها، بسيار احتمال مي رود، از لحاظ رواني، در انتخاب و ذهن خريدار خانه، سازه ضد زلزله را به اولويت 
دوم مبدل ساخته است. نياز به امنيت كه در مفاهيم ديگري نيز گنجانده شده بود مهم ترين نمودش را در ساختمان، در 
سازه آن براي پاسخ دهندگان نشان داده است. محله خوب شهر به عنوان اولويت سوم پاسخگويان انتخاب شد. متقاضيان 
خريد خانه در تهران،  حتماً محله را از قبل انتخاب كرده اند و براي خريد خانه به همه محله هاي تهران مراجعه نمي كنند. 
در پرسشنامه علت انتخاب خانه فعلي افراد پاسخگو به پرسشنامه، سؤال شده است. افرادي كه اشاره به محله خوب شهر 
كرده اند، در محله هاي متنوعي نسبت به يكديگر زندگي مي كردند و مهم تر از آن، محله هاي زندگي اين افراد كه ويژگي 
بارز خانه خود را محله خوب بيان كرده اند، به جز مواردي معدود، معموالً هر كدام يك بار اشاره شده و در تنوع و پراكندگي 
آن در كل شهر، اين نكته اهميت بيشتري مي يابد كه محله خوب از ديد افراد شهر تهران همان محله اي نيست كه به 
خاطر امكانات و موقعيت مكاني خود شناخته شده تر است و يا به عنوان اولين گزينه به ذهن يك معمار يا شهرساز مي رسد. 
براي مثال تعدادي از محله هاي مطرح از  منظر پاسخگويان اشاره مي شود: مطهري، يوسف آباد، پيروزي، شهرك ژاندارمري، 
پيامبر، مالصدرا، سعادت آباد، بلوار فردوس، استادمعين، پانزده خرداد، جيحون و غيره. اين در حاليست كه پاسخگوياني كه 
در مناطق سرشناس تر شهر زندگي مي كنند، به محله خوب اشاره ای نداشته اند. گرچه اين موضوع به اين معناي مقياس 
مناسب براي سنجيدن محله ها با يكديگر نمي باشد، بلكه به اين معني است كه محله خوب، مفهوم و چارچوبي قاعده مند 
كه بتوان با يك بررسي سطحي به آن رسيد، نيست؛ بلكه با فرهنگ و سليقه و نحوه برآورد نياز مرحله سوم، متفاوت 
ارزيابي مي شود. لذا بايد ساختار محله برای كاربران آن حفظ شود. وقتي به صورت تحميلي، نوعي از ساخت و ساز با آب 
و رنگ نما سازي و پرداخت هاي عموم پسندانه به محله اي تزريق و يكسان سازي مي شود، براي ساكنين محله بدون اينكه 
علت را درك كنند از آنچه احساس تعلق به آنجا ناميده مي شود، مي كاهد. مفهوم هر محله بايد از ديد ساكنين آن محله 
سنجيده شود كه لزوماً كالبدي نيست و در اشارات توصيفي پاسخگويان در پرسشنامه به موضوعاتي كه به معنا مرتبط 

است، باز مي گردد. 
در بخش نيازهاي جسماني، اهميت نيازهاي سرپناهي نسبت به نيازهاي خدماتي، نمود بيشتري دارد. اولين معيارهاي 
سازندۀ نياز جسماني عدم مشكالت و خرابي بخش هاي خانه، عدم سر و صدا و داشتن آرامش و مناسب بودن ابعاد و تعداد 
اتاق ها بوده است و آخرين معيارها دسترسي به تاكسي و اتوبوس، امكانات خريد و نگهداري از معابر و خيابان ها مي باشد 
و اين موضوع تأكيدي بر اين امر است كه تا وقتي افراد سرپناه در خور نيازهاي اوليه خود نداشته باشند حتي خدمات 
كه خود از مرتبه اول نياز جسماني است نمي تواند با آن برابري كند. در بخش نيازهاي امنيت، همان گونه كه در مبحث 
يافته هاي اوليه، معيارهاي اولويت دار به ترتيب آمده است، اولين معيارهاي بخش امنيت، شامل امنيتي است كه مستقيم 
به خانه شخص مرتبط است و آخرين معيارها به مواردي اشاره دارد كه به امنيت محيط پيرامون منزل مي پردازد. اين 
نكته در اينجا به اين معني است كه تا زماني كه افراد، رفاه از جمله امنيت را در چارچوب مسكن خود احساس نكنند، 
انتظار مشاركت براي تأمين امنيت يا رفاه در محله و يا شهر از آن ها نمي رود. اين نكته مهمي است، چرا كه برخالف 
سياست هاي نوين معماري  و طراحي شهري، طرح هاي مشاركتي از آخرين اولويت هاي افراد انتخاب شد و اين امري است 
كه از معضالت  ناشي از عدم تأمين نيازهاي اساسي تر در مسكن امروزشان نشأت مي گيرد و تا اين امر مرتفع نشود، انتظار 
براي همكاري و مشاركت مردم براي ساخت و تيمار مشكالت عمومي شهر بي فايده است. در  بخش نيازهاي تعلق داشتن 
و عشق،  اولين معيارها به موضوعاتي كه پيرامون ارتباط اجتماعي با همسايگان مي باشد، داده شده است. اين معيارها، 
همبستگي بيشتر با دلبستگي به محل سكونت نسبت به خدمات و زيبايي نمادين است. تعامل با همسايگان از ديرباز در 
فرهنگ ايرانيان اهميت داشته است. ايرانيان مردمي اجتماعي و داراي ارزش هاي معاشرتي مي باشند. گرچه امروزه اين 
امر نسبت به گذشته كمرنگ تر شده، اما با توجه به نتايج پرسشنامه اين اهميت و ضرورت هنوز ديده مي شود. پيش بيني 
مكان هايي براي تعامل همسايگان و هم سطح بودن افراد در همسايگي از لحاظ فرهنگي يك امر مهم و ضروري است كه 
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در طراحي معماري و برنامه ريزي شهري بايد ديده شود. اين نتايج مي تواند، در انتخاب اولويت  سياست هاي اوليه براي 
ساخت و سازها و برنامه ريزي هاي آتي مسكن مفيد واقع شود. 

پی نوشت
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