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گیري از روش  انه با بهرهگیري دلبستگی به خ تبیین عوامل مؤثر بر شکل
 )موردي: واحدهاي مسکونی شهر اصفهان (مطالعه اي نظریه زمینه

 
*** عیسی حجت ، **فرهنگ مظفر  ، *سیده پوراندخت سعادتی 

 
  25/04/1396                                                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                          

  25/09/1396                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
خـاطر بـراي     راحتـی  تواند منجر به ایجاد احساس امنیت، آرامش و  دلبستگی به خانه، پیوند عاطفی مثبت میان انسان و خانه است که می

هاي  داشته و در حفظ و نگهداري محیط همچنین ساکنان را به مراقبت و محافظت از مکان واو افزایش کیفیت زندگی آنان شود.   ساکنان
براي ایجاد چنین پیوندي حضور برخی مقدمات کالبدي و اجتماعی در خانه ضروري است. این مقاله با هدف نی مؤثر خواهد بود. مسکو

هایی از خانه است که نقش مؤثري در دلبستگی انسان بـه آن ایفـا    گیري این پیوند، در پی شناخت ویژگی دستیابی به عوامل مؤثر بر شکل
هـاي   بـرد. داده  بهره می» اي نظریه زمینه«به این هدف، این پژوهش رویکردي کیفی اتخاذ نموده است و از روش  نمایند. براي دستیابی می

سـال   65-25هاي مسکونی واقع در محالت منتخب اصـفهان در بـازه سـنی     نفر از ساکنان مجتمع 30پژوهش با انجام مصاحبه عمیق با 
هاي مربوط بـه بیـرون    ویژگی«و» هاي مربوط به درون خانه ویژگی«دهد که هر دو دسته  میهاي این مطالعه نشان  اند. یافته گردآوري شده

، »کیفیات آسایشی و دوام کالبدي خانه«، »مالکیت«نمایند. این پژوهش  گیري دلبستگی ساکنان به خانه ایفا می نقش مهمی در شکل  »خانه
رضـایت از  «، »جلـوه بیرونـی خانـه   «را از جملـه عوامـل درونـی و    » انـه روابط عاطفی مثبت در خ«و » مبلمان و تجهیزات داخلی خانه«

  همچنیننماید.  گیري دلبستگی ساکنان به خانه معرفی می را از جمله عوامل بیرونی مؤثر بر شکل» کیفیت و خوشنامی محله«و » همسایگی
. لذا ارایه راهکارهایی بـراي اغنـاي ایـن     کند عرفی میشده م برگیرنده مقوالت مطرح اي در عنوان مقوله هسته را به» جلوه محیط مسکونی«

که این عوامل و کیفیـات    جا از آن .تواند منجر به ایجاد و یا ارتقاي دلبستگی ساکنان شود خانه، می» برون«و » درون«کیفیات در دو حوزه 
وهش پایه، مبنـایی بـراي ارایـه راهکارهـایی بـراي      عنوان یک پژ تواند به رابطه تنگاتنگی با فاکتورهاي فیزیکی فضا دارند، این پژوهش می

   هاي مختلف و از جمله معماري و شهرسازي باشد. ارتقاي دلبستگی انسان به خانه در حوزه
  
  

  .اي، خانه معاصر در ایران هاي خانه، دلبستگی به خانه، نظریه زمینه خانه، ویژگی کلمات کلیدي:

  p.saadati@aui.ac.ir. اصفهان هنر شگاهدان اسالمی، معماري دکتراي دانشجوي *
 . صنعت و علم دانشگاه شهرسازي و معماري دانشکده دانشیار **

  .تهران دانشگاه معماري، دانشکده استاد ***
 »خانه در ایران معاصر به انسان دلبستگی گیري شکل بر مؤثر فرایند و عوامل تبیین« عنوان با اول نگارندة دکتراي رساله از برگرفته مقاله این

 است. تهیه دست در اصفهان هنر دانشگاه در سوم و دوم نگارندگان راهنمایی با که است
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  مقدمه   
حضور انسان در هر مکانی، نوعی ارتباط و تعامـل دو  

بدین معنا که هم انسـان    ،دنبال خواهد داشت جانبه را به
و هـم مکــان از یکــدیگر تــأثیر پذیرفتــه و معنــا کســب  

گیـري نـوعی    منجر به شکلنمایند. این تعامل معموالً  می
رابطه عاطفی، گاه مثبت و گـاه منفـی نسـبت بـه مکـان      

تواند  شود. احساس عاطفی مثبت نسبت به مکان، می می
منجر به دلبستگی بـه مکـان شـود. دلبسـتگی بـه مکـان       
پیوندي احساسی و نوعی وابستگی عاطفی مثبت اسـت  

 ,Stedman(آیـد  که میان یک فرد و یک مکان پدید مـی 

در اثر این رابطه، مکان به نوعی لنگرگاه روانـی  . )2003
شود و احساسی از امنیت و اعتماد را بـا خـود    تبدیل می

). همچنـــین 1382(کـــوپر مـــارکوس،  دنبـــال دارد بـــه
شود که مکان براي فـرد   گیري این پیوند، باعث می شکل

 مهم شـده و او را بـه مراقبـت و محافظـت از مکـان وا     
  )2017( 1حقیق اسکنل و گیفـورد دارد. مطابق نتایج ت می

توانـد بـه    حتی تجسم نمودن مکان مورد دلبسـتگی مـی  
اقناع نیازهاي روانی انسان نظیر عزت نفس، معنا و تعلق 

   کمک نماید.
   

هـا نظیـر خانـه از     گیري این رابطه در برخـی مکـان   شکل
اي بــراي قــرار  اهمیــت بیشــتري برخــوردار بــوده و مقدمــه

ــافتن، آرام ــرفتن و  ی ــدن در آن گ ــی ســکنی گزی . در باشــد م
گیـري دلبسـتگی انسـان بـه خانـه هماننـد هـر تعامـل          شکل

هاي دو سوي تعامل یعنی انسـان و خانـه    اي، ویژگی دوجانبه
هـاي   پردازند. شناخت آن دسـته از ویژگـی   به ایفاي نقش می

توانند نقش مؤثري در این پیوند ایفا نماینـد، بـر    خانه که می
زه طراحـی محیطـی اسـت تـا بـدین      عهده پژوهشگران حـو 

اي بـراي دسـتیابی بـه راهکارهـاي ایجـاد و یـا        وسیله زمینه
  هاي مسکونی فراهم شود.   ارتقاي این پیوند در محیط

هـاي نظـري در علـوم طراحـی از جملـه       اما خأل بنیان
توان عامل مهمی دانسـت کـه زمینـه الزم     معماري را می

اي ایـن پیونـد   براي شناخت راهکارهاي ایجاد و یا ارتقـ 
وجـود   بـا  هاي مسکونی را فراهم نکرده است.  در محیط

ادبیات غنی پژوهشی در زمینـه دلبسـتگی بـه مکـان و نیـز      
علیرغم تأکید بر اهمیت تعامـل عـاطفی انسـان و خانـه در     

 )،Shabak et al., 2015(هـا   افزایش کیفیت زندگی انسـان 
هـاي  موضوع دلبستگی به خانه و پژوهش در زمینـه راهکار 

ایجاد و یا ارتقاي آن، آن چنـان کـه شایسـته اسـت مـورد      
توجه قرار نگرفته است. مطالعات، تأثیر دلبستگی بـه خانـه   

را اثبــات  QOL(2(بــر روي افــزایش کیفیــت زنــدگی    
اند. نتایج پژوهشی که به تازگی منتشـر شـده اسـت،     نموده

دهد که رضایت از محـیط مسـکونی و دلبسـتگی     نشان می
ر معناداري با رضایت از زنـدگی مـرتبط اسـت    طو به آن به

)Casakin & Reizer, 2017.(     بسـیاري از محققـان بیـان
ــه محــیط مســکونی، شاخصــی   کــرده ــد کــه دلبســتگی ب ان

 Shabak(ضروري براي سالمتی و پایداري انسـان اسـت   

et al., 2015(. ــین ــه و   همچن ــه خان ــتگی ب ــدم دلبس ع
ح اسـترس  احساس منفی نسبت به آن، موجب افزایش سط

شـود   در ساکنان و بـروز مشـکالتی در سـالمت آنـان مـی     
)Stokols & Shumaker, 1981(     لـذا توجـه بـه شـناخت .

عوامل مؤثر در ایجاد و یا ارتقـاي ایـن پیونـد در خانـه از     
کـه  ایـن  اهمیت زیادي برخوردار است. با در نظـر گـرفتن   

دلبستگی به مکان در چارچوب فرایندهاي فرهنگـی اتفـاق   
عوامـل تأثیرگـذار بـر    )، Altman & Low, 1992(تـد  اف می

تواند متفاوت باشـد.   آن از یک فرهنگ تا فرهنگ دیگر می
این مقاله با هـدف تبیـین عوامـل مـؤثر بـر ایـن پیونـد در        

  هاي زیر است:   جامعه ایران، در پی پاسخ به پرسش
هایی در جریـان ارزیـابی خانـه     وجود چه عوامل و کیفیت

  شود؟ بستگی ساکنان به خانه میگیري دل باعث شکل
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هاي مربوط به خانه، نقش مـؤثري   کدام یک از ویژگی
 نمایند؟ گیري دلبستگی ساکنان به خانه ایفا می در شکل

   پیشینه پژوهش -2
عنوان یکی از رویکردهاي مطـرح   دلبستگی به مکان به

هاي اخیر توجـه   در ارزیابی پیوند انسان و مکان، در سال
و  هـاي علـم را بـه خـود جلـب کـرده       بسیاري از حوزه

هاي معمـاري و طراحـی،    بیشترین التفات به آن از حوزه
اسـت   جغرافیاي انسـانی و روان شناسـی محیطـی بـوده    

)Lewicka, 2011 .(      دلبسـتگی بـه معنـاي رابطـه عـاطفی
اي  مثبت (مطلوب) است و دلبسـتگی بـه مکـان کـه گونـه     

ـ    ه معنـاي  تعامل روان شناختی بین انسان و مکـان اسـت، ب
پیوند شناختی، احساسی و عـاطفی بـا مکـان اسـت. ایـن      
پیوند نوعی وابستگی عاطفی مثبت اسـت کـه بـین فـرد و     

نتیجـه   همچنـین  و یابـد  توسعه مـی ایجاد می شود و مکان 
اعتقـادات و احساســات مثبتـی اســت کـه فــرد در فراینــد    

کنــد  تعامــل بــا مکــان و معنــا بخشــیدن بــه آن خلــق مــی
)Milligan, 1998(       حـس هـم پیونـدي بـا مکـان، ریشـه .

احساس تعلق خاطر نسبت بـه مکـان از    و داشتن در مکان
مفاهیمی هستند که در ادبیات مـرتبط بـراي توصـیف ایـن     

انـد. برقـراري ایـن رابطـه میـان افـراد و        رابطه به کار رفته
توانـد نتـایج مثبتـی نظیـر آرامـش، امنیـت و        ها، مـی  مکان

دنبـال   گرمی و خلوت را بـه راحتی، رشد فردي، آزادي، سر
  ).Scannell & Gifford, 2017bداشته باشد (

 1990کننـد کـه در اوایـل دهـه      الو و آلتمن اشاره می
میالدي، مطالعات بیشتر معطوف به وجود این پدیـده بـا   

 & Altmanتوافق بر معانی، اهداف و پویایی آن بـود( 
Low, 1992, 10  مرحله دوم مطالعات دلبستگی بـه .(

زمانی بود که این پدیده بـا دقـت بیشـتري مـورد      ،نمکا
بررسی قرار گرفت و محقّقین بـه گونـاگونی معـانی آن    

اي بـراي تحقیقـات کـاربردي در طراحـی      عنـوان پایـه   به
مکــان پــی بردنــد. در معمــاري و شهرســازي، طراحــان 

هاي کالبدي هستند کـه بـر رابطـه     دنبال کشف ویژگی به
هـا   جود انجام برخی پژوهشاما با و  دلبستگی مؤثر است

هاي کالبدي، بیشتر تحقیقات در خصـوص   بر روي جنبه
هاي اجتماعی آن تمرکـز   دلبستگی به مکان بر روي جنبه

لویکا با مروري بر صدها مقاله ارائـه شـده در   کرده است. 
کنـد   ادعا مـی   سال اخیر در خصوص دلبستگی به مکان 40

بعـد شـخص    ، که در میان سه بعد شخص، مکان و فراینـد 
یا فاعل دلبستگی در مطالعات مـورد توجـه بیشـتري قـرار     

ــاوت   ــر تف ــد ب ــن تأکی ــه اســت و ای ــردي در  گرفت ــاي ف ه
مطالعات، مانع گسترش و پیشـرفت تئـوري دلبسـتگی بـه     
مکان شـده اسـت. پیشـنهاد وي، انجـام مطالعـات نظـري       
بــراي پــر کــردن خألهــاي موجــود در خصــوص دو بعــد 

    .Lewika, 2011)مکان و فرایند است (
گرفتـه در ایـن حـوزه کـه      از جمله تحقیقات صـورت 

گیري این پیونـد را   نقش عوامل مربوط به مکان در شکل
تـوان بــه   انـد، مــی  مـورد بررســی و شناسـایی قــرار داده  

زمینه و بسـتر  «) اشاره نمود که 2003( 3پژوهش استدمن
ــان موقعیــت «، »وجــود خــدمات و تســهیالت  «، »مک

نحـوه ارتبـاط بـا    «و » ر زمینـه شـهري  قرارگیري مکان د
گیـري ایـن پیونـد     را از عوامل مـؤثر بـر شـکل   » پیرامون

دانـد. مطالعـات آنتـون و الرنـس بـر روي محـالت        می
ش عوامل قشهري و روستایی جنوب غربی استرالیا نیز ن

را مـورد   گیـري دلبسـتگی بـه آن    کالبدي مکان در شـکل 
. )Anton & Lawrence, 2014( سـت ا توجـه قـرار داده  

از مراکز   نایت و همکارانش، بر نقش فاصله پژوهش مک
مطـابق   .پـردازد  شهري در دلبستگی به محل سکونت می

آمریکـا   4هاي این پژوهش کـه در ایالـت مونتانـاي    یافته
صورت پذیرفته است، افزایش فاصله محـل سـکونت از   
ــه    ــاکنان رابط ــتگی س ــزایش دلبس ــا اف ــهري ب ــز ش    مراک

 در ایـران نیـز   ).Mcknight et al.,2017(مسـتقیم دارد  
پژوهشگرانی از حـوزه معمـاري و شهرسـازي بـر روي     
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عوامل سازنده دلبستگی به مکان در فضـاهاي شـهري و   
) بـا  150، 1388انـد. چرخچیـان (   معماري مطالعه نموده

مطالعه بـر روي فضـاهاي عمـومی شـهري، سـه مؤلفـه       
 تنــوع«و » اســتفاده مـداوم از مکــان «، »کیفیـات بصــري «

عنوان عوامل مؤثر بر دلبستگی به این گونه  را به» فعالیتی
در مطالعه   )1390زاده ( قاضی  نماید. از فضاها معرفی می

هاي مسکونی به تبیـین   خود بر روي فضاهاي باز مجتمع
مدلی مفهومی براي ارزیابی دلبستگی به مکـان پرداختـه   

الگوهـاي    است. الگوي پیشنهادي وي در واقـع توسـعه  
هـاي   است کـه چهـارچوب   5شده در ادبیات غربی حمطر

. وي نیـز  6اسـت  مفهومی موجود را یک گام به پیش برده
با رویکردي کمـی و بـا اسـتفاده از پرسشـنامه و انجـام      

هـاي فضـاي    هاي آماري، به ارزیابی نقش ویژگـی  تحلیل
هاي مسکونی در ایجـاد دلبسـتگی بـه مکـان      باز مجتمع

ــی ــژوهش وي   م ــایج پ ــردازد. نت ــاالي   پ ــتگی ب همبس
و » گرایـی  طبیعـت «، »خوانـایی «، »انسـجام « هـاي  ویژگی

هـاي   در فضاهاي بـاز مجتمـع  » وجود حریم خصوصی«
دهـد. از   مسکونی با حس دلبستگی به مکان را نشان می

تـوان بـه    مـی   هاي داخلـی در ایـن زمینـه    دیگر پژوهش
) بـر روي سـاکنان   2012پور و دیگـران (  پژوهش کمالی

سکونی شهرك اکباتان تهـران اشـاره نمـود    هاي م مجتمع
هـاي   که براي ارزیابی عوامل مؤثر بر دلبستگی به محـیط 

مسکونی شهري انجام شده است. این پژوهش بـا ارایـه   
تعدادي پرسشنامه بـه آزمـون تـأثیر متغیرهـاي مختلـف      

کــه از ادبیــات مــرتبط اســتخراج (کالبــدي و اجتمــاعی 
واحـد مسـکونی،   بر روي میـزان دلبسـتگی بـه     )اند شده

نتایج این پـژوهش،    اساس محله و شهر پرداخته است. بر
و   همبسـتگی مثبـت  ، »مالکیـت «و » طول مدت اقامـت «
هاي فرهنگـی و نـاهمگنی     تنش«و  »ترس از وقوع جرم«

هـاي   ، همبستگی منفی با دلبستگی بـه محـیط  »اجتماعی
  مسکونی دارد.

ـ       ه اما از معدود پژوهشـگرانی کـه بـا رویکـرد کیفـی ب
لـک    هاي مسکونی پرداختـه   موضوع دلبستگی به محیط

. وي که بر روي موضوع دلبسـتگی بـه    باشد می) 1394(
مکان در بازسازي محالت مسـکونی پـس از زلزلـه بـم     

اي و به کمک  پژوهش نموده است، با روش نظریه زمینه
اي  یافته، بـه ارائـه نظریـه    ساختار  هاي نیمه انجام مصاحبه

اکنان محـالت بـم از پیامـد بـازآفرینی     مبتنی بر درك س
پـردازد.   دلبستگی به محله در بازسازي پس از زلزله مـی 

طـور خـاص متمرکـز بـر موضـوع       نتایج پژوهش او بـه 
  اختالل در دلبستگی به مکان پس از وقوع بحـران اسـت  

اما روش پژوهش وي، کـارآیی رویکـرد کیفـی و روش    
لبسـتگی بـه   اي را در پرداختن به موضـوع د  نظریه زمینه

  دهد. مکان نشان می
هـاي   نگر بیشـتر پـژوهش   لذا با عنایت به رویکرد جزء

و   هـاي مسـکونی   شده در زمینه دلبستگی به محیط مطرح
تمرکز آنان بر روي یک یا چند مؤلفه کالبدي یا انسـانی  

ــژوهش ــزوم انجــام   و انجــام پ ــاري، ل هــاي کمــی و آم
را تحلیل  نگر که سازوکار دلبستگی به خانه پژوهشی کل

را مـورد   گیـري آن  نموده و عوامل متفاوت مؤثر در شکل
شـود. بـا    شناسایی و موشکافی قرار دهد، احسـاس مـی  

هاي فرهنگی بستر خانه در تعیـین   توجه به نقش ویژگی
تواننـد از   عوامل تأثیرگذار بر این پیوند، این عوامـل مـی  

ال دنب اي به جامعه دیگر تغییر کنند. این پژوهش به جامعه
دستیابی به این عوامل در جامعه معاصر ایران، رویکردي 

تواند خـأل   نماید. اتخاذ این رویکرد می کیفی را اتخاذ می
تري  موجود در مطالعات قبلی را پر نموده و تبیین جامع

از عوامل تأثیرگـذار بـر دلبسـتگی سـاکنان بـه خانـه در       
  جامعه امروز ایران به دست دهد. 

   شناسی پژوهش روش
ــؤثر در   ا ــل م ــه عوام ــتیابی ب ــراي دس ــژوهش ب ــن پ ی

گیري دلبستگی به خانه، رویکردي کیفـی داشـته و    شکل
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هـا و   عنوان ابزار کیفی گردآوري داده از مصاحبه عمیق به
ها بهره گرفته است.  براي تحلیل داده» اي نظریه زمینه«از 

شـده در   هـاي گـردآوري   تواند داده می» اي نظریه زمینه« زیرا  
تحقیـق را سـازماندهی و تنظـیم کـرده و بـه تبیـین       محیط 
هـاي میـدان مطالعـه     اي مستخرج از واقعیـات و داده  نظریه

). این روش زمانی مناسـب اسـت کـه    1393بپردازد (لک، 
هـاي جدیـد مـرتبط بـا      دنبـال کشـف حـوزه    پژوهشگر بـه 

  اي شـناخته  موضوع بوده و یا در پـی آن اسـت کـه حـوزه    
ــه ــده را از زاوی ــد ش ــتراوس و   اي جدی ــد (اس ــازه ببین و ت

). با توجه به رویکرد متفـاوت ایـن پـژوهش    1390کربین، 
هــاي پیشـین نســبت بــه موضــوع   در مقایسـه بــا پــژوهش 

نظریـه  «نگـر، روش   دلبستگی به خانه و اتخاذ دیدگاهی کل
  تواند روشی مناسب براي این پژوهش باشد. می» اي زمینه

  یريگ کنندگان در پژوهش و روش نمونه شرکت  
هـاي   گیري ایـن پـژوهش ماننـد سـایر پـژوهش      نمونه

کیفی، از نوع غیراحتمالی یـا هدفمنـد اسـت کـه در آن     
کننــدگان بـا هــدف کسـب بیشــترین    انتخـاب مشـارکت  

شـود.   اطالعات در مورد پدیده مورد بررسی انجـام مـی  
کمی -گیري احتمالی گیري هدفمند بر خالف نمونه نمونه

محور موارد یا واحدهاي   یارمندانه و مع بر گزینش هدف
لذا در مرحله گـردآوري داده    ،مورد مطالعه استوار است

. 7گیـرد  گیري هدفمند به شکل نظري انجام می کار نمونه
در این میان به دلیل ویژگی ابزار تحقیق، یعنی مصـاحبه  
عمیق که بر خالف پرسشنامه، با تعداد محـدودي انجـام   

چنـدان   ن اهمیتـی دو شـوندگا  گیرد، انتخاب مصاحبه می
هـا و   یابد. نظر به اینکـه سـرزمین مـا ایـران از اقلـیم      می

هاي مختلفی برخوردار است و همچنین در  فرهنگ خرده
بـین ایـن    (روزگار معاصر و در پی ارتباطـات فرهنگـی   

ها و نیز بین کالن فرهنگ ایرانـی و دیگـر    خرده فرهنگ
 تـوان کلیـت   نمـی   )هـا از جملـه فرهنـگ غربـی     فرهنگ

عنوان محدوده مورد بررسی انتخـاب   سرزمین ایران را به

محـدود کـردن مکـانی،      تضـرور  نمود. لذا با توجه بـه  
ها و بخش میدانی پژوهش، تنها در بسـتر شـهر    مصاحبه

شود. با توجه بـه تـأثیر بـارز سـطح      اصفهان سنجیده می
دهنده  اجتماعی و اقتصادي افراد در چیستی عوامل شکل

کننـدگان   ه، در ایـن پـژوهش مشـارکت   دلبستگی به خان
صورت هدفمند از سه نوع محله بـا سـطح اجتمـاعی     به

اقتصادي باال، متوسط و پایین براي به حـداکثر رسـاندن   
برگیري افرادي از تمام سطوح اجتمـاعی   ها و در تفاوت

ــین جــامع   ــا تبی ــري از  و اقتصــادي انتخــاب شــدند ت ت
ـ       ه خانـه  فاکتورهـاي تأثیرگـذار بـر موضـوع دلبسـتگی ب

سـطح   عنوان محله بـا  حاصل شود. لذا محله مالصدرا به
اقتصادي بـاال، محـالت کـوي امـام و جـابر       -اجتماعی

اقتصـادي متوسـط و    -عنوان محله با سطح اجتمـاعی  به
 -عنـوان محلـه بــا سـطح اجتمــاعی    محمـد بــه  محلـه آل 

هاي  که خانه . با توجه به آننداقتصادي پایین انتخاب شد
ها و کیفیات فضـایی   از لحاظ ویژگی واحدي مستقل تک

هاي مسکونی  تفاوت زیادي با واحدهاي واقع در مجتمع
هـاي مسـکونی    داشته و بسیاري مسایل مطرح در مجتمع

از قبیــل روابــط همســایگی، خلــوت و مســایلی از ایــن 
هـاي تـک واحـدي     تـري در خانـه   دست، نقش کمرنـگ 

اخت و که امروزه سیستم س با توجه به آن مستقل دارد و 
هاي مسـکونی گـرایش پیـدا کـرده      ساز به سمت مجتمع

گونه واحدها و ارایه راهکار براي آنان  است، بررسی این
هـا   در این پژوهش، نمونه از اولویت برخوردار است. لذا

 5هـاي مسـکونی داراي حـداقل     از بین سـاکنان مجتمـع  
صـورت   هـا بـه   واحد مسکونی انتخاب شـدند. مصـاحبه  

ــه و حتــی خانــه چهــره بــه چهــره در هــاي  ســطح محلّ
کننده صورت گرفته و اظهارات افراد بـا کسـب    مشارکت

اساس  ها بر ها ضبط شد. در این پژوهش داده اجازه از آن
نفر از ساکنان محالت ذکر شده به دسـت   30مصاحبه با 

گیـري کـه    آمده است. حجم نمونه در ایـن روش نمونـه  

89 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jh
re

.ir
 a

t 1
4:

39
 +

03
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
12

th
 2

01
9

http://jhre.ir/article-1-1580-fa.html


 
 

 
 

ره 
شما

16
4

 ♦ 
ان 

مست
ز

97 ♦
  

 8ع نظـري کیفی است، به اشبا -مختص تحقیقات میدانی
ها تـا   . یعنی مصاحبه9بستگی داشته است ،سوال پژوهش

اند  ها مشابه شده که به نظر رسید پاسخ  زمانی ادامه یافت
.   شـود  نمـی ها اسـتخراج   اي از داده و دیگر اطالعات تازه

 5ها از میان کسانی انتخاب شدند کـه دسـت کـم     نمونه
ند سال سابقه سکونت در خانه فعلی خود را داشـته باشـ  

تا به ثبات نسـبی در زمینـه چگـونگی تعامـل  بـا خانـه       
طور متعادلی هـر   ها به تالش شد تا نمونه و   رسیده باشند

سـعی   همچنـین  دو گروه زنان و مردان را در بر بگیـرد.  
ســال  25هـاي ســنی بـاالي    انتخـاب افــراد از بـازه   شـد 

صورت گیرد. در این بازه سـنی، افـراد اسـتقالل نسـبی     
هایشــان وارد  تــري را در ارزیــابی اد واقعــیداشــته و ابعــ

کننـدگان در   مشخصات دموگرافیـک مشـارکت    کنند. می
  آورده شده است. 1شماره تحقیق در جدول 

  ها گردآوري و تجزیه و تحلیل داده 
صورت عینـی و   ، محقق شخصاً به»اي نظریه زمینه«در  

ها و تجزیه و تحلیل اسـت.   تجربی درگیر گردآوري داده
ویـژه باعـث خالقیـت و     ت استقرایی این نظریه بـه ماهی

سـازد   آزادي محقق شده و فرایند پژوهش را منعطف می
). در مطالعه حاضـر از مصـاحبه   142، 1392(محمدپور، 

هـا اسـتفاده شـده اسـت. هـر       عمیق براي گردآوري داده
مصاحبه با سواالت کلی در خصـوص تجربـه شخصـی    

هـا از   درك آن کننـدگان از دلبسـتگی بـه خانـه و     شرکت
عــواملی کــه دلبســتگی بــه خانــه را تحــت تــأثیر قــرار  

دهند، شروع شـد. سـپس در ادامـه گـاه بـه فراخـور        می
آمده، سواالت بیشتري بـراي دسـتیابی بـه     گفتگوي پیش

  اطالعات بیشتر پرسیده شد.
ها ضبط و سپس بر روي کاغذ پیاده  متن همه مصاحبه

مزمان صورت صورت ه آوري و تحلیل داده به شد. جمع
اي از طریـق   ها در روش نظریه زمینـه  گرفت. تحلیل داده

، 11هـاي بـاز   گیرد. لذا کدگـذاري  صورت می 10کدگذاري

ــوري ــابی 12مح ــر روي داده 13و انتخ ــد   ب ــام ش ــا انج ه
). کدگذاري بـاز شـامل یـک    1390(استراوس و کربین، 

ها  بندي داده تحلیل سطر به سطر و برچسب زدن و دسته
ها است. در مرحله کدگذاري بـاز   ا و زیرمقولهه در مقوله

مقوله به دست آمد. کدگـذاري   14کد باز و  270حدود 
ها با مشـخص نمـودن    تر کردن مقوله محوري به انتزاعی

ــین آن ــط ب ــد  هــا و تجمیــع آن رواب هــا در شــکلی جدی
هـا کــاهش یافــت و   پرداخـت. در نهایــت تعـداد مقولــه  

کدگذاري انتخابی هاي محوري جدیدي پدید آمد.  مقوله
 اي شـد کـه بـا تمـام     منجر به تولیـد یـک مقولـه هسـته    

  مرتبط بود. هاي دیگر مقوله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   شرکت
  کننده

  جنسیت
  سن

  سطح
  محله

تعداد واحد 
در مجتمع 
  مسکونی

مدت 
سکونت در 
  A B  C  مرد  زن  خانه کنونی

1      45        7  10  
2      37        10  5  
3      31        12  9  
4      52        15  7  
5      26        8  12  
6      63        5  15  
7      28        11  8  
8      41        13  11  
9      48        6  14  
10     27        9  6  
11     33        14  8  
12     55        21  13  
13     46        12  16  
14     29        5  7  
15     38        8  15  
16     47        10  7  
17     32        11  6  
18     61        19  5  
19     28        17  8  
20     36        7  13  
21     53        5  15  
22     46        9  11  
23     30        11  9  
24     58        6  8  
25     37        8  10  
26     50        12  7  
27     49        15  12  
28     27        7  18  
29     64        17  5  
30     35        6  15  

  
  .کنندگان در پژوهش مشخصات دموگرافیک شرکت. 1 ج
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  هاي محـوري و مقولـه   مفاهیم، مقوله 2 شماره جدول
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  اعتبارسنجی پژوهش

طــور کلــی بــراي بررســی اعتبــار ایــن پــژوهش از  بـه 
و نیز تکنیک  15نترل عضو، ک14هاي مقایسه مستمر تکنیک
اسـتفاده شـده اسـت. مقایسـه دایـم از طریـق        16ممیزي

ها براي چندین مرتبه در طـول تحلیـل،    بازگشت به داده
هـا صـورت    هـا و همپوشـانی آن   جهت تشخیص مقولـه 

هـاي پـژوهش بـا     هـا و یافتـه   گرفته است. همچنین داده
کنندگان در میان گذاشته شد و از آنان  برخی از مشارکت

خواسته شد تا میزان همخوانی نتایج با تجربیات خود را 
ها به شیوه کنترل عضـو   ارزیابی کنند. لذا اعتبار این یافته

هـا و   نوشـته  هایی از دست بخش مورد تأیید قرار گرفت. 
ــه   ــدایی و مقول ــدهاي ابت ــص   ک ــط دو متخص ــا توس  ه

 اي کیفی بازبینی شـد. ایـن روش کـه جانسـون    ـه روش
)Johnson, 1997, 283( را بـــازبینی خبرگـــان   آن

هـاي ارتقـاي روایـی در     خوانـد، از دیگـر اسـتراتژي    می
  هاي کیفی است. پژوهش

  دهد. هاي کیفی را نشان می شده از داده  هسته استخراج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ها یافته

شــده در ایــن   مصــاحبه انجــام 30از تحلیــل محتــواي
  اسـت:  پژوهش، هفت مقوله محوري عمده تبیـین شـده  

) کیفیات آسایشی و دوام کالبدي خانـه،  2) مالکیت، (1(
) روابط عـاطفی  4) مبلمان و تجهیزات داخلی خانه، (3(

) رضـایت از  6) جلوه بیرونی خانـه، ( 5مثبت در خانه، (
هـا   ) کیفیت و خوشنامی محله. این مقوله7(و   همسایگی

ها و عوامـل مربـوط    ویژگی«بندي به دو دسته  طبقه قابل
بـرون   ها و عوامـل مربـوط بـه    ویژگی«و » خانهبه درون 

اي مـرتبط بـا کلیـه مقـوالت      هستند. مقوله هسـته » خانه
  تصـویر شـناخته شـد. در   » جلوه محیط مسکونی«دیگر، 
ها که عوامل تأثیرگذار بـر   مدل برخاسته از داده 1 شماره

  دهـد، ترسـیم شـده    فرایند دلبستگی به خانه را نشان می
صـورت   یند دلبستگی به خانـه بـه  است. در این مدل فرا

پیکانی ترسیم شده و چهار صفت خانه که مطابق نتـایج  
اي در  کننـده  پژوهش پیشینی از نگارندگان، نقـش تعیـین  

  تعدادي از مفاهیم
  (کدگذاري باز سطح اول)

  ها مقوله
مقوله   هاي محوري مقوله  (کدگذاري باز سطح دوم)

  هسته
ت و آرامـش،  سروصدا، آلودگی صـوتی، سروصـداي همسـایگان، خلـو     هاي پر وجود کاربري

سیستم گرمایش و سرمایش مناسب، وسعت خانـه، کفایـت فضـاي داخلـی، تناسـب فضـا بـا        
جمعیت خانه، کفایت تسهیالت بهداشتی، رطوبت و نم، کهولت سـاختمان، قـدمت تسـهیالت    

  و تجهیزات، مشکالت فیزیکی در خانه

  آسایش شنیداري
کیفیات آسایشی و دوام 

  کالبدي خانه

ونی
سک

ط م
محی

وه 
جل

  
  آسایش حرارتی
  آسایش فیزیکی

  دوام کالبدي
کیفیت تسـهیالت و تجهیـزات داخلـی خانـه، بـه روز بـودن تجهیـزات، اسـتفاده از مصـالح،          
تسهیالت و تجهیزات پیشرفته و مطابق سلیقه روز، وسـایل درون خانـه، مبلمـان درون خانـه،     

  ها و مصالح) تزیینات داخلی خانه (چیدمان، رنگ

مبلمان و تجهیزات   داخلی خانهتجهیزات 
  مبلمان و تزیینات داخلی داخلی خانه

کیفیت تعامالت اعضاي خانواده، تأمین خلـوت در درون خانـه، روابـط اجتمـاعی در فضـاي      
هـاي مشـترك در خانـه، رویـدادهاي      داخل خانه، روابط عاطفی با اعضـاي خـانواده، فعالیـت   

  اجتماعی درون خانه

روابط عاطفی مثبت در   عی درون خانه،کیفیت روابط اجتما
  روابط و تعامالت عاطفی درون خانه خانه

نبود آزار صاحبخانه، استقالل و آزادي عمل براي ایجاد تغییرات در خانه، اجتناب از موقعیـت  
 مالکیت  صاحبخانه بودن  نشینی پایین اجاره

مالت و روابـط اجتمـاعی بـا    روابط همسایگی مثبت،  تأمین خلوت در روابط همسایگی، تعـا 
همسایگان، وجود اقوام و دوستان در نزدیکی، نبـود روابـط ناخواسـته بـا همسـایگان، احتـرام       

  همسایگان به قلمرو شخصی، خلوت و فاصله اجتماعی
حق انتخاب بین خلوت و تعامالت 

  رضایت از همسایگی  اجتماعی در روابط همسایگی

ماعی و فرهنگی ساکنان محله، دیدگاه دیگـران نسـبت   سکونت افراد اصیل در محله، سطح اجت
به ساکنان محله، دسترسی محله به طبیعت، آسایش در محله، خـدمات و تسـهیالت در محلـه،    

  اي محله، امنیت خاطر در محله، امکان کنترل ساکنان بر محیط هاي زمینه ها، ویژگی دسترسی

  هاي کیفی محله ویژگی
 کیفیت و خوشنامی محله

  می محلهخوشنا
هـا، تعـادل    ها، ، ظاهر بیرونی خانه، همخوان بودن سـاختمان  ها، تراکم ساختمان حجم ساختمان

  شده و فضاي باز هاي ساخته بین محوطه
  کیفیت بصري محیط مسکونی جلوه بیرونی خانه  ها مطبوعیت زیباشناسانه ساختمان

  .هاي کیفی ستخراج شده از دادههاي محوري و مقولۀ هسته ا مقوله ،مفاهیم. 2 ج  
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 گیـري  عنوان مقدمات شـکل  برقراري این پیوند دارند، به
انـد. پژوهشـی از نگارنـدگان کـه بـه       آن نشان داده شده

گاه بودن خانه، شر شده است چهار صفت لنگرتتازگی من
  گیـري  شاخصی براي شأن اجتماعی، بستري براي شـکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دست آمده در ایـن پـژوهش،    هریک از هفت مقوله به
توانـد فراینـد    ها، می به تنهایی یا در تعامل با دیگر مقوله

واسطه تـأثیر در اغنـاي هریـک از     دلبستگی به خانه را به
مـه بـه معرفـی    شـده تسـهیل سـازد. در ادا    صفات مطرح

ها بر پدیده  ها و شرح تأثیر آن هاي برخاسته از داده مقوله
  شود. دلبستگی به خانه پرداخته می

  ها و عوامل مربوط به درون خانه  ویژگی
 مالکیت

 گیـري  مالکیت یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در شـکل 
هـاي   دلبستگی سـاکنان بـه خانـه اسـت. سـاکنان خانـه      

موالً عدم مالکیت را منشأ سلب استیجاري یا سازمانی مع
یکـی  » آزار صـاحبخانه «دانند.  دلبستگی خود از خانه می

از عواملی است که سبب تمایـل افـراد بـه جابجـایی از     
   خب خوبی اینجا اینه که خونه خودمونه.«شود:  خانه می

خاطرات شیرین و بستري براي رفـع نیـاز رفتارهـا را    
 لّی بـا دلبسـتگی بـه   داند که ارتباط ع صفاتی از خانه می

گیري این  عنوان مقدمات شکل توانند به خانه داشته و می
  ).1396پیوند مطرح شوند (حجت و دیگران، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کــرد.  کــه مســتأجر بــودیم صــاحبخونه اذیــت مــی قبلــی 
هـاي   در خانـه » روزشماري میکردم که از اونجـا بلنـد شـیم.   

ي عمــل بــراي نبــود اســتقالل و آزاد«ســازمانی نیــز ه ـخونـ 
که موجـب سـلب صـفت لنگرگـاه     » ایجاد تغییرات در خانه

بودن خانه است، موجب سلب دلبسـتگی سـاکنان بـه خانـه     
هـاي   اي که در یکی از خانـه  شونده که مصاحبه شود. چنان می

مـا اینجـا   « گویـد:  سازمانی نظامی ساکن اسـت اینگونـه مـی   
. هیچ تغییري نمیتونیم در خونـه بـدیم. خونـه خـراب شـده     

ده و مجبوري کنـار بیـایی. بخـواي     جا سرامیک صدا می یک
شود و اگه بخـواي مـثالً    خراب کنی طبقه پایین معترض می

آشپزخونه رو بکوبی و درست کنـی ارتـش از تـو خسـارت     
  »گیره. می
دنبـال دارد.   مالک خانه بودن بـا خـود شـأن اجتمـاعی بـه       

ره نشـینی  به این دلیل مالکیت را بـر اجـا    بسیاري از ساکنان

  .گیري دلبستگی انسان به خانه. نگارندگان مدل عوامل تأثیرگذار بر شکل. 1ت 
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دادند تا از موقعیت پایین اجـاره نشـینی اجتنـاب     ترجیح می
طــور غیــر مســتقیم اعتبــاري کــه از مالکیــت  کننــد. لــذا بــه

مستأجر بـودن یـه   «را برایشان مهم نموده است:  گیرند، آن می
دید دیگه به مردم میده. انگار یه جـور دیگـه راجـع بـه آدم     

  »کنند. فکر می
شود تا سـاکنان تمایـل    ث میعالوه بر این مالکیت باع

کمتري به جابجایی داشته و همین عدم تغییر در ساکنان 
ساختمان، منجر به شناخت بیشتر از یکدیگر شـده و در  

دنبـال   بیشتر اوقات امنیت خاطر و رضـایت بیشـتري بـه   
انـد. مسـتأجر    چون همه هم صـاحبخونه «خواهد داشت: 

اختی از نداریم که مرتب عوض بشن. باالخره آدم یه شن
بـرعکس   » تـره  هـا پیـدا میکنـه. خیـالش راحـت      همسایه

هاي اسـتیجاري یـا سـازمانی کـه فـرد       سکونت در خانه
گذراند مانعی براي ایجـاد   ها می مدت مشخصی را در آن
خیلی افراد در ایـن خونـه   «شود:  تعلق خاطر به مکان می

هاي منفـی   اند. آدم احساس میکنه انرژي اند و رفته اومده
  »ن خونه هست.توي ای

   کیفیت آسایشی و دوام کالبدي خانه
ــنیداري«وجــود  در محــیط مســکونی از » آســایش ش

 عواملی است که بر دلبستگی ساکنان به خانه مؤثر است.
هـاي پـر سـر و     آلودگی صوتی ناشی از وجـود کـاربري  

صدا در اطراف خانه و یا آمدن سروصـداي همسـایگان   
ب دلبسـتگی  به داخل موجب سلب این آسـایش و سـل  

سروصـداي کوچـه خیلـی موضـوع     «شـود:   ساکنان مـی 
مـون راحتـه و دوسـتش دارم     ایه با اینکه خونه آزاردهنده

ولی به خاطر سروصدا و آسایش نداشتن دلـم میخـاد از   
  »اینجا برم به یه کوچه آروم.

وجود سیستم سرمایش و گرمایش مناسب کـه منجـر   
سـایش  آ«  وشـود   براي ساکنان مـی » آسایش حرارتی«به 

افراد در خانه که تحت تأثیر پارامترهایی چـون  » فیزیکی
وسعت خانه، کفایـت فضـاي داخلـی، تناسـب فضـا بـا       

جمعیت خانه، کفایت تسـهیالت بهداشـتی و نظـایر آن    
عوامل تأثیرگذار بر دلبستگی سـاکنان بـه خانـه     است، از

اي کمی بزرگتر زندگی کنم.  دوست دارم در خانه«است: 
تنگـه. دوخوابـه اسـت و بـراي چهـار نفـر        االن جامون

جامون تنگه. دوسـت دارم در جـایی زنـدگی کـنم کـه      
همچنـین  » حداقل یک اتاق خواب بیشـتر داشـته باشـه.   

اتـاق مـن بـراي مـن و خـواهرم کمـی       «جمالتی نظیـر  
 اصــالً«و یــا » کوچیکــه. نمیتــونیم بــا هــم کنــار بیــاییم 

سـت.  هاي بهداشتی اینجا جوابگوي تعداد مـا نی  سرویس
» ها حـداقل دو تـا سـرویس دارنـد     االن دیگه همه خونه

  دهنده بعد فیزیکی آسایش درون خانه است. نشان
خانه نیز عامـل تأثیرگـذار دیگـري در ایـن     » دوام کالبدي«

شـوندگان ذکـر    راستا است کـه توسـط بسـیاري از مصـاحبه    
خـوردگی، کهولـت    شده است. وجود رطوبـت و نـم، تـرك   

جهیـزات قـدیمی و دیگـر عـواملی     ساختمان، تسـهیالت و ت 
نظیر مشکالت فیزیکی در خانه و یا نیاز بـه تعمیـر یـا غیـر     

هایی از خانه، کدهایی هسـتند کـه در    قابل تعمیر بودن بخش
ــدان اشــاره شــده و از مصــادیق ســلب دوام   مصــاحبه هــا ب

 بـه  نسـبت  کالبدي هستند که موجب سلب دلبستگی ساکنان 
قبل ساخته شـده و ایـن   خونه ما خیلی «شوند:  خانه می

ام یکدفعـه  مخیلی مشکالت براي ما داره. مثالً سقف ح
  »هاي سقف از بین رفته. ریزه. قیر و گونی و عایق می
  

  مبلمان و تجهیزات داخلی خانه
ــه ــزات و   مطــابق یافت ــت تجهی ــژوهش، کیفی ــن پ ــاي ای ه

توانـد   ها، مـی  تسهیالت داخلی خانه و میزان به روز بودن آن
گیري دلبسـتگی سـاکنان باشـد.     ثیرگذار بر شکلاز عوامل تأ

ــوجهی از مصــاحبه  ــل ت ــداد قاب ــورد   تع ــه م شــوندگان، خان
کننـد کـه از تجهیـزات     دلبستگی خود را جایی توصیف مـی 

دم بـریم در   تـرجیح مـی  «روز برخـوردار اسـت:    مدرن و بـه 
هاي االن کمتـرین امکانـاتش اینـه کـه      تر. خونه خونه لوکس
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هـا   ه. اینجـا موزاییکـه و موزاییـک   کف خونه مـثالً سـرامیک  
  »ده. کامل از بین رفته و صدا می

شوندگان وجود برخـی تجهیـزات در درون خانـه     مصاحبه
ــر  نماینــد کــه بــه آســایش بیشــتر ســاکنان کمــک مــی  (نظی

آسانسور، تجهیـزات و تأسیسـات بهداشـتی و گرمایشـی) و     
یــا اســتفاده از مصــالح، تســهیالت و تجهیــزات پیشــرفته و  

ســلیقه روز را از فاکتورهــاي مهــم در دلبســتگی بــه  مطــابق
وسایل درون خانـه، مبلمـانی کـه در آن     البته  دانند.  خانه می

استفاده شده است و عواملی کـه بـه تزیینـات داخلـی خانـه      
توانـد در   ها و مصـالح، مـی   رنگ نظیر چیدمان،  مربوط است

احساس عاطفی سـاکنان نسـبت بـه خانـه تأثیرگـذار باشـد:       
». جا زنـدگی کـنم   تونستم این نبود اصالً نمی این مبلمان اگه«

 از این تزیینات و تجهیزات، بر اعتبار اجتمـاعی کـه سـاکنان   
هـا   آن گیرند نیز مـؤثر بـوده و چگـونگی و کیفیـت     خانه می

بـاالخره  «باشـد:   کننده شأن اجتماعی سـاکنان  تواند تعیین می
و  دهنــده ســطح مبلمـان و تزیینــات خونــه هرکســی، نشــون 

موقعیت ساکنانشه. خونه قبلی ما از ایـن لحـاظ خیلـی غیـر     
  »امروزي بود. خیلی خوشحالم که از اونجا اومدیم.

  خانه روابط عاطفی مثبت در
هاي این پژوهش، کیفیت تعامالت اعضاي  مطابق یافته

خانواده در درون خانه، بـر چگـونگی احسـاس عـاطفی     
هاي مورد  خانهآنان نسبت به خانه تأثیرگذار خواهد بود. 

انـد   هایی توصـیف شـده   دلبستگی در این پژوهش، مکان
هـا   در فضـاي داخـل آن  » روابط اجتمـاعی مطلـوب  «که 

مسلماً اگه از این خونه بروم دلـم تنـگ   «گیرد:  شکل می
هـایی کـه در ایـن     شه براي این روزها. براي مهمونی می

هـایی کـه اینجـا داشـتیم. اوقـات       خونه گرفتم. دورهمی
همچنین » ه با همسرم گذروندم. با دوستامون...خوشی ک

ها و روابط عاطفی منفی که در یک خانـه صـورت    تنش
ذکر شـده    گرفته است از عوامل سلب دلبستگی به خانه

توي اون خونه یه روز خوش نداشـتم. روزهـاي   «است: 

زندگی توي اون خونه پر بود از بحث و تنش. اصالً دلم 
  »فضا برگردم.نمیخاد به اون روزا و اون 

ــراي شــکل  ــت، بســتري ب ــط عــاطفی مثب ــري  رواب گی
شـود. خـاطرات مکـانی     خاطرات شـیرین در خانـه مـی   

هــاي  هــاي مشــترك مثبــت و تجربــه معمــوالً بــا تجربــه
اند و جریان ارتقاي دلبستگی بـه   اجتماعی در هم آمیخته

مکان نیز از طریق این خاطرات مکانی مشـترك تسـهیل   
م از اوایـل ازدواجمـان در ایـن    بهترین خاطرات«شود:  می

خونه رخ داده. اینجا جایی بود که من و همسـرم خیلـی   
تجـارب و  » هـا رو در کنـار هـم تجربـه کـردیم      از اولین

افتد، امکان معنا  تعامالت اجتماعی که در مکان اتفاق می
کنـد. دلبسـتگی بـه     را براي فرد فراهم می بخشیدن به آن

هـا   تعلـق اجتمـاعی آن   مکان با رشد تعامل مثبت افراد و
یابد و قدرت دلبستگی بـه مکـان بـا     در مکان توسعه می

میزان و قدرت این ارتباطات، ارتباط مسـتقیم دارد. لـذا   
توان وجود روابط عاطفی مثبت درون خانه را عاملی  می

مؤثر بر ایجاد و یا ارتقـاي دلبسـتگی بـه خانـه دانسـت.      
تري بـراي  گیري این روابط، بسـ  قابلیت خانه براي شکل

گیـري   ایجاد خاطرات شیرین فراهم نموده و امکان شکل
  دهد. پیوند دلبستگی را افزایش می

 هاي مربوط به برون خانه  ویژگی
  جلوه بیرونی خانه

چـه از خانـه در معـرض دیـد      چگونگی و کیفیـت آن 
گیرد و به مخاطبان در بیـرون بنـا عرضـه     بیرون قرار می

لبستگی سـاکنان بـه خانـه    شود، عاملی تأثیرگذار بر د می
بنـدي   دسـته » جلوه بیرونی خانه«را در مقوله  است که آن

هایی از خانه اشـاره دارد   نماییم. این مفهوم به ویژگی می
که بـه ظـاهر بیرونـی خانـه مـرتبط بـوده و در دیـدگاه        
ــت.     ــذار اس ــه تأثیرگ ــاکنان خان ــه س ــبت ب ــران نس دیگ

بستگی به شوندگانی که بر نقش این مفهوم در دل مصاحبه
خانه تأکید داشتند، جلـوه بیرونـی نـامطلوب، فرسـوده،     
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مخروبه و یا متروکه که در اثر عدم نگهداري از نما و یـا  
سلیقگی در نگهداري از آن، تمیز نبودن و یا بـه روز   بی 

نبـودن نمـاي خانـه و یـا       مند ها، قاعده نبودن نماي خانه
صادیق دهد، را از م نبود شخصیت در طراحی نما رخ می

دانسـتند. اظهـار نظرهـایی     ضعف جلوه بیرونی خانه می
اي زندگی کنم کـه بیـرون    دوست داشتم در خونه«نظیر 

تر بود. االن نماي خونه ما آجریه. دوسـت   آن کمی شیک
و یـا  » تـر بـود.   داشتم نماي ساختمان نوسـازتر و شـیک  

اش را سـرامیک کـرده.    خونه روبرویی ما نمـاي خونـه  «
د سـرامیکی باشـه کـه در کـف اسـتفاده      نماي خونه نبای

اي بـود کـه    ام در کوچـه  خواسـت خونـه   شه. دلم می می
بـر نقـش نـوع مصـالح مـورد      » تر بودنـد.  ها شیک خونه

استفاده در نماي خانه و میـزان زیبـایی و بـه روز بـودن     
ها در احساس عاطفی ساکنان به خانـه تأکیـد دارنـد.     آن

آمـده اسـت نیـز بـر     چـه در ادامـه    هایی نظیر آن قول نقل 
وجوه دیگري از جلوه بیرونی خانه که به زیبـایی نمـاي   

دوست داشتم «ورزند:  ها مرتبط است تأکید می ساختمان
اند  نماي ساختمان، تر و تمیزتر بود. روي نما چیز نوشته

خونـه مـا از بیـرون اصـالً     ». «و این اصالً قشنگ نیسـت 
 چـون خیلـی قدیمیـه و بهـش هـم      جلوه خوبی نـداره. 

رسند. کولرها در بالکن ساختمانه و این اصالً نمـاي   نمی
  »خوبی نداره. چهره بدي داره.

خـوانیم،   مـی » جلوه بیرونی خانه«را  اي که آن اما مقوله
هـاي   تنها به نماي خانه مرتبط نبوده و ظاهر بیرونی خانه

مجاور و شکل کوچـه و محلـه و بـه بیـان کلـی جلـوه       
گیـرد. احسـاس    ر بر مـی بیرونی محیط مسکونی را نیز د

هــاي  گشــایش و یــا تنگــی در فضــاي بیرونــی مجتمــع
ها در کوچـه و   مسکونی که تحت تأثیر تناسب ساختمان

هـاي تأثیرگـذار بـر جلـوه      تراکم احجام اسـت از مؤلفـه  
ــاحبه    ــارنظر مص ــابق اظه ــه مط ــه اســت ک ــی خان بیرون

گیري دلبستگی ساکنان به خانه مـؤثر   شوندگان، در شکل

محله پدریم خیلـی عـریض و پهـن بـود.     کوچه «است: 
بست و تاریکـه. احسـاس    دلباز بود. کوچه اینجاي ما بن

مطـــابق اظهـــار بســـیاري از    » کـــنم.  تنگـــی مـــی 
در » هـاي متـراکم   سـاختمان «شـوندگان، وجـود    مصاحبه

محیط مسکونی که از لحاظ بصري احساس نازیبـایی را  
هـا   سـاختمان » حجـیم بـودن  «نمایند،  به مخاطب القا می

تحت تأثیر ارتفاع و یا ابعاد نامتناسـب آنـان، همگـی از    
عواملی هستند که موجب تضعیف جلوه بیرونی خانـه و  

 شوند. سلب دلبستگی ساکنان از خانه می
برعکس، رعایت اصـول زیبـایی شناسـی در طراحـی     
کوچه و محله از جمله در رنگ، فرم، مصالح و جزییات 

ا در کوچـه کـه   هـ  ها و همخوان بودن ساختمان ساختمان
افزایـد، از   مـی » هـا  مطلوبیت زیباشناسـانه سـاختمان  «بر 

هـا و   ار بـر ارتقـاي جلـوه بیرونـی خانـه     عوامل تأثیرگـذ 
ارتقاي دلبستگی سـاکنان بـه محـیط مسـکونی هسـتند:      

ها همـه یـک    محله پدریم  رو خیلی دوست دارم. خونه«
شی، کوچه خیلی شـکیله. هـر    شکلند. تا وارد کوچه می

هـاي ایـن پـژوهش     یافتـه  ». زنـه  اي یک سازي نمی خونه
اسـطه تـأثیر در   و دهد که جلوه بیرونی خانه بـه  نشان می

شأن اجتماعی کسب شده توسط خانه نیز بـر دلبسـتگی   
ــیاري از    ــد بسـ ــت. از دیـ ــذار اسـ ــه تأثیرگـ ــه خانـ بـ

ها و فرم بیرونـی   شوندگان، چگونگی نماي خانه مصاحبه
دهنده شخصیت اجتماعی ساکنان بوده  ها، نشان ساختمان

و لذا غناي جلوه بیرونـی خانـه را مایـه افتخـار و شـأن      
شکیل بودن کوچه در محلـه پـدري،   «دانند:  اجتماعی می

شه وقتی کسی وارد محله بشـه احسـاس کنـه     باعث می
ده کـه کسـانی کـه     آبروییه. این احسـاس را مـی   محله با

انـد. آدم از   هـاي باشخصـیتی   کننـد، آدم  اینجا زندگی می
گونه  همان» کرد. زندگی در اون محله احساس افتخار می

اعی خانه یکـی از صـفات   که پیشتر گفته شد، شأن اجتم
 تأثیرگذار بر دلبستگی ساکنان به خانه است.
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  رضایت از همسایگی
هـا، عـاملی بسـیار     همسایگان و چگونگی روابط با آن

تأثیرگذار در دلبستگی ساکنان به محیط مسکونی اسـت.  
شناخت همسایگان، همگنی با آنـان و رضـایت از آنـان    

ـ   ،تأثیر مثبت بر روي این احسـاس دارد  رعکس وجـود  ب
افراد غریبه و یا ناباب در همسایگی موجب تضـعیف و  

  شود.  یا سلب دلبستگی به خانه می
موضوع روابط اجتماعی بـا همسـایگان، موضـوعی اسـت     

شـوندگان رویکردهـاي متفـاوتی نسـبت بـه آن       که مصـاحبه 
تــأمین خلــوت در روابــط «دارنــد. بــراي برخــی از ســاکنان 

ــایگی عــامالت و روابــط  ت«و بــراي برخــی دیگــر  » همس
از عوامل تأثیرگذار بر دلبسـتگی بـه   » اجتماعی با همسایگان

در کل اینجـا محلیـه. همـه    «هایی نظیر  قول خانه هستند. نقل
شناسند. من اینـو دوسـت نـدارم. ولـی مـثالً       همدیگه رو می

دهنـده ترجیحـات متفـاوت     ، نشـان »مادرم اینو دوست داره.
شـوندگان،   صـاحبه افراد در این خصوص اسـت. برخـی از م  

نادیده گرفتـه شـدن قلمـرو شخصـی توسـط همسـایگان و       
حضور ناخواسته آنـان در ایـن محـدوده و نیـز تعـامالت و      
روابط ناخواسته با همسایگان را مانعی بـراي تـأمین خلـوت    

را عاملی براي سـلب دلبسـتگی بـه محـیط      خود دانسته و آن
وسـایلی  همسایه طبقه پایینی مـا بـه   «کنند:  مسکونی ذکر می

هـا کـه    زنه. به چرخ بچـه  که دم در خونه گذاشتیم آسیب می
احسـاس کنتـرل   » توي پارکینـگ مـا بـوده آسـیب رسـونده.     

شدن توسط همسایگان و نبود استقالل و آزادي عمـل منـتج   
مـن  «شـود:   از آن، موجب سلب صفت لنگرگاهی خانـه مـی  

هـا سـوال میشـه.     اگه توي خونه تنها بمـونم بـراي همسـایه   
ها من خلوت و استقاللی رو کـه دلـم میخـاد     یل همسایهدل به

قول یک خـانم جـوان     این جمالت نقل» ام ندارم. توي خونه
شــدن توســط   دانشجوســت کــه احســاس کنتــرل و پاییــده 

همسایگان موجـب سـلب اسـتقالل و خلـوت وي و سـلب      
  شود. دلبستگی به خانه می

شـوندگان، روابـط    از طرف دیگـر برخـی از مصـاحبه   
بـا همسـایگان و تعـامالت اجتمـاعی محلـی را       نزدیک

دنبـال آن بـه    عاملی براي ایجاد حس محلیت دانسته و به
نماینـد:   محیط مسکونی خود احساس تعلـق خـاطر مـی   

اي کـه   سـاله هسـتند. محلـه    30جا همه  هاي آن همسایه«
خواهـد حـس    همسایه را بشناسم دوست دارم. دلم مـی 

قـول یـک خـانم     این جمالت نقل» محلیت داشته باشد.
دار است که تعـامالت اجتمـاعی محلـی و     میانسال خانه

 معاشرت با همسایگان براي وي ارزشمند است. 
توانند تحت عنوان مقوله  عوامل و مفاهیم ذکر شده می

بنـدي شـوند. در مجمـوع     طبقـه » رضایت از همسایگی«
تـوان گفـت کـه رضـایت از همسـایگی بـراي افـراد         می

 اوتی داشته و موضـوعی کـه در  هاي متف مختلف تعریف
حق انتخـاب  «است. » حق انتخاب«این بحث مهم است، 

براي برقراري تعامالت اجتماعی با همسایگان و یا حفظ 
تواند منجر به دلبستگی سـاکنان شـود.    می» خلوت خود

روابط اجتماعی محلی براي آن دسته از افرادي کـه ایـن   
انـه مـؤثر   روابط برایشان ارزش است، در دلبستگی به خ

اســت ولــی بــراي افــراد دیگــر تأثیرگــذار نیســت. لــذا  
دلبستگی تا حد زیادي به این بستگی دارد که روابـط بـا   
همسایگان مطابق ترجیح فرد بوده و در راسـتاي تـأمین   
خلوت و فاصله اجتماعی و یـا شـکل گیـري تعـامالت     

  نزدیک بسته به ترجیح فرد باشد.  
  کیفیت و خوشنامی محله

احساس امنیت خاطر براي سـاکنان  » محلهخوشنامی «
دنبـال داشـته و در لنگرگـاه شـدن خانـه و دلبسـتگی        به

اي خوشنام بـر   ساکنان مؤثر خواهد بود. زندگی در محله
افزاید. وقوع دزدي و جـرم   شأن اجتماعی ساکنان نیز می

در محله، وجود افراد ناباب در محله و شهرت محله بـه  
تضـعیف دلبسـتگی   صفتی منفـی، موجـب سـلب و یـا     

من اینجا رو دوست ندارم. این محلـه  «شوند:  ساکنان می
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کنـه. ایـن    اسم قشنگی داره ولی ناامنی در اون بیداد مـی 
 »محله خیلی به دزدي معروفه.

ــه طبیعــت« ــه  بــه» دسترســی محلــه ب واســطه نزدیکــی ب
خـدمات و  «، »آسـایش در محلـه  «  ها و فضـاي سـبز،   پارك

اي  هاي زمینـه  ویژگی«و   »ها دسترسی«، »تسهیالت در محله
ی از گـ نظیر نظام شهرسازي محله و تمیـزي آن، هم » محله

 در دلبستگی ساکنان به خانه هستند. کیفیات تأثیرگذار
  مقوله هسته: جلوه محیط مسکونی 

هـاي محـوري و بـا     با عنایت بـه ارزیـابی مجـدد مقولـه    
توجه به رویکرد معمارانه پژوهش و نیز با توجـه بـه دامنـه    

را شـامل   توانـد از دانـه تـا بسـتر آن     تعریف معماري که می
عنـوان   را بـه » جلوه محیط مسـکونی «توان مفهوم  شود، می

اي این پـژوهش شناسـایی نمـود. ایـن مفهـوم       مقوله هسته
گیـري   دلیل نقشی که عوامل کالبدي و معماري در شـکل  به

اي از  آن دارنـد، کـد انتخـابی ایــن پـژوهش بـوده و دامنــه     
هـاي محلـه    مربوط به حوزه برون خانـه از ویژگـی  عوامل 

هـاي   هـاي واحـدهاي همسـایگی و نیـز ویژگـی      تا ویژگی
هـا در محلـه تـا     هـا و بنـا   مربوط بـه ظـاهر بیرونـی خانـه    

  گیرد.   می بر هاي مربوط به درون خانه را در ویژگی
گیرنـده جلـوه بیرونـی خانـه      بـر  در تواند این مفهوم می

وط به محله، واحـدهاي همسـایگی،   هاي مرب شامل ویژگی
ها و هر آن چه در بیـرون از فضـاي    ظاهر بیرونی ساختمان

دهـد، باشـد. نیـز     داخلی خانه در محیط مسـکونی رخ مـی  
هـایی نظیـر کیفیـات     جلوه درونـی خانـه را کـه بـه مقولـه     

آسایشی و دوام کالبـدي خانـه و نیـز مبلمـان و تجهیـزات      
کـه در   اجـ  د. از آنشـو  داخلی خانه مرتبط است، شامل می

شـده   ها و روابـط درونـی مطـرح    گیري برخی ویژگی شکل
هاي کالبـدي فضـا    نظیر مالکیت و یا روابط عاطفی، ویژگی

تـوان بـا در نظـر گـرفتن      تري دارند، لـذا مـی   ش کمرنگقن
ــژوهش،    ــدي پ ــه وکالب ــرد معماران ــیط  «رویک ــوه مح جل

  عنوان کد انتخابی این پژوهش دانست. را به» مسکونی

  ثبح
این پژوهش با هدف دسـتیابی بـه عوامـل تأثیرگـذار در     

گیري دلبسـتگی سـاکنان بـه خانـه، در پـی شـناخت        شکل
هایی از خانه است که نقش مـؤثري در ایجـاد و یـا     ویژگی

هـاي   نماینـد. بـر مبنـاي یافتـه     ارتقاي این پیونـد ایفـا مـی   
ــی   ــل م ــته عوام ــر، دو دس ــژوهش حاض ــد   پ ــد فراین توانن

هاي معاصـر در ایـران را تسـهیل     ه خانهدلبستگی ساکنان ب
ها و عوامل مربوط به حـوزه درون خانـه و    بخشند: ویژگی

ها و عوامل مربوط به حوزه بیـرون خانـه. مالکیـت،     ویژگی
کیفیات آسایشی و دوام کالبدي خانه، مبلمـان و تجهیـزات   
داخلی خانه و نیز روابط عـاطفی مثبـت در خانـه، عوامـل     

انه هستند و جلـوه بیرونـی خانـه،    مربوط به حوزه درون خ
رضایت از همسـایگی و نیـز کیفیـت و خوشـنامی محلـه،      

هـایی از خانـه هسـتند کـه بـه حـوزه بـرون خانـه          ویژگی
گیـري دلبسـتگی سـاکنان بـه خانـه       ند و بـر شـکل  ا مربوط

عنوان مقولـه   به» جلوه محیط مسکونی«باشند.  تأثیرگذار می
گیرنـده   بـر  اي ایـن پـژوهش شناسـایی شـد کـه در      هسته
هـاي مربـوط بـه عوامـل      هاي دیگر، خصوصاً مقولـه  مقوله

  ها را پوشش دهد. تواند آن کالبدي و معماري بوده و می
کننده  هاي پژوهش حاضر در امتداد و کامل برخی یافته

هاي پیشین هستند و برخی تـاکنون در   هاي پژوهش یافته
اند. مقولـه مالکیـت،    هاي این حوزه مطرح نشده پژوهش

هـاي ایـن حـوزه     مفهومی است کـه در بیشـتر پـژوهش   
عنوان عامل مؤثر بر دلبستگی به مکـان شـناخته شـده     به

) کـه  2012پور و دیگران ( است. از جمله پژوهش کمالی
ــه    ــت و دلبســتگی ب ــان مالکی ــت می ــر همبســتگی مثب ب

تـرس از وقـوع     و نمایـد  هاي مسکونی تأکید مـی  محیط
اجتمـاعی را عامـل   هاي فرهنگی و ناهمگنی  جرم، تنش

.  کنـد  هاي مسکونی معرفی مـی  سلب دلبستگی به محیط
عنـوان   مقوله خوشنامی محله که در پـژوهش حاضـر بـه   

است، بـا   عامل ایجابی دلبستگی ساکنان به خانه ذکر شده

97 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jh
re

.ir
 a

t 1
4:

39
 +

03
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
12

th
 2

01
9

http://jhre.ir/article-1-1580-fa.html


 
 

 
 

ره 
شما

16
4

 ♦ 
ان 

مست
ز

97 ♦
  

کاهش وقوع جرم در محالت مسـکونی مـرتبط بـوده و    
گیرد. ابعاد دیگر این مقولـه شـامل بافـت     را در بر می آن

نگی و اجتماعی ساکنان و دیدگاه دیگران نسبت بـه  فره
ساکنان یک محل اسـت کـه در راسـتاي دیگـر مفـاهیم      

  پور و دیگران است. شده توسط کمالی  مطرح
هاي این پژوهش، جلوه بیرونی خانـه عامـل    بر مبناي یافته

مهم دیگري در دلبسـتگی بـه محـیط مسـکونی اسـت. ایـن       
ــژوهش چرخچ  ــه پ ــتاي یافت ــل در راس ــران  عام ــان و دیگ ی

) است که کیفیات بصري را عامل مؤثر بـر دلبسـتگی   1388(
داند. مقوله جلوه بیرونی خانـه شـامل    به فضاهاي شهري می

ها در محـیط مسـکونی، تناسـب و تـراکم      ظاهر بیرونی خانه
ــودن آن  ــام، همخــوان ب ــه    احج ــه جنب ــه ب ــواملی ک ــا و ع ه

عی بـر  شناسی محیط مسکونی مرتبطند، بوده و بـه نـو   زیبایی
  نماید. کیفیات بصري در محیط مسکونی تأکید می

ــه  ــه    یافت ــا یافت ــوان ب ــر همخ ــژوهش حاض ــاي پ ــاي  ه ه
ب) 1394) و نیـز لـک (  1394هاي لک و غالمپـور (  پژوهش

است که بر اختالل در دلبستگی به محـالت مسـکونی پـس    
ــک و    ــان خویشــتن (ل ــوده و بی ــوع بحــران متمرکــز ب از وق

ـ 1394غالمپـور،   ب) را 1394ت خویش(لــک، ) و بیــان هوی
عنوان شروط بازآفرینی حس دلبسـتگی بـه مکـان معرفـی      به

کــه در ایــن پــژوهش » جلــوه محــیط مسـکونی «نمایــد.  مـی 
ــه ــه هســته ب ــوان مقول ــم   اي معرفــی شــده عن ، از عوامــل مه
هایشـان،   هـا توسـط خانـه    کننده هویت افراد است. انسان بیان

دیگـران دیـده   خواهنـد توسـط    چـه مـی   به بیان خود و یا آن
پردازند و جلوه محیط مسکونی عـاملی اسـت کـه     شوند، می

پردازد. برومت در کتـاب ماهیـت خانـه، دو     به بیان افراد می
امکان را بـراي اظهـار و بیـان خـود توسـط خانـه پیشـنهاد        

دهد: در داخل خانـه و در بیـرون خانـه. محـیط داخلـی       می
ینـد (یـا   ب بازتاب این است که چگونه یک نفر خودش را می

در حالی که اطالعات بیرونی بازتـاب ایـن    ، خواهد ببیند) می
خواهـد توسـط دیگـران دیـده      هستند که چگونه یک نفر می

. جلوه محیط مسکونی بـه وسـیله   )Brummett, 1997(شود 
هـایی کـه راجـع بـه سـاکنین در بـر داشـته و حمــل         پیغـام «

 عنـوان یـک مـذاکره کننـده بـین فـرد و جامعـه        ، بـه »کند می
  لذا نمادي از هویت فرد است. ،کند بزرگتر عمل می

ــژوهش   ــه رضــایت از همســایگی کــه در ایــن پ مقول
عنوان عامل مؤثر بر دلبستگی بـه خانـه معرفـی شـده      به

ــل  ــد و تکمی ــت، تأیی ــه  اس ــده یافت ــی از   کنن ــاي برخ ه
ــک   پــژوهش هــاي پیشــین اســت. از جملــه پــژوهش ل

و  رنگ شدن مناسـبات خویشـاوندي   الف) که کم1394(
مناسبات همسـایگی را از عوامـل اخـتالل در دلبسـتگی     

دانـد.   ساکنان به محالت مسکونی پس از زلزلـه بـم مـی   
مقوله رضایت از همسایگی کـه در ایـن پـژوهش بـدان     

توانـد مفـاهیم فـوق را تأییـد و      پرداخته شده است، مـی 
هاي این پـژوهش، رضـایت از    تکمیل نماید. مطابق یافته

تعـامالت اجتمـاعی و مناسـبات    همسایگی به برقـراري  
خویشاوندي و همسایگی و یا بـرعکس تـأمین خلـوت    
افراد مرتبط است که براي افراد مختلف متفاوت بـوده و  

آنچــه اعطــاي حــق انتخــاب بــه ســاکنان بــراي تــأمین  
  تواند به رضایت از همسایگی منجر شود. می  خواهند، می

ـ  اما مقوله ه و هاي کیفیات آسایشی و دوام کالبدي خان
نیز مبلمان و تجهیزات داخلی خانه، مفاهیمی هستند کـه  

ها پرداخته شـده   براي نخستین بار در این پژوهش به آن
  اند. هاي پیشین این حوزه مطرح نشده و در پژوهش

هاي بیشتري بـراي تـدقیق عوامـل کالبـدي و      پژوهش
شـده الزم   هـاي مطـرح   اجتماعی مؤثر بر هریک از مقوله

. برخی از این عوامل نظیر راهکارهـاي   انجام شود  ،است
کالبدي کاهش احتمال وقوع جرم در محالت مسـکونی  

در  ،برد که احتمال دستیابی به محالت خوشنام را باال می
. تـدقیق  17هاي پیشین مطرح شـده اسـت   برخی پژوهش

ــام       ــران انج ــروز ای ــه ام ــتر جامع ــل در بس ــن عوام ای
  . نماید هاي میدانی بیشتري را طلب می پژوهش
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  نتیجه
این پژوهش در پی شناخت عوامل مؤثر بـر دلبسـتگی بـه    

دنبال آن بوده تا بتواند خأل نظـري و عملـی موجـود     خانه، به
در مطالعات این حـوزه کـه منجـر بـه ضـعف در شـناخت       

هـاي   راهکارهاي ایجاد و یـا ارتقـاي ایـن پیونـد در محـیط     
مسکونی شده است را پاسخ دهـد. ایـن پـژوهش از معـدود     

ــا رویکــرد کیفــی بــه موضــوع   وهشپــژ هــایی اســت کــه ب
هـاي متعـددي نظیـر     دلبستگی به مکان پرداخته است. روش

تکنیک مقایسه مستمر، کنترل عضو و تکنیک ممیـزي بـراي   
افزایش اعتبار و روایـی ایـن پـژوهش بـه کـار گرفتـه شـد.        

شده در ایـن پـژوهش، منجـر بـه تبیـین       رویکرد کیفی اتخاذ
گذار بر دلبستگی بـه خانـه شـد کـه دو     مدلی از عوامل تأثیر

هـاي بیرونـی    ها و روابط درونی خانه و ویژگی حوزه ویژگی
تواند بـه فهـم بهتـري از     گیرد. این مدل می خانه را در بر می

فرایند دلبستگی به خانه کمک نموده و مبناي مفیـدي بـراي   
ــژوهش ــام پ ــاربردي انج ــاي ک ــاري و   ه ــوزه معم ــر در ح ت

عوامـل کالبـدي و محیطـی مـؤثر بـر      شهرسازي براي تبیین 
  دلبستگی به خانه شود.

عنوان یک پـژوهش مبنـا بـراي     لذا اهمیت این پژوهش به
هاي تأثیرگـذار بـر دلبسـتگی انسـان      شناخت برخی از حوزه

اي آن بـراي انجـام تعـدادي پـژوهش      به خانه و نقـش پایـه  
تر و رسیدن بـه اصـول و راهکارهـایی بـراي خلـق       کاربردي

سکونی در راسـتاي ارتقـاي دلبسـتگی سـاکنان     هاي م محیط
عنـوان دسـتاورد ایـن پـژوهش مـد       تواند بـه  چه می است. آن

ــن عوامــل در    ــد لــزوم توجــه بــه ای ــرار گیــرد، تأکی نظــر ق
هاي معاصـر و تـالش بـراي دسـتیابی بـه راهکارهـاي        خانه

دنبـال   کالبدي و اجتماعی در جهت اغناي آنان است. اگر بـه 
هـا دلبسـته شـوند،     که سـاکنان بـه آن  هایی هستیم  خلق خانه

توجه به این عوامل و ارایه راهکارها چـه در بعـد اجتمـاعی    
و چه در بعـد کالبـدي بـراي اغنـاي آنـان ضـروري اسـت.        
ــاران، شهرســازان و    ــر عهــده معم ــن تــالش ب بخشــی از ای

هاي طراحی محیطی بوده تا با تمرکـز بـر    پژوهشگران حوزه
غناي ایـن مفـاهیم، مبـادرت    ارایه راهکارهاي کالبدي براي ا

هایی ورزند که دلبسـتگی سـاکنان بـه خـود را      به خلق خانه
توان امیـدوار بـه خلـق     سازند. در این صورت می تسهیل می

 و هایی بود که دلبستگی انسان به خود را در پـی داشـته   خانه
سکینه خاطر انسان در خانه کـه هـدف نهـایی از    آرامش وبه 

  . شود می منجر سکنی گزیدن است،
  نوشت پی   

1. Scannel & Gifford 
2. Quality of Life 
3. Stedman 
4. Montana 

  )2005)و الگوي کایل (1992الگوي ویلیامز ( .5
 )1390. (زاده، س.ن قاضی ر.ك. به: .6
ـ   1گیري نظري ) نمونه1978گلیسر ( .7 فراینـد گـردآوري    هرا بـه مثاب

کـه بـه آن وسـیله، محقـق      کنـد  ها براي تولید نظریه تعریف مـی  داده
کند و درباره نوع  ها را گردآوري، کدگذاري و تحلیل می زمان داده هم

ها  ها در خالل گردآوري داده هاي مورد نیاز و جاي پیدا کردن آن داده
یابـد، تولیـد    ور که خودش ظهور میطگیرد تا نظریه را آن  تصمیم می

ستاي یـافتن جهـت و   گیري نظري، محقق را در را کند. بنابراین نمونه
هـا و   هـاي مـورد نیـاز، محـل وجـود ایـن داده       مسیر گـردآوري داده 

 .)Glaser, 1978کند ( ها به یکدیگر هدایت می چگونگی ربط دادن آن
8. Theoretical saturation 

اشباع نظري بدین معنا است که هرگاه محقق به این نتیجه رسید که . 9
اي  شده با افراد مطلع به اندازه نجامهاي ا شده یا مصاحبه هاي داده پاسخ

ها منجـر   ها یا مصاحبه به هم شباهت دارند که به تکراري شدن پاسخ
هـا یـا    ها وجود ندارد، انجام مصـاحبه  هاي جدیدي در آن شده و داده

شدن یا تغییر در تئوري یا نگرش بـه   مشاهدات بیشتر منجر به افزوده
آیـد و   مـی بـه دسـت نمـی    شود، هیچ داده تـازه و مه  وجودآمده نمی

تعـداد   ،انـد  ها و ابعاد پرورده شـده  ها به خوبی از لحاظ ویژگی مقوله
  کشد. ها را کافی دانسته و دست از انجام مصاحبه می مصاحبه

10. Coding 
11. Open coding 
12. Axial coding 
13. Selective coding 
14. Constant comparison 
15. Member check 
16. Peer Review 
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