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یکی از مهم ترین موضوعات و نیازهای انسان در زمینه ی طراحی معماری، »مسکن« است. از گذشته تا کنون همواره اصول 
متفاوتی برای طراحی مسکن وجود داشته که با توّجه به ضرورت های مورد توجه کاربران مورد استفاده قرار گرفته اند. مجموعه ی 
نیازها و سبک زندگی انسان ها نشان داده که برخی ویژگی ها در تمامی مسکن های طراحی شده یکسان و مشترک است. این 
ویژگی های مهم در بسیاری از منابع تخصصی معماری که بدین امر پرداخته اند؛ تحت عنوان اصول، معیارها، و شاخص های 
طراحی مسکن گردآوری شده و مورد استفاده ی طراحان و پژوهشگران در حوزه ی مسکن قرار گرفته اند. از این رو منابع گوناگونی 
می توان یافت که ضمن پرداختن به مقوله ی مسکن، هر کدام از زاویه ی خاصی آن را مورد مطالعه قرار داده اند. برخی از این منابع 
ویژگی های عام یک مسکن مناسب و مطلوب را برشمرده اند؛ و برخی دیگر اصول خاصی را برای طراحی آن معرفی نموده اند. 
مقاله حاضر ضمن مرور آن منابع، این اصول را به صورت درجه بندی شده بر اساس اهمیت ارائه نموده است. پرسش اصلی آن است 
که چگونه می توان این اصول را اولویت بندی کرد و به لحاظ اهمیِت آنها را در طراحی مورد توجه قرار داد. بنابراین هدف پژوهش 
حاضر، بررسی حداکثری کتب و مقاالت معماری در حوزه ی مسکن به منظور تحلیل و ارزیابی اولویت ها و ارزش گذاری اصول 
طراحی است. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی داده های حاصل از منابع و همچنین با تکیه بر راهبرد منطقی نتایج مورد 
نظر حاصل شد. بنابراین روش اصلی، ارزش گذاری کمی داده های کیفی بوده و معیارهای طراحی در منابع تحصصی معماری به 
گونه ای درجه بندی شده اند که اهمیت آنها مشخص گردد. در این راستا رهیافت کلی پژوهش مبتنی بر استدالل قیاسی بوده که 
پس از مراحل گردآوری و دسته بندی داده ها، تحلیل منابع بر مبنای مقایسه انجام شده است. سرانجام یافته های پژوهش نیز در 
قالب معیارها درجه بندی شده و بر اساس میزان فراوانی آنها به شکل جدول و نمودار ارائه گردیده که مطابق آنها، میزان توجه به 

اولویت ها در منابع مورد مطالعه نسبت به معیارهای طراحی مسکن بیان شده  است.

واژه های کلیدی : مسکن، طراحی مسکن، معیارهای طراحی، منابع تخصصی معماری.

rsameh@arc.ikiu.ac.ir : نویسنده ی مسئول

رضا سامه
دکترای معماری، عضو هیأت علمی دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( 

* این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری نویسنده اول با عنوان؛ طراحی مجموعه ی مسکونی در قمرود بر اساس نظام مسائل فقهی 
مسکن به راهنمایی دکتر رضا سامه در دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( می باشد.
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1. مقدمه
معماری،  در  مهم  موضوع  یک  به عنوان  مسکن  طراحی 
اصول و معیارهای خاصی در بر دارد. انسان از دیرباز مسکن 
خویش را بر اساس اصولی که نتیجه ی سبک زندگی وی 
بوده ساخته و در عصر حاضر نیز این جریان همچنان ادامه 
دارد. این اصول در بسیاری از وجوه برای تمامی انسان ها 
مشترک بوده و با توّجه به محدوده ی جغرافیایی و فرهنگی 

در ابعاد دیگر تفاوت دارند. 
وجود  مسکن  طراحی  در  چالش هایی  همواره  سویی  از 
این اصول  اولویت بندی  با  از آن مرتبط  داشته که بخشی 
در طراحی است. اینکه کدام عوامل مؤثر بر طراحی مسکن 
اهمیت بیشتر و کدام اهمیت کمتری دارند؛ مسأله ای است 
که طراحان بسیار به آن توّجه نموده و هر یک اولویت بندی 
ویژه ای را برای طراحی مسکن در نظر می گیرند. از سوی 
دیگر، در منابع موجود شاهد مواردی هستیم که عناوینی 
مسکن  طراحی  در  مؤثر  عوامل  و  معیار  اصول،  قالب  در 
از  ارائه شده و اغلب مبنای طراحی بسیاری  دسته بندی و 
مساکن امروزی قرار گرفته اند. این عوامل در بعضی از منابع 
بصورت مشترک ذکر شده و در برخی نیز مواردی متفاوت 
هستند که خود نشان از اهمیت توجه به این اصول می باشد.

در پژوهش حاضر، 32 منبع تخصصی شامل کتب و مقاالت 
موجود در زمینه ی مسکن به زبان فارسی و منتشر شده در 
کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته اند و نتیجه ی مطالعات 
در قالب جداولی ارائه شده است که خالصه ای از موارد مهم 
رهیافتی  با  که  تحقیق  این  در  می باشند1.  شرح  با  همراه 
اصول  شده،  انجام  قیاسی  استدالل  قواعد  براساس  کمی 
آنها  فراوانی  اساس  بر  مسکن  طراحی  بر  مؤثر  عوامل  و 
در منابع ارزیابی می شوند. در نهایت بر اساس این اصول 
جدولی تنظیم می گردد که معیارهای طراحی مسکن را به 
صورت اولویت بندی شده بر اساس میزان اهمیت نشان  دهد 

که بسته به میزان تکرار آنها در منابع است.
اهمیت  درجه بندی  »تحلیل  پژوهش  هدف  کلّی  به طور 
معماری«  تخصصی  منابع  در  مسکن  طراحی  معیارهای 
منابع مشخص،  از  نیاز  داده های مورد  ابتدا  بنابراین  است. 
گردآوری و سپس تحلیل می شوند. در این راستا منابع مورد 

با  »منابع  همچنین  و  عام«  رویکرد  با  »منابع  شامل  نظر 
رویکرد اسالمی« نسبت به مقوله ی مسکن خواهند بود که 
این تفکیک زمینه ی قیاس بین معیارها در این دو دسته از 

منابع را فراهم می کند. 

2. پرسش های تحقیق
1. معیارهای طراحی مسکن مورد توجه در منابع تخصصی 

رشته ی معماری شامل چه مواردی هستند؟
2. چرا می بایست به این معیارها توجه و آنها را درجه بندی نمود؟

و  اهمیت  اساس  بر  را  معیارها  این  می توان  چگونه   .3
داد؟ قرار  استناد  و  ارزیابی  اولویت،  مورد  آنها  درجه بندی 

3. پیشینه تحقیق
پژوهش های مختلفی با هدف گردآوری و عرضه ی اصول 
کلی  دسته بندی  دو  است.  شده  انجام  مسکن  طراحی 
پژوهش های انجام شده یکی تحت عنوان »منابع با رویکرد 
اسالمی« در زمینه ی طراحی مسکن و دیگری منابعی است 
که با عنوان منابع »عمومی« نام گذاری شده اند. در این دو 
دسته از منابع مواردی که به منزله ی اصول طراحی مسکن 
گردآوری شده اند در موارد متعّددی مشترک نیز می باشند. 
برای نمونه در برخی پژوهش ها موضوعاتی نظیر حریم و 
کیفیت بصری اهمیت بسیاری دارد )راستگوی اقدم 1393( 
که هم سو با سایر تحقیقات با رویکرد مطلوبیت های اسالم 

برای طراحی مسکن انجام شده است.
با  دیگر  برخی  و  کلی  دیدگاه  با  پژوهش ها  برخی  البته 
کرده اند.  بیان  را  مسکن  طراحی  اصول  جزئی  دیدگاه 
در  را  مسکن  ساخت  بر  مؤثر  اصول  پیرنیا   نمونه  برای 
پنج مقوله )پیرنیا 1392( و کاتب آنها را در شش مقوله ی 
دیدگاهی  در  اما  کرده اند.  دسته بندی   )1391 )کاتب  کلی 
بیان  مقوله  چند  در  ابتدا  مسکن  طراحی  اصول  جزئی تر، 
شده و سپس به طور دقیق به توضیح هر یک پرداخته شده 
است )قربانی 1392(. از منظر دیگر اصول طراحی مسکن 
یک  در  مثال  برای  شده اند.  بیان  متفاوت  مقیاس های  در 
پژوهش به کیفیت طراحی مسکن در مقیاس محله توجه 
شده و در این راستا اصولی نیز بیان گردیده است )آصفی 
1395( و یا دیدگاه هایی وجود دارند که در آنها به مواردی 
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چون نحوه ی حضور مهمان نیز توجه شده است. )نقره کار 
1394؛ بمانیان 1395( در این میان مهم ترین نگرش در 
ارتباط با کاربر اصلی مسکن بوده که بیشتر پژوهش ها با 
هدف پیشنهاد اصول طراحی مطلوب برای موضوعی نظیر 

شده اند. گردآوری  کاربران  آرامش 
به هر ترتیب از مطالعه و بررسی منابع گوناگون در زمینه ی 
طراحی مسکن چنین بر می آید که هیچ کدام از این منابع 
به اولویت بندی و ارزش گذاری اصول و معیارهای طراحی 
این موضوع  به  نپرداخته اند و شاید اساسًا توجهی  مسکن 
اطالعات مهمی عرضه  آنها  تمام  در  است؛ هرچند  نبوده 
و  مقوله بندی  صورت  به  گاه  اطالعات  این  است.  شده 
موردی بیان شده و گاه با مصداق هایی آورده شده اند. اما 
هیچ مرجع مشخصی وجود ندارد که این اطالعات را مرور 
کرده و نظامی از رتبه بندی و ارزش گذاری در طیف وسیع 

معیارهای طراحی مسکن ارائه کرده باشد.

4. روش تحقیق
در پژوهش حاضر اطالعات حاصل از مطالعه ی منابع در 
زمینه ی طراحی مسکن در قالب جدول هایی تنظیم شده 
است. جدول های 2، 3، و 4 چکیده ای از اصول و معیارهای 
منبع  نوع  اساس  بر  که  می دهند  ارائه  را  مسکن  طراحی 
تفکیک شده و بصورت مجزا تنظیم شده اند. این تفکیک 

منابع، نسبتی از معیارهای مهم در منابع مختلف را به دست 
می دهد و امکان قیاس آنها را فراهم می سازد که بخشی از 

اهداف این پژوهش را دنبال می کند. 
این  به  و  اتخاذ شده  با هر مرحله  متناسب  پژوهش  روش 
ترتیب است که در مرحله ی نخست مطالعات کتابخانه ای 
برای بررسی منابع انجام شده است. سپس داده های مورد 
نظر به صورت توصیفی معرفی شده و در مرحله ی بعد مورد 
تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نیز در هر مرحله به گونه ای 
شکل گرفته اند که ترکیبی از تحلیل کیفی و کمی است. در 
نهایت نتایج حاصل نیز در قالب نمودار ارائه گردیده است.

در  داده ها  ارائه ی  مقاله،  این  نگارش  ویژگی های  از 
می شوند.  بیان  تفصیل  به  که  است  مشخص  جدول های 
عنوان  تحت  که   )4 و   3 و   2( جداول  این  یکم  ستون 
»اصول« نام گذاری شده، معرف مواردی است که در منابع 
بررسی شده به عنوان اصول طراحی مسکن مطرح شده اند. 
در مقابل هر مورد یک کد قرار دارد که نشان دهنده ی کد 
از  مورد  این  که  و مشخص می کند  بوده  نظر  مورد  منابع 
بر  منابع  کدگذاری  نحوه ی  است.  شده  آورده  منبع  کدام 
اساس نام نویسندگان بوده و از حرف اول نام نویسنده )به 
التین( استفاده شده است. به همین منظور جدول 1 برای 
معرفی نحوه ی کدگذاری منابع تنظیم شده است که نشان 

نویسنده اختصاص دارد. به کدام منبع و  می دهد هر کد 

B3 :بمانیان و دیگران HQ :حاجی قاسمی O1 :اخوت و دیگران F :فرجامی P :پیرنیا

HN :حمزه نژاد و صدریان HM :حائری مازندرانی N4 :نقی زاده N1 :نیالندر H :حکیم

PM :پورمند و طباطبایی مالذی AP :امین پور و دیگران GH3 :قاضی N2 :نقره کار K :کاتب

MZ :محمودی زرندی و غفراللّهی B2 :بمانیان و امینی Z :ضرغامی و سادات M1 :مرتضی R :رضایی

RA :راستگوی اقدم و مشهدی KH :خلیلیان بروجنی V :وثیق و دیگران N3 :نقره کار GH2 :قربانی

M2 :مؤمنی و ناصری GH1 :قربانی و دیگران A :آصفی و ایمانی O2 :اومر O3 :اخوت

B1 :بمانیان N5 :نقی زاده

جدول 1. کدگذاری منابع بررسی شده بر اساس اسامی نویسندگان )مأخذ: نگارندگان(

مژگان مهدوی و همکاران: درجه بندی اصول و معیار های طراحی...
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ستون دوم جدول ها که با کلمه ی »معیار« نام گذاری شده، 
است  یکم  ستون  در  شده  ذکر  اصول  مفهوم  کلّی  برآیند 
واحد  تعبیر  یک  قالب  در  معادل سازی،  فرایند  یک  و طی 
بیان شده  با اصول در یک سطر  متناظر  بصورت خالصه 
اهمیت بسیاری داشته و در ساز و کار  این مفاهیم  است. 
دارند. مهمی  بسیار  جایگاه  پژوهش  این  داده های  تحلیل 

اصول،  معادل سازی  از  حاصل  معیارهای  سوم،  ستون  در 
»کدگذاری« شده اند؛ به طوری که در ردیف مقابل هر معیار 
اساس  بر  که  شده  تعریف  آن  برای  اختصاصی  کد  یک 
حرف "C" ابتدای واژه ی »معیار: Criteria« به التین 
کدگذاری  این  انجام  از  هدف  است.  شده  شماره گذاری 
تسهیل تحلیل داده در مراحل بعدی است به گونه ای که 
ارائه ی نتایج را در قالب جدول و نمودار به شکل خوانا و 
مطلوب تر ممکن می سازد و از تکرار داده ها با الفاظ طوالنی 

شد. خواهد  پرهیز 

ستون چهارم با نام »فراوانی«2 مجموع تعداد موارد موجود 
در ستون یکم را در هر ردیف مقابل آن نشان می دهد. این 
در  داده  نتیجه  را  معیار  هر  اصول  کمیت  از  آماری  ستون 

اختیار قرار می دهد.

5. تحلیل و بررسی
1-5. معیارهای مسکن در منابع با »رویکرد عام«

به  منابع  پژوهش  این  در  شد؛  بیان  پیش تر  که  همانطور 
تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و داده های حاصل از آنها در 
مرحله ی نخست بطور جداگانه تحلیل می شوند. بر این اساس 
جدول 2 شامل اصول طراحی مسکن3 در منابع تخصصی 
معماری با »رویکرد عام« نسبت به مقوله ی مسکن است. 
نتیجه ی این جدول در نهایت 15 معیار است که از اصول 
کدگذاری   C15تا  C1 از و  حاصل   مسکن  طراحی  مهم 

شده اند و فراوانی هر معیار در منابع نیز ذکر شده است.

فراوانی کد معیار اصول

10 C1 انسان مداری

مردم واری )P( – جنبه های انسانی معامری )K( – میزان و تناسب )K( – تناسب 

 -)KH( تعادل موزون و توازن احساس -)B2( ابعاد متناسب – )KH( و تقارن

هندسه )KH(- مرکزیت )KH(- امکان دسرتسی مناسب معلوالن )B2(- در 

نظر گرفنت فضایی امن در جوار محل سکونت برای محیط بازی، و... کودکان و 

نوجوانان با رعایت احساس استقالل و تعلّق خاطر با امکان برقراری ارتباط فعال 

)B2( با همساالن و حتی بزرگساالن

2 C2 خودبسندگی )K( استفاده از مصالح بومی -)P( خودبسندگی

6 C3
 درون گرایی 

و حفظ حریم

درون گرایی )P(- وجود فضاهای حریم )HM( – محصوریت )N1(- توّجه به درون 

)B2( درون گرایی و حفظ حریم – )KH( محرمیت و درون گرایی -)K(

2 C4  استحکام و

امنیت

-)P( نیارش

)N1( مصالح و جزئیات

3 C5
 پرهیز از

بیهودگی
)KH( ماده زدایی -)K( کارایی طرح، نقشه، و ساختار -)P( پرهیز از بیهودگی

جدول 2. اصول و معیارهای طراحی مسکن در منابع عمومی معماری )تلخیص و تدوین: نگارندگان(
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فراوانی کد معیار اصول

11 C6  سازمان دهی

فضایی

 –)HM( انعطاف پذیری سازمان فضایی و امکان بسط و ترکیب فضاها با یکدیگر

 -)B2( تنظیم مطلوب روابط فضاها -)N1( سازمان دهی فضایی –)N1( محوربندی

در نظر گرفنت دو محور اصلی و فرعی )B2(- فرم فضایی )N1(- همجواری و متایز 

فعالیت های ناسازگار )KH(- دوری و متایز فعالیت های ناسازگار )KH(- در نظر 

گرفنت فاصله ی فضایی تعریف شده ای میان بخش خصوصی )B2(- طراحی ترکیبی 

)B2( چند منظوره بودن فضاها -)HM( جزء فضاها

4 C7 شفافیت و تداوم  -)B2( ارتباط شفاف بین فضاهای باز -)KH( شفافیت و تداوم -)N1( حرکت

)KH( انعکاس

4 C8 ارتباط با طبیعت و

بهره مندی از محیط

-)KH( حداکرث استفاده از خصوصیات و عوامل محیطی -)N1( نورگیری

)B2( ارتباط با طبیعت -)KH( همدلی و احرتام به طبیعت

2 C9 سازمان دهی حیاط )B2( سازمان دهی حیاط -)K( حیاط خانه

1 C10 اهمیت همسایه )B2( ارتباطات همسایگی

3 C11 سلسله مراتب )B2( ایجاد سلسله مراتب -)KH( حفظ سلسله مراتب فعالیت ها و فضاها

2 C12 فرهنگ و هویت )B2( هویت دهندگی به خانه -)KH( راز و ابهام

1 C13 وسعت )B2( وسعت

2 C14 دید و منظر )B2( دید و منظر -)B2( ارتباط برصی

1 C15 آرامش )B2( فضاهای خلوت

جدول 2. اصول و معیارهای طراحی مسکن در منابع عمومی معماری )تلخیص و تدوین: نگارندگان(

»رویکرد  با  منابع  در  مسکن  معیارهای   .5-2
اسالمی«

 4 و   3 جداول  نیز  بخش  این  در  شد؛  بیان  آنچه  مطابق 
و  کتاب ها  از  ترتیب  به  که  هستند  اطالعاتی  شامل 
مقاله های موجود در زمینه ی مسکن با »رویکرد اسالمی« 
استخراج و تنظیم شده اند. داده های این جدول ها نیز مانند 
تعداد 15  میان،  آن  از  تحلیل شده اند.  و  تنظیم   2 جدول 

معیار نتیجه ی جدول 3 تنها برگرفته از کتب می باشند که 
هر کدام بر اساس میزان اهمیت فراوانی خاصی دارد. این 
 C30 تا C16 معیارها نیز در ادامه ی معیارهای جدول 2 از
کدگذاری شده اند و فراوانی هر معیار در منابع نیز ذکر شده 

است.

مژگان مهدوی و همکاران: درجه بندی اصول و معیار های طراحی...
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فراوانی کد معیار اصول

20 C16
سازمان

 دهی 

فضایی

ارتباط و وابستگی متقابل )H(- استقالل فضاها در مرکزگرایی معامری )MZ(- ارتباط 

 -)MZ( همجواری اصولی فضاها -)HQ( مؤکّد فضاهای بسته با فضای باز میانی

 -)N2( پرهیز از هرنوع مزاحمت همجواری بین خانه ها و فضاهای عبوری و عمومی

برخورداری از فضاهایی کامالً خصوصی و خانوادگی و دور از هر نوع مزاحمت و 

همجواری )N3(- جداسازی کامل با مفصل بندی های متعّدد )N3(- ترکیب به ساماِن 

فضاهای پیرامون حیاط و اهّم و فی االهّم کردن آنها )HQ(- عرصه بندی فضاهای 

مختلف داخلی )HQ(- تبدیل مالیم عرصه های عمومی به خصوصی )N3(- عرصه بندی 

 -)Z( کیفیت فضا -)N5( تنّوع -)F( تنّوع -)HQ( دقیق فضاهای بسته به دور حیاط

 -)F( چندکارکردی بودن فضاها و عنارص -)F( کامل بودن -)B1( کامل -)F( کامل گرایی

)MZ( انعطاف پذیری -)MZ( سامان بندی و سیال بودن فضا در معامری

13 C17
 درون گرایی

 و حفظ

حریم

حریم )H(- حریم صوتی و برصی )Z(- حریم خصوصی )M1(-  حفظ حریم و حرمت 

اشخاص و خانواده )F(- حریم داشنت خانه )N2(- دور از چشم بودن فضاهای بهداشتی 

و خدماتی )N2(- داشنت حریم کامل از خانه های اطراف و فضاهای عبوری و عمومی 

 -)N5( حد و حریم -)O2( حریم خصوصی -)O1( حریم برصی و صوتی -)N3(

درون گرایی )Z(- درون گرایی و برون گرایی )MZ(- درون گرایی و روی پوشیدن از بیرون 

)HQ( و عطف توجه به درون

28 C18
 انسان

مداری

ارتفاع ساختامن )H(- حد کفاف در ابعاد و عملکردها )GH2(-  رعایت استانداردها 

 -)N5( مقیاس انسانی خاص -)N5( اندازه -)GH3( ارتفاع -)N2( ارتفاع خانه -)MZ(

بهداشت روانی )Z(- رعایت بهداشت، پاکیزگی و بوی خوش )N2(- تواضع )Z(- تواضع 

)M1(- تواضع در خانه؛ اجتناب از خودبینی و ارساف )O1(- فردیت )مردمی بودن( 

)B1(- متانت، سادگی، و هامهنگی بدنه های خارجی بناها با یکدیگر )N3(- هم آوایی 

و همراهی بندنه ها با هندسه فضاهای عبوری و راه ها و نهرها، و... )N3(- نظم و نظام 

)F(- محوربندی فضایی در معامری )MZ(- نظم کامل فضاهای داخلی در مقابل بی نظمی 

جداره ی بیرونی بنا)HQ(- محوربندی و ارزش گذاری فضاهای داخلی خانه )N3(- نظم 

)B1(- هامهنگی )N5(- تناسب )N5(- تقارن در معامری مرکزگرا )MZ(- آغاز و انجام پیدا 

)N5( تعادل -)B1( عدالت -)N4( میانه روی -)F( تعادل -)HQ( کردن بنا

6 C19
 عدم

ارشافیت

ارشاف )Z(- عدم ارشافیت )GH1(- عدم ارشافیت )GH2(- پرهیز از ارشاف متقابل خانه ها 

)N2(- عدم ارشاف خانه ها به یکدیگر )GH3(- مصون بودن فضاهای داخلی مسکن از 

)N4( دید بیگانگان

2 C20 سلسله مراتب )N5( سلسله مراتب -)HQ( وجود سلسله مراتب فضایی

جدول 3. اصول و معیارهای طراحی مسکن در کتب معماری با رویکرد اسالمی )تلخیص و تدوین: نگارندگان(
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فراوانی کد معیار اصول

7 C21
 فرهنگ و

هویت

 -)B1( )(- پیشینه )استفاده از عنارص گذشتهF( ابهام و ایهام -)H( فرهنگ و هویت

تشخیص بخشیدن به خانه ها با ایجاد رسدرهای زیبا و سایه اندازها و زینت بخشیدن به آن ها 

)N4( وحدت جامعه -)O1( انسجام اجتامعی -)N5( نشانه گرایی  -)N3( با یاد و نام خدا

17 C22

 ارتباط با

 طبیعت و

 بهره مندی

از محیط

هامهنگی با طبیعت )F(- فضای سبز )GH2(- اهمیت بنیادین حیاط، فضایی باز که در 

میان فضاهای بسته شکل می گیرد و طبیعت کوچک، اما متامی را در میان بنا می نشاند 

 -)N3( برخورداری هر خانه از فضای رسباز و طبیعی -)N2( ارتباط با طبیعت -)HQ(

ارتباط آزاد و مستقل با طبیعت در فضای خصوصی خانه )N3(- نور و هوای طبیعی 

)O1(- بهره گیری از عوامل طبیعی )B1(- امکان ارتباط با طبیعت )N4(- استفاده از عوامل 

طبیعی )Z(- برخورداری از هوا و نور طبیعی )M1(- نور مناسب )MZ(- آسایش حرارتی 

)B1( جهت -)N2( جهت گیری و نور -)MZ( جهت گیری -)MZ( تأمین هوای الزم -)MZ(

14 C23 آرامش

آرامش )Z(- تناسب با اقتضائات آرامش )GH1(- آرامش صوتی )GH2(- آرامش و سکون 

)M1(- آرامش )F(- آسایش صوتی )MZ(- آرامش )MZ(- خانه باید محل آرامش باشد 

)N2(- ایجاد آرامش و امنیت و سکون مناسب )N3(- آرامش )O1(- منزل و مسکن باید 

موجب آسایش و آسودگی انسان باشد )R(- تأمین نیاز انسان به آرامش )N4(- خلوت 

)N4( ایجاد زمینه ی مناسِب رابطه ی انسان به خویش -)MZ(

7 C24
 استحکام و

امنیت
امنیت روانی و ساختاری )Z(- ایمنی )M1(- امنیت )MZ(- ایمنی )O1(- امنیت در 

)N2( استحکام و ایمنی -)N4( امنیت و ایمنی -)GH3( خانه های مسکونی

6 C25 وسعت وسعت )GH1(- وسعت )GH2(- وسعت خانه )N2(- وسعت منزل به نیاز و کفاف هر 

)GH3( وسعت خانه -)O2( تفریح و احیا -)R( خانواده ای بستگی دارد

7 C26
 تزئینات

مناسب

 - )GH2( رنگ های آرامش بخش در تزئینات -)GH1( رنگ های آرامش بخش در تزیین

تزئینات داخلی مناسب )GH¬2(- تزئینات )N2(- زیباسازی و زیبایی دوستی )N2(- زیبایی 

)N5( نوگرایی -)N5(

6 C27
 بُعد معنوی

خانه
ایجاد محل ویژه ی مناز و نیایش )GH2(- رضورت ایجاد فضاهای مناسب برای عبادت، پذیرایی 

)B1( توحید -)MZ( مرکزگرایی -)F( مرکزیت -)B1( عبادت -)N2( از مهامنان، و حامم

7 C28
 اهمیت

همسایه

گزینش همسایگان پیش از گزینش جای خانه )N2(- همسایگان )GH3(- زیان و رضر 

نرساندن )H(- حریم حقوقی )GH2(- ابعاد معنوی خانه؛ رشف و برکت خانه، مبارکی 

 -)N4( احرتام به حقوق دیگران -)N2( خانه، لزوم حالل بودن مواد و مصالح در خانه سازی

)Z( رعایت حقوق دیگران

3 C29
 پرهیز از

بیهودگی
پرهیز از ارساف )F(- پرهیز از هرنوع خودمنایی و تظاهر و ارساف در خانه سازی و رعایت 

)GH3( پرهیز از زیاده روی -)N2( حد اعتدال و نیاز

3 C30  وحدت در

کرثت

)B1( وحدت -)F( وحدت و کرثت -)N5( وحدت در کرثت

جدول 3. اصول و معیارهای طراحی مسکن در کتب معماری با رویکرد اسالمی )تلخیص و تدوین: نگارندگان(

مژگان مهدوی و همکاران: درجه بندی اصول و معیار های طراحی...
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داده های جدول 4 نیز مانند جدول های 2 و 3 تنظیم شده اند؛ با این تفاوت که منبع این داده ها مقاله هایی با رویکرد اسالمی 
 C48 تا  C31 از ارائه شده است که  معیار در جدول 4  تعداد 18  اساس،  این  بر  در موضوع طراحی مسکن می باشند. 

کدگذاری شده و فراوانی هر معیار نیز بیان شده است.

فراوانی کد معیار اصول
1 C31 عدم ارشافیت )HN( نهی ارشاف

14 C32  انسان

مداری

 -)O3( هندسه و تناسبات -)M2( تناسبات -)RA( تواضع -)HN( پرهیز از تشخیص کالبدی

هندسه و انتظام فضایی خانه های ایرانی )A(- تناسبات انسانی در طراحی و اجرای بازشو ها 

و فضاها و معابر )B3(- تناسب، تعادل و توازن در ساختار پالن و منای بنا و ُحسن ظاهر و 

زیبایی برصی )B3(- عدالت )V(- برنامه ریزی ساخت، حق جویی، و اعتدال )V(- توّجه به 

اندازه ها، مقیاس و آرایش فضایی )A(- مقیاس انسانی، پیمون و تناسبات اجزا و کل در طرح، 

محاسبه و اجرا )A(- نکوهش ارتفاع زیاد )HN(- تأمین نیازهای اجتامعی مسکن )A(- ایجاد 

)A( انسجام مطلوب، درآمیختگی معیّن از سنین و نسل ها، مشاغل و طبقات

7 C33  تزئینات

مناسب

اعتدال در تزئینات )HN(- رنگ )O3(- سازگاری معامری، سازه، و تزئینات، و تبعیت سازه 

از سازمان فضایی )A(- کامل ظرافت و توّجه به زیبایی شناسی در طراحی سازه و استفاده 

از مصالح )A(- رعایت کامل زیبایی شناسی فضاها در رابطه با عملکرد مانند ارسی ها، 

)A( دید و منظر خالقانه -)RA( طراحی منای داخلی -)A( ...ایوان ها، و

10 C34
حفظ حریم

 و

درون گرایی

حریم )HN(- درون گرایی )M2(- احرتام به حریم اعضای خانواده )PM(- حریم )O3(- حریم 

خصوصی )RA(- حریم )AP(- متهیدات خاصی برای طراحی پنجره ها و منافذ برای جلوگیری 

از تجاوز به حریم خصوصی همسایگان مجاور )B3(- رعایت حریم و مرزها در محدوده ی 

ساختامن ها )B3(- توجه به درون در معامری خانه ها بر اساس فرهنگ، نوع زندگی، آداب و 

)A( رعایت ارشافیت و محرمیت در خانه -)A( رسوم

2 C35
 مهامن

پذیری
توصیه به مهامن پذیری )HN(- احرتام به مهامنان، احرتام به انسان و

)RA( ارزش او

2 C36 وسعت )HN( پرهیز از ساخنت بیش ازحد نیاز -)HN( رعایت وسعت به اندازه

9 C37  سازمان دهی

فضایی

هرن )O3(- تنّوع فضایی )A(- تأمین نیازهای زیبایی شناختی با ایجاد تنّوع فضایی، دید و منظر، 

فضای سبز )A(- ایجاد فضاهای متنّوع )RA(- انعطاف پذیری )O3(- توّجه به ملزومات زمان 

)A(- انطباق کامل مسکن و محیط مسکونی با سبک زندگی )A(- کالبد؛ سودمندی )V(- تأمین 

)A( نیازهای روزمره از طریق تأسیسات و تجهیزات در دسرتس

7 C38 سلسله

مراتب 

سلسله مراتب )M2(- سلسله مراتب؛ حضور محرمیت )V(- سلسله مراتب )O3(- نظم موزون، 

وحدت و تداوم مکانی با رعایت اصل سلسله مراتب )A(- سلسله مراتب )AP(- احرتام به حریم 

 -)B3( خصوصی افراد حتی با جزئی ترین اجزا مثل کوبه های درها و با سلسله مراتب ورودی

)A( سلسله مراتب در مسیر رسیدن به بهشِت درون خانه

جدول 4. اصول و معیارهای طراحی مسکن در مقاالت با رویکرد اسالمی )تلخیص و تدوین: نگارندگان(
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فراوانی کد معیار اصول

23 C39

 ارتباط با

 طبیعت و

 بهره مندی از

محیط

توجه به مسائل مربوط به انرژی )نور، گرما، باد، و غیره( و مقوالت پایداری در طراحی بنا و 

عنارص خاص با توّجه به اقلیم )A(- در نظر گرفنت اقلیم و کارکرد بنا در طراحی سازه و انتخاب 

مصالح )A(- آهنگ موزون و همدلی انسان با طبیعت و بهره مندی از آن )A(- همدلی و 

احرتام به طبیعت و همزیستی مساملت آمیز انسان، معامری و طبیعت و تأمین آرامش برصی 

و روانی )A(- ارگانیسم سکونت، هم سازی با طبیعت )V(- حداکرث استفاده از رشایط طبیعی 

 -)A( در نظر گرفنت همیشگِی طبیعت و رابطه ی متقابل انسان با آن -)O3( طبیعت -)PM(

بهره گیری از طبیعت و پیوند با آن )AP(- ایجاد انواع حیاط ها با توجه به اقلیم، عملکرد و 

عنارص مختلف مانند حوض، درختان، و... جهت ایجاد رشایط آسایش )A(- توّجه به چرخش 

نور خورشید و قرار گرفنت فضاهای اطراف حیاط بسته به موارد استفاده از آنها در فصول 

چهارگانه )A(- حضور طبیعت بطور همه جانبه و فضاهای نیمه باز و نیمه بسته در یک روند 

سلسله مراتبی )A(- هامهنگی با طبیعت و استفاده از انرژی پایدار آن هامنند نور و باد و 

عنارص اصلِی آن مثل آب و خاک و گیاه  به نحو شایسته در معامری )A(- همدلی با طبیعت 

)A(- نور )O3(- ایجاد فضاهای با عملکرد خاص و واحد در مسیر تعامل تنگاتنگ با اقلیم 

منطقه )A(- بهره گیری از شبکه ی قنات، چاه آب و آب انبار برای تأمین آب از طریق آب های 

زیرزمینی )A(- جهت )V(- جهت گیری با توجه به اقلیم )PM(- مطلوبیت زیست محیطی؛ 

جهت گیری مناسب بنا )PM(- رعایت مکان یابی )M2(- رشافت جغرافیایی؛ ارزش گذاری فضایی 

)B3( مشخص کردن دقیق محدوده ی زمین و فضاهای عمومی، نیمه عمومی و خصوصی -)V(

14 C40  بُعد معنوی

خانه

تجربه ی معنوی )V(- مکان انتخاب مسکن باید فرصت احقاق نیازهای معنوی و مادی 

را فراهم مناید )AP(- عظمت معنوی در کامل سادگی و خلوص و کلّیتی در اوج کامل 

)A(- کلّیات؛ عوامل معرفتی )V(- کارکرد؛ فضای قدسی )V(- زمینه سازی عبادت و تعالی 

انسان )PM(- تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان از طریق تعریف عملکردها، فضاها و 

سلسله مراتب متناسب با فرهنگ و سنن )A(- روایات و احکام )RA(- ارزش به غنای درونی 

)A(- پاکی و طهارت )AP(- تکریم )RA(- جلوگیری از ایجاد مفسده؛ پیشگیری از گناه 

)O3( اخالق -)PM( تربیت و آموزش پاکدامنی -)PM(

7 C41 آرامش

 -)RA( آرامش ساکنین خانه -)RA( آرامش -)PM( آرامش بخشی -)V( روان شناسی؛ آرامش

ایجاد آرامش اصیل در درون با ریشه ای عمیق در مبانی اصول اجتامعی )A(- وجود نظم حاکم 

بر فضای زیست انسان و تأکید بر آسایش جسمی و روحی )A(- تأمین آرامش انسان و

)A( کسب رضایت او

1 C42  سازمان دهی

حیاط

حیاط به عنوان سازمان دهی فضایی و جمع کننده  با انتظام هندسی

)A( مرتبط با فضاها

4 C43  شفافیت و

تداوم

-)O3( شفافیت -)PM( کنرتل پذیری فضاها -)PM( ارتباط برصی فضاها

)O3( فضای تهی

جدول 4. اصول و معیارهای طراحی مسکن در مقاالت با رویکرد اسالمی )تلخیص و تدوین: نگارندگان(
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فراوانی کد معیار اصول

10 C44  فرهنگ و

هویت

حفظ ارزش ها از طریق تعریف انسجام در محالت و مسکن )A(- بافت شهر و محالت به 

عنوان جزئی از هویت اجتامعی هر قوم )A(- یکپارچگی معامری و سازه در جهت ماندگاری، 

خاطره انگیزی و هویت بخشی )A(- تأمین فضاهای مورد نیاز جهت فعالیت های اجتامعی، 

فرهنگی، و دینی )A(- ایجاد فضاها بر مبنای سنن، فرهنگ و نوع معیشت )A(- حضور 

 -)A( فرهنگ و سنن در مبانی شکل گیری عنارص تشکیل دهنده و ساختار فضاهای خانه ها

وحدت )V(- مترکز و وحدت در توده ی مسکن و واحدهای همسایگی )AP(- هامهنگ 

بودن بنا از نظر ظاهری و مادی با دیگر واحدهای مسکونی در واحد همسایگی )B3(- ایجاد 

)A( زمینه ی الزم جهت انطباق افراد با محیط پیرامون

15 C45  اهمیت

همسایه

قاعده ی الرضر و الرضار؛ اجتناب از مزاحمت های همجواری و واحدهای همسایگی 

)AP(- ساخت بنا بدون سلب استفاده ی همسایگان از نور و هوا )جلوگیری از 

سایه اندازی های مزاحم( )B3(- عدم ایجاد مزاحمت صوتی و آلودگی محیطی برای 

همسایگان )B3(- رعایت حق شفعه و اولویت دادن به همسایگان برای خرید و 

فروش ملک در محدوده ی محله )B3(- شناخت فضاهای عمومی و نیمه عمومی و 

خصوصی و حقوق مربوط به آن )B3(- رعایت فينا و مسائل مربوط به آن )B3(- در 

نظر گرفنت کاربری های متناسب با مسکن در همجواری ها )A(- وجود مرکز محله برای 

تأمین خدمات و اوقات فراغت )A(- برقراری تعامل اجتامعی قوی در بین ساکنین 

محله )A(- تأمین مایحتاج روزانه ی مردم در مرکز محله و یا در فاصله ای در دسرتس 

)A(- تعریف کانون اجتامعی در محالت )A(- همجواری محالت مسکونی با مسجد و... 

)A(- همجواری محالت مسکونی با مسجد، و... )A(- سنخیت و همخوانی فعالیت ها و 

انطباق کامل آنها بر هم، در محالت )A(- احرتام به دیگران حتی عابران و ایجاد فضایی 

برای اسرتاحت عابران در قسمت ورودی و گاه وجود حوض در جلوی خانه برای رفع 

)B3( )تشنگی )با هدف ایجاد تعامل اجتامعی

4 C46 خودبسندگی

مصالح مطابق با اقلیم و منطقه و همسایگی ها )B3(- بهره گیری از مصالح بومی و 

حداکرث امکانات در دسرتس جهت اجرای بنا و مقابله با انواع نیروها )A(- مصالح محلی 

)A( ...مهار نیروی ناشی از سوانح با مصالح بومی، تاق، پشت بند و کالف بندی، و -)RA(

11 C47  استحکام و

امنیت

توّجه به منطق، اصول ایستایی، مسائل فنی و علمی در سازه و مصالح )نیارش( )A(- رسپناه 

و مستحکم بودن )PM(- اجرای منظم دیوارها، سقف ها همراه با سبک سازی، آهنگ 

یکنواخت جرزها، ایجاد پشت بندها، کالف بندی، و... )A(- اجرای پوشش های متفاوت به 

 -)A( عنوان سقف کاذب و عایق حرارتی و ایجاد گره سازی های آجری برای عایق صوتی

 -)AP( امنیت -)PM( امنیت ساکنین -)PM( رضورت امنیت از رسقت -)PM( امنیت بخشی

)PM( امنیت روانی -)RA( امنیت کالبدی و روانی -)A( تأمین امنیت در برابر سوانح

3 C48 دید و منظر
یکپارچگی در منظر و کیفیت برصی )A(- ایجاد یکپارچگی برصی با طراحی حیاط  و فضاهای 

)A( کاربرد آب در کنار قابلیت های انعطافی و انطباقی بناها -)A( رابط بین فضاهای اصلی

جدول 4. اصول و معیارهای طراحی مسکن در مقاالت با رویکرد اسالمی )تلخیص و تدوین: نگارندگان(
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3-5. میزان فراوانی معیارهای ذکر شده
در منابع

داده ها  اولویت بندی  با هدف  در یک جمع بندی  جدول 5 
به ترتیب فراوانی تنظیم شده  است؛ به طوری که داده های 
جدول 2، 3، و 4 از سمت راست به ترتیب در جدول 5 بر 
اساس فراوانی از باال به پایین از بیشترین تا کمترین فراوانی 
قرار گیرند. همان طور که مشخص است از کد معرف معیار 
گردیده  محاسبه  نیز  آن  درصد  و  فراوانی  و  استفاده شده 
است. هدف از تنظیم این جدول طبقه بندی معیارها بوده 
و پس از اولویت بندی معیارها، نمودار داده های هر جدول 

نیز به شکل خطی ترسیم شده که این نمودارها، داده های 
هر قسمت را به  شکل مصور نشان داده و روابط بین داده ها 
را بر حسب فراوانی مشخص می کند. داده های بررسی شده 
گسسته هستند؛ بنابراین در نمودار خطِی حاصل، تنها عدد 
صحیِح مشخص شده به عنوان امتیاز، ارزش عددی دارد؛ و 
بین دو عدد صحیح در نمودار داده ای را مشخص نمی کند. 
این  اولویت بندی در  برای  بیان شد؛ داده ها  همان طور که 
از  حاصل  خطی  نمودار  بنابراین  شده اند؛  تنظیم  جدول ها 
به صورت  موجود،  امتیازات  تبع  به  جدول،  هر  داده های 

نزولی ترسیم می شوند.

جدول 5. فراوانی و درصد فراوانی معیارهای طراحی مستخرج از منابع تخصصی معماری )تنظیم: نگارندگان(

درصد فراوانی فراوانی کد درصد فراوانی فراوانی کد درصد فراوانی فراوانی کد
16 % 23 C39 19 % 28 C18 20 % 11 C6
10 % 15 C45 14 % 20 C16 18 % 10 C1
10 % 14 C32 12 % 17 C22 11 % 6 C3
10 % 14 C40 9 % 14 C23 7 % 4 C7
8 % 11 C47 9 % 13 C17 7 % 4 C8
7 % 10 C34 5 % 7 C21 5 % 3 C5
7 % 10 C44 5 % 7 C24 6 % 3 C11
6 % 9 C37 5 % 7 C26 4 % 2 C4
5 % 7 C38 5 % 7 C28 4 % 2 C9
5 % 7 C41 4 % 6 C19 4 % 2 C14
5 % 7 C33 4 % 6 C25 4 % 2 C2
3 % 4 C43 4 % 6 C27 4 % 2 C12
3 % 4 C46 2 % 3 C29 2 % 1 C13
2 % 3 C48 2 % 3 C30 2 % 1 C10
1 % 2 C35 1 % 2 C20 2 % 1 C15
1 % 2 C36
1 % 1 C31 درجه1
1 % 1 C42 درجه3 درجه2
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نمودار 1. نمودار خطی داده های جدول 2
)مأخذ: نگارندگان(

نمودار 2. نمودار خطی داده های جدول 3
)مأخذ: نگارندگان(

نمودار 3. نمودار خطی داده های جدول 4
)مأخذ: نگارندگان(

معیارهای  درجه بندی  تحقیق:  یافته های   .6
مسکن طراحی 

در بررسی معیارهای طراحی مسکن که در سه بخش پیشین 
انجام شد؛ در نهایت سه جدول شامل معیارهای طراحی مسکن 
حاصل  معیارهای  گردید.  حاصل  شده  اولویت بندی  به صورت 
طی مراحل تحلیل و بررسی و معادل سازی که در جدول های 
2، 3، و 4 انجام شد؛ به گونه ای تنظیم شده اند که در هر کدام 
داشتند؛  اشاره  مفهوم  یک  به  که  معیار هایی  جدول ها  این  از 
در  شدند.  نام گذاری  معیار  یک  عنوان  به  یکسان  واژه های  با 
که  شد  خواهد  انجام  صورت  این  به  اولویت بندی  بخش  این 
درجه یک،  بخِش  سه  در   4 و   ،3  ،2 جدول های  معیارهای 
درجه دو، و درجه سه براساس فراوانی طبقه بندی می شوند. نوار 
به  تیره  رنگ  از   5 جدول  در  بخش  هر  راست  سمت  رنگی 

روشن و از بیشترین فراوانی تا کمترین را طبقه بندی نموده 
است. به این ترتیب جدول 6 حاصل می شود که در آن تمام 
یکسان،  ارزش  با  معیارهای  و  شده  ادغام  هم  با  ردیف ها 
معیار ها  مقایسه ی  می گیرند. همچنین  قرار  ردیف  در یک 
در سه نوع منبع انجام شده است؛ به طوری که این جدول 
اهمیت معیارهای مختلف را در منابع مختلف نشان می دهد.

در این جدول کیفیت معیار ها نیز مد نظر بوده است؛ و میزان 
اهمیت آنها در طراحی مسکن ذکر شده و همراه کد معیار، 
اسم معیار نیز آورده شده است. این جدول در واقع نتیجه ی 
طراحی  زمینه ی  در  معماری  تخصصی  متون  مطالعات 
را  از دیدگاه منابع مختلف  مسکن است که معیارهای آن 
به صورت طبقه بندی شده و بر حسب میزان اهمیت از لحاظ 

میزان تکرار توجه به آنها در منابع نشان می دهد.

معیارهای طراحی مسکن
C17 درون گرایی و

حفظ حریم
C47 استحکام و امنیت

C16 سازمان دهی فضایی

C40 بعد معنوی خانه
C45 اهمیت همسایه

C32 انسان مداری

C6 سازمان دهی فضایی
C22 ارتباط با طبیعت و بهره مندی از محیط
C39 ارتباط با طبیعت و استفاده از عوامل محیطی

C1 انسان مداری
C23 آرامش

C18 انسان مداری

ك
درجه ی

C44 فرهنگ و هویت
C19 عدم ارشافیت

C37 سازمان دهی فضایی
C8 ارتباط با طبیعت و 

بهره مندی از محیط

C26 تزئینات مناسب
C7 شفافیت و تداوم

C28 اهمیت همسایه

C24 استحکام و امنیت

C38 سلسله مراتب
C21 فرهنگ و هویت
C5 پرهیز از بیهودگی

C41 آرامش
C27 بُعد معنوی خانه

C33 تزئینات مناسب
C11 سلسله مراتب

C25 وسعت
C34 حفظ حریم و درون گرایی

C3 درون گرایی و حفظ حریم

درجه دو

C42 سازمان دهی حیاط
C2 خودبسندگی

C4 استحکام و امنیت
C43 شفافیت و تداوم

C48 دید و منظر
C13 وسعت

C10 اهمیت همسایه
C20 سلسله مراتب

C46 خودبسندگی
C35 مهامن پذیری

C12 فرهنگ و هویت
C36 وسعت

C31 عدم ارشافیت

C14 دید و منظر
C9 سازمان دهی حیاط
C30 وحدت در کرثت

C29 پرهیز از بیهودگی
C15 آرامش

درجه سه

جدول 6. درجه بندی معیارهای طراحی از طریق حذف موارد تکراری )مأخذ: نگارندگان(
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پس از تحلیل معیارها در جدول 6، جدول شماره ی 7 تنظیم 
شده است که طی آن ابتدا معیار های موجود در هر ردیف 
)درجه یک، درجه دو و درجه سه( در چهار ستون مجزا و 
در یک ستون قرار می گیرند. در واقع معیار های درجه یک، 
درجه دو و درجه سه فارغ از طبقه بندی بر اساس نوع منبع، 
در یک ستون و در سه ردیف، فقط بر اساس نوع معیار از 
معیار هایی  ردیف  در هر  قرار می گیرند. سپس  درجه  نظر 
باقی  آن  مورد  یک  فقط  و  شده  حذف  شده اند  تکرار  که 
خواهد ماند )این معیارها با رنگ طوسی روشن مشخص 
ردیف،  هر  در  تکراری  معیارهای  حذف  از  پس  شده اند(. 
معیار هایی که در سه ردیف مشترک هستند حذف خواهند 
به  داده می شود.  باال  به ردیف  معیار  اولویت حذف  و  شد 
این صورت که اگر معیاری در ردیف درجه یک و همچنین 

درجه دو قرار دارد، با توّجه به اولویت طبقه بندی، این معیار 
به عنوان معیار درجه یک حساب شده و از ردیف معیارهای 
درجه دو حذف می شود. به همین ترتیب معیار های تکراری 
از ردیف درجه سه نیز حذف شده اند. )این معیارها در صورت 
با رنگ طوسی  قرار گرفتن در ردیف معیارهای هم ردیف 
روشن و در صورت وجود در ردیف معیارهای ردیف باال با 

رنگ طوسی تیره مشخص شده اند.(
و   6 جدول  در  معیار ها  طبقه بندی  و  درجه بندی  از  پس 
سپس از حذف معیار های تکرار شده در ردیف های مختلف 
شامل  که  است  شده  ارائه   7 جدول  در  نهایی  نتیجه ی 
معیارهای طراحی مسکن در سه ردیف درجه یک، درجه دو 
و درجه سه می باشد. این جدول شامل 9 معیار درجه یک، 7 

معیار درجه دو و 5 معیار درجه سه می باشد.

معیارهای طراحی مسکن

C17 درون گرایی و 
حفظ حریم

C47 استحکام و امنیت

C40 بعد معنوی خانه

C45 اهمیت همسایه

C6 سازمان دهی فضایی
C22 ارتباط با طبیعت 

و بهره مندی از محیط

C1 انسان مداری

C23 آرامش

درجه 1

C19 عدم ارشافیت
C7 شفافیت و تداوم

C33 تزئینات مناسب

C21 فرهنگ و هویت

C5 پرهیز از بیهودگی

C11 سلسله مراتب

C25 وسعت

درجه 2

C35 مهامن پذیری C9 سازمان دهی حیاط C46 خودبسندگی
C14 دید و منظر

C30 وحدت در کثرت

درجه 3

7. نتیجه
حاصل پژوهش، جدول 8 و حاوی معیارهای طراحی مسکن 
است که از نظر اهمیت بر اساس میزان فراوانی آنها در منابع 
بررسی شده تنظیم شده اند. این جدول در پاسخ به پرسشی 
مسیر  اصلی  مسأله ای  به عنوان  که  است  گرفته  شکل 
پژوهش را تعیین نمود. پرسش درباره ی اهمیت معیارهای 
اینکه چگونه می توان بر  اولویت آنها و  طراحی مسکن و 
درجه بندی  تحلیل  به  طراحی  معیارهای  اهمیت  اساس 

از طی مراحل گردآوری،  این راستا پس  آنها پرداخت. در 
دسته بندی، مقوله بندی، و در آخر درجه بندی معیارها هدف 
به  این درجه بندی  این پژوهش حاصل شد.  مورد نظر در 
کیفی  مؤلفه های  درخصوص  کمی  گزارشی  ارائه  منظور 
قابل  جهت  در  است  گامی  و  است  بوده  مسکن  طراحی 
اندازه گیری کردن و شمارش معیارهای طراحی به منظور 
توّجه به اصول مهمی که منابع مختلف به آنها اشاره داشته 

و آنها را جزو اصول مهم طراحی مسکن دانسته اند. 

جدول 7. معیارهای طراحی مسکن بصورت خالصه و درجه بندی شده )مأخذ: نگارندگان(
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نمودار 4. نمودار فراوانی معیارهاجدول 8. مقایسه ی فراوانی معیارهای طراحی )مأخذ: نگارندگان(
 )مأخذ: نگارندگان(

معیارهای درجه یكمعیارهای درجه دو

معیارهای درجه سه

نمودار 5. نمودار فراوانی معیارهای درجه 1 و 2 و 3
)مأخذ: نگارندگان(



181فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی /  شماره سی ام /  تابستان 1401 /  سال نهم

آنها  می تواند  کیفی  داده های  به  کمی  دیدگاهی  ایجاد 
دید  طراح  به  و  کرده  ارزش گذاری  شفاف تری  به طور  را 
ارزش گذاری  بدهد.  اصول  این  به کارگیری  برای  بهتری 
این  در  به صورتی که  مسکن  طراحی  اصول  درجه بندی  و 
پژوهش انجام شد یک بسته ی اطالعاتی در اختیار طراح 
با  بوده  موجود  کنون  تا  آنچه  بر خالف  که  می دهد  قرار 
شد،  نخواهد  مواجه  هم ارزش  داده های  از  مجموعه ای 
معناداری  به طور  که  می کند  مشاهده  را  داده هایی  بلکه 
جدول  در  شد  بیان  آنچه  اساس  بر  شده اند.  اولویت بندی 
به هر  مربوط  با کد  و همچنین  بصورت کمی  معیارها   8
معیارها  فراوانی  از مجموع  نموداری  و  ارائه شده اند  کدام 
یکدیگر  با  ارتباط  در  را  آنها  نسبت  که  شده  ترسیم  نیز 
را  اولویت بندی میزان اهمیت معیارها  این  نشان می دهد. 
مشخص کرده بنابراین جایگاه آنها در شکل دهی طرح را 

می نماید. تعیین  نیز 
در ادامه ی این تحقیق می توان پژوهش های دیگری طرح 
بررسی  دیگری  دیدگاه های  از  را  کیفی  داده های  و  نمود 
طرح  می توان  پایان  در  که  پرسش هایی  جمله  از  نمود. 
که  است  این  گیرد  قرار  آتی  پژوهش های  سؤال  تا  کرد 
کاربران  و  مخاطب  دید  از  مسکن  طراحی  معیارهای  اگر 
معیارها  این  اولویت بندی  گیرد  قرار  بررسی  مورد  مسکن 
به چه صورت خواهد بود. همچنین این قابلیت وجود دارد 
با  طراحی  معیارهای  به کارگیری  از  حاصل  طرح های  که 

اولویت بندی مطرح شده در این پژوهش را به صورت نمونه 
را بررسی نمود. موردی تحلیل و کارایی آن 

پی نوشت 
1. فرض مقاله در مبنا قرار دادن این منابع، میزان اهمیت 
با  منابع  لذا  است.  معماری  پژوهش های  ارجاعات  در  آنها 
لحاظ شهرت نویسنده، اعتبار علمی انتشارات و نوع منبع 

به ویژه مقاالت علمی و پژوهشی مدنظر بوده است.
تعداد  دادن کمیت  نشان  برای  فراوانی  لفظ  از  استفاده   .2
اشاره به اصول و معیارها در جامعه نمونه مشخص است. 
بنابراین هرچند تالش شده است تمامی منابع موجود مورد 
استناد  مورد  منابع  به  مقاله  چون  اما  گیرند؛  قرار  بررسی 
پرداخته است؛ میزان فراوانی نیز محدود به همین جامعه 
نمونه خواهد بود. همچنین تعداد اشاره بیشتر به یک معیار، 
سایرین  به  نسبت  آن  اهمیت  نشان دهنده  هیچ وجه  به 
صرفًا  فراوانی،  قبال  در  مقاله  موضع  بلکه  بود؛  نخواهد 
تشخیص معیارهایی است که در منابع بیشتر به آنها توجه 

است. شده 
3. رفع ابهام درخصوص مواردی که به عنوان اصل معرفی 
شده اند؛ به ضرورت اختصار شرح در مقاله، نیازمند مراجعه 
به مصادیق ذکر شده در منبع مورد نظر است. تکرار برخی 
موارد در این مرحله نیز به سبب پرهیز از حذف موارد در 

بررسی تک تک منابع است.
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One of the most important issues and human needs in the field of architectural design is «housing». 
From the past to the present, there have always been different principles for housing design that have 
been used due to the user’s needs. The set of needs and lifestyles of humans has shown that some 
characteristics are the same in all designed houses. These important features had been collected 
in many scholarly and professional architectural references that had been addressed as principles, 
criteria and indicators of housing design and had been used by designers and researchers who works 
in this field. Therefore, various references can be found that, each had studied hosing topic from 
a specific point of view. Some of these sources list the general characteristics of an appropriate 
and desirable house, and others introduce specific principles for its design. In this article, while 
reviewing those references, we would rank those principles on the basis of importance. The main 
question is how these principles can be ranked and consider in design in base on their importance. 
Therefore, our goal is surveying the scholarly and professional architectural references about 
housing to analyze and evaluate the principles of residential architecture. Results of this research 
collected from data analyses and data description, which obtain from the references and based on 
logical reasoning. Therefore, the main method is determining quantitative valuation for qualitative 
data, and housing design criteria in scholarly and professional architectural references had been 
ranked in such a way that their importance is defined. so, the general approach of the research 
was selected as a quantitative comparison and then data collection, classification and analysis were 
performed based on first step. Finally, the research results represent and rank housing design criteria 
based on the priority of their importance in form of tables and charts.
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