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شاخصهای کیفی مسکن همواره به عنوان حساسترین ابزار برنامهریزی مسکن محسوب میشوند .عرصه مسکن به
منظور تأمین رشد اجتماعی ،عالوه بر خود واحد مسکونی ،محیط پیرامون آن را نیز در بر میگیرد .در مقاله حاضر سعی بر
این بوده تا با ژرفکاوی کیفیت مسکن در خانههای سنتی ایران ،معیارهایی جهت تدوین راهکارهای مؤثر برای افزایش
کیفیت مسکن معاصر به دست آید .این تحقیق به روش کیفی انجام شده و برای ارزیابی نهایی دادهها از روش تحلیل
سلسله مراتبی بهره گرفته شده است .شیوه جمعآوری اطالعات بر پایه چکلیستهایی برای تکنیکهای مصاحبه،
مشاهده ،بررسی ویژگیهای مکانی -فضایی و سنجش طرز برخورد بوده و در این مسیر از مطالعات اسنادی و کتابخانهای
و تحلیل نقشهها استفاده گشته است .بدین منظور در ابتدا نظامهای متعدد سنجش کیفیت محیطهای مسکونی مطالعه
و مدلی برای ارزیابی کیفی مسکن تدوین شد .در گام دوم با بررسی عوامل اصلی مدل 5 ،شاخص کیفی برای ارزیابی
مسکن تعیین گشت .در مرحله بعدی پارامترهای برگرفته از چکلیستها در رابطه با هر شاخص طی بررسیهای رفت
و برگشتی نسبت به دادههای دیگر شاخصها و تأثیر کلی عوامل تحقیق ،تحلیل و معیارهای به دست آمده در رابطه
با شاخصهای اصلی در خانههای سنتی ایران معرفی شد .سپس با تحلیل و تفسیر این معیارها و وارد ساختن تأثیرات
سبک زندگی ،نیازهای انسان و شرایط جامعه معاصر با امتیازدهی معیارها و الویتبندی شاخصها ،راهکارهایی جهت
بهبود جنبههای کیفی مسکن معاصر پیشنهاد گشت .بر اساس نتایج این تحقیق رابطه معناداری بین کیفیت خانههای
سنتی ،انسان ،معماری و سبک زندگی گذشته وجود دارد که از سنتها و ارزشهای اصیل سرچشمه میگیرد .همچنین
به ترتیب اهمیت ،شاخصهای نیازهای انسان ،کیفیت محیطی ،کالبدی ،عملکردی و ساختاری در این رابطه معنادار
سهیم بودهاند که میبایست در طراحی مسکن معاصر مدنظر قرار گیرند .هر چند در مقایسه کلی همگامی متناسب تمامی
شاخصهای مطرح به کیفیتی ماندگار منتج شده است.
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مقدمه

اذعان نمود که هیچ ساخته و حتی فرآورده انسانی را نمیتوان
سراغ گرفت که از فرهنگ تأثیر نپذیرفته و یا بر آن اثر نگذارد
(نقیزاده  .)61 ،1381از این رو بررسی خانه در ادوار گذشته و
تحلیل ویژگیهای مربوط به نوع مصارف و فضاهای مختلف
خانههای سنتی میتواند ارزشهای کیفی مشترکی را نشان
دهـ د کـه هم اکنون نیز میبایست مدنظر قرار گیرد .در واقع
هدف تحقیق رسیدن به معیارهایی برای تأمین کیفیت مسکن
معاصر جهت کاربرد در برنامهها و سیاستهای کلی مسکن در
کشور است .بنابراین در تحقیق حاضر سعی گشته نمونههایی
انتخاب شوند که طیف وسیعی از انواع خانههای سنتی ایران را
در بر گیرند .نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش اساسي
است كه چه شاخصهای کیفی از معماري سنتی را ميتوان با
توجه به تغييرات شرايط جامعه و نيز تغيير شيوه زندگي مردم،
در دوره حاضر در مسکن معاصر به كار بست تا هويت مطلوب
آن به دست آيد .به اين منظور ابتدا مفاهیم و رویکردها در این
زمینه ارائه گشته و نمونههای موردی و معیارهای انتخاب آنها
بررسی میشود .سپس چارچوب نظري تحقيق بر اساس علل و
زمینه انتخاب شاخصهای مربوط به ویژگیهای کیفی مسکن
و بررسی سیاستهای دولت در زمینه مسکن شكل یافته و
مدل کیفیت مسکن در این تحقیق بر اساس برداشت از مدل
ارزیابی کیفیت مسکن ( )QAMبا در نظر گرفتن ابعاد هویتی،
بومی ،فرهنگی و نیازهای خانوادههای ایرانی تدوین گشته و پنج
شاخص اصلی کالبدی -فضایی ،ساختاری ،عملکردی ،محیطی
و نیازهای انسان بر اساس ژرفکاوی مدل ارائه شده بخصوص
از بعد محتوایی تدوین میگردد .در ادامه با تحلیل اطالعات به
دست آمده از چکلیستها ،معیارهای مربوط به شاخصهای
کیفی در خانههای سنتی ایران جهت تعیین ضریب اهمیت
شاخصها معرفی میشوند .مطالعه در روح بناهای سنتی ایران
طیف وسیعی از تجربیات را به دست میدهد که در معماری
مسکن معاصر حتم ًا باید مدنظر قرار گیرند.
روش تحقیق

این پژوهش از نوع کاربردی -توسعهای است و روش انجام آن
ترکیبی از روشهای کیفی و کمی است که در آن نمونههای
موردی پژوهش بر اساس شاخصهای تعیین شده و با توجه
به عوامل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .چارچوب نظری با
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مسکن بعنوان بستری برای زندگی انسان با سایر ابعاد زندگی او
در ارتباط و کنش متقابل است .هر ناحیه مسکونی باید با توجه
به ساختارهای گوناگون خانوادگی و نیازهای مکانی و اجتماعی
مختلف ساخته شده و بـا داشتن ویژگیهای فضایی و اجتماعی
ص خود ،محیطی منحصر به فرد را ارائه نماید .در دهههای
خا 
ل افزایش تقاضا برای مسکن در ایران ،تالشهای
اخیر به دلی 
بسیاری برای تأمین مسکن انجام پذیرفته ولی آنچه عموم ًا
نادیده گرفته شده جنبههای کیفی بناها در کنار فزونی کمی
آنهاست .واژه کیفیت مفهوم گستردهای دارد ،به طوری که
میتوان تعاریف مختلفی از آن ارائه داد که بیانگر شاخصهای
مـختلفی از آن بـاشد؛ از اینرو جهت کسب مطلوبیت در حوزه
مسکن در کنار توسعه کمی باید شاخصهای کیفی در مطالعات
ن مورد بررسی قرار گیرند .مسکن پیچیدهترین
برنامهدهی مسک 
بنا در طراحی است .طراحی این کاربری امری فراتر از پاسخ
به برنامه است چرا که باید چهرهای عمومی را در عین جریان
زندگی خصوصی ساکنینش ،به نمایش گذارد .این به معنای
پیروی از شرایط متنوع اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و به ویژه
فلسفه فردی ساکنین است که در جوامع گوناگون ،از فرد به
فرد متفاوت خواهد بود .در نتیجه شناسایی شیوه و ترجیحات
رایج زندگی در جامعه و تأثیرات آن در طراحی حیاتی است.
آغاز دوره معاصر ايران ،آغاز تغييرات وسيع در همه زمينه ها
است (آصفی و ایمانی)64 ،1393 ،؛ از طرفی در تعیین نیازهای
کیفی و ضروریات اساسی مسکن در جامعه معاصر ،تجربه
ی دارد .در پژوهش حاضر کوشش شده
ت زیاد 
گذشتگان اهمی 
است با بررسی پژوهشهای صورت گرفته (کتابها و مقاالت
پر استناد از پژوهشگران شناخته شده در زمینه مدنظر تحقیق از
جمله مطالعات احمدی دیسفانی و علیآبادی ( ،)1390اهري و
امینی جدید ( ،)1375اسالمی ( ،)1387بمانیان ،غالمی رستم
و جنت رحمت پناه ( ،)1389توسلی ( ،)1367حائري مازندراني
( ،)1388خوشفر ( ،)1374کی نژاد و شیرازی (،)1389
معماریان ( ،)1387نقرهکار ( ،)1388نقرهکار و رئیسی ()1390
و سایر منابع) ،مفاهیم به کار گرفته در این پژوهشها معرفی
و دستاوردهای حاصل از آنها بررسی شود .خانه موضوعی آشنا
است که بشر با آن رابطهای طوالنی و گسترده دارد؛ در واقع باید

57

58

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره یازدهم  /تابستان  / 1395سال چهارم

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

استفاده از روش کتابخانهای و مرور نوشتارهای تخصصی مربوط
به مسکن ،محیط مسکونی و مبحث کیفیت در آنها تعیین شد،
عوامل مرتبط با موضوع از دیدگاه کارشناسان و رویکردهای
مختلف مربوط به کیفیت محیطهای مسکونی مورد بررسی
قرار گرفتند ،مدل ارزیابی کیفیت مسکن بر اساس مدلهای
استاندارد ارزیابی کیفیت مسکن ،در قالب مفاهیم چندگانه و
سلسله مراتبی عوامل اصلی کیفیت مسکن تبیین گردید و در
نهایت شاخصهای کیفیت مسکن جهت ارزیابی نمونههای
موردی تعیین شدند که البته برگرفته از  2عامل اصلی تحقیقاند.
پس از انتخاب نمونههای موردی ،برای سنجش هر یک از انواع
شاخصها در خانههای سنتی به دلیل تنوع آنها ،از تکنیکهای
مختلف مصاحبه ،مشاهده عینی و رفتاری ،سنجش طرز برخورد،
ارزیابی فکری ،مرور نوشتارها ،اسناد ،تحلیل نقشههای مربوط و
سایر تکنیکهای تجربی استفاده شده است؛ روشهای مبتنی
بر مشاهده کارشناسی ،تکنیکهایی بر پایه عینیاتاند و برای
سنجش شاخصهای عینی به کار میروند .در اینجا نیز منظور
از مشاهده ،مشاهداتی است که در ابعاد کالبدی ،ساختاری و
عملکردی و ابعاد نیازهای انسانی همانند الگوهای رفتاری و
شیوه برخورد و تفکر (از طریق ساکنین قبلی) و حال (افراد حاضر
در مکان) ،انجام پذیرفته است .از ابزار مصاحبه برای بررسی
دیدگاه کارشناسان ،ساکنین قبلی و فعلی استفاده شده است.
مصاحبهها به صورت باز و گاه نیمهساختاریافته ،فردی و گروهی
بودهاند تا بتوان ذهن پاسخدهنده را به طور عميق كاوش كرد
و محتواي آشكار و پنهان دادههاي به دست آمده از گفته ها و
نوشتهها را بدست آورد .هدف اين فرايند كشف ارتباط دروني اجزا
و عناصر تشكيل دهنده دادهها ،دستيابي به قصد واقعي مصاحبه
شونده ،يافتن شرايط و محيطي كه با دادهها مرتبط است و در
نهايت ،ارائه نتايجي واقعبينانه بسته به هدف تحقیق است تا
بتوان به گفتههای کلیدی دست یافت .از این رو روش تحلیل
دادههای به دست آمده از مصاحبه نیز به صورت ساختاری و
بیشتر تفسیری است و برای اطمینان از عدم دخالت ترجیحهای
شخصی از سایر ابزار مکمل و نیز بررسی دوباره توسط اساتید
مرتبط بهره گرفته شده است .تعداد افراد مصاحبه شونده نیز در
هر شاخص متفاوت بوده ولی سعی گشته جهت داشتن ایدههای
اصلی به تعداد مناسبی از افراد دارای تجربه استفاده گردد تا

پایایی دادهها نیز تأمین شود .در تحلیل دادهها نیز جهت اطمینان
از پایایی ،دادهها توسط دو تحلیلگر رمزگذاری شدهاند تا اعتبار
نتایج باال باشد .بررسی مطالعات انجام شده توسط سایر محققان،
بهرهگیری از نتایج آنها ،مطالعه اسناد و منابع موجود از ابزار به
کار رفته در این پژوهش هستند .همچنین تحلیل نقشههای در
دسترس از خانههای سنتی نیز کمک شایانی در بررسیهای
کالبدی ،ساختاری ،عملکردی و محیطی داشتهاند .در این
تحقیق تمامی ابزار گردآوری اطالعات مکمل یکدیگر بوده و
این روش ،امکان تعيين اعتبار ساير روشها يا بررسي عميقتر
انگيزههاي پاسخدهندگان و داليلي را كه براي پاسخهايشان
ارائه ميدهند ،ممكن ميسازد .بدین منظور پس از بررسی
شاخصهای کیفیت مسکن و ارزیابی پارامترهای به دست آمده
در چکلیستها با استفاده از ابزار گوناگون ،معیارهای مرتبط با
آنها در خانههای سنتی تعیین و معرفی شده و بسته به اهمیت،
میزان حضور ،تأثیر و میزان رضایت ساکنان،حاضرین و میزان
تأکید متخصصان در مشاهدات ،منابع ،مطالعات و مصاحبهها
و نیز مشاهده کارشناسی (مشاهده عینی محققان) امتیازبندی
شدهاند .در گام بعدی جهت ارزشگذاری دقیقتر تأثیرات
عامل اول تحقیق (ویژگیها و نیازهای استفادهکنندگان) نیز به
نتایج اعمال گشته و معیارهای مربوط به شاخصهای کیفیت
مسکن و ارزشگذاری آنها در جداولی ارائه شدهاند .همچنین
با توجه به مقایسهای بودن فرایند تحقیق و نیز چند بعدی بودن
مفهوم کیفیت ،به منظور تطبیق مؤلفههای اصلی روش تحلیل
سلسلهمراتبی برای تطبیق نهایی به کار برده شده است .انجام
تحلیل به وسیله نرمافزار اکسپرت چویس1ویژه محاسبات فازی
و تکنیک تصمیمگیری چندمعیاره صورت گرفته و در نهایت
الویتبندی شاخصهای اصلی برای ارزیابی کیفیت در قالب
معیارهای مربوطه تدوین شده است .در روش سلسلهمراتبي با
تجزيه مسئله به معيارهاي آن ،مدل تصميمگيری به صورت
سلسلهمراتبي ساخته میشود (زنجیرچی  .)1390اهميت يا
اولويت نسبي معيارهاي تصميمگيري با استفاده از مقايسات
2
زوجي کيفي مشخص ميگردد .يکي از مزاياي اصلي AHP
امکان در نظر گرفتن همزمان قضاوتهاي ذهني با استفاده از
معيارهاي کمي ملموس و معيارهاي کيفي غير ملموس ميباشد.
چهارچوب نظری تحقیق
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مسکن و معماری مسکن به دلیل ارتباط پیوسته با زندگی انسانها
بیشترین ظرایف و پیچیدگیها را دارد .معماري فنسازماندهي
فضاست و عامل ايجاد تحوالت اساسي در آن ،دگرگونی در
روشهاي سازماندهي فضايي است .زمينههاي تاريخي،
فرهنگي ،اجتماعي و محيطي از جمله عواملي هستند كه در
شكلگيري آثار معماري به ویژه مسکن بسيار مؤثرند (ابراهیمی
و اسالمی  .)5 ،1389با آغاز هزاره سوم و رشد روزافزون علم و
فناوري و گسترش ارتباطات ،تحوالت گوناگوني در سطح زندگي
روزمره رخ داده و شيوه زندگي مردم ،نيازها و متعاقب آن كالبد و
محيط زيست آنها تغيير كرده است (اهری و دیگران .)6 ،1367
در ايران نيز تحول در زمينههاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي،
افزايش ناگهاني جمعيت ،مهاجرت به شهرها ،عدم مديريت
صحيح ،كمبود امكانات ساخت ،عدم آشنايي دستاندرکاران با
تكنولوژي ساخت تأثيرات نامطلوبي را در معماري به ويژه در
حوزه مسكن در زمینه کیفی داشته است (شابیرچی ما،1379 3
)147؛ عوامل متعددي در تغيير شرايط سكونت در شهرها از
سال  1340به بعد مؤثر بودهاند که از جمله آنها میتوان به عدم
پاسخگويی به افزايش جمعيت شهرنشين ،تغييرات به وجود آمده
در وضعيت خانوار و تغيير در الگوهاي سكونت ناشي از فرايند
تجدد طلبي اشاره کرد (طالب  .)14 ،1368اين روند که با افت
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و خيز ،کميتها و کيفيتهاي متفاوتی همراه بوده است ،طبع ًا
نتايج ارزشمندي را ميتواند از رويكردهايي که در گذشته براي
برخورد با مسئله به ویژه از جنبه کیفی اتخاذ شده و نتايج آن در
اختيار بگیرد تا آزموده دوباره امتحان نگردد .پژوهش حاضر ،با
شناخت حساسیت موضوع مسکن و هویت مطلوب آن ،ضرورت
پرداخت در این زمینه را با تکیه بر ارزشهای اصیل جاری در
زندگی میسر دانسته و در این راه جهت بهرهگیری از مباني و
اصول مطرح در معماری و شهرسازی اسالمی برای طراحی
مسکن ،خانههای سنتی ایران را در رابطه با شاخصهای تحقیق
مورد بررسی قرار میدهد .تأثير ارزشهاي اسالمي بر فضاهاي
زيستي ،تأثیری بسیار مفید و حاکی از همهجانبهنگری اسالم
و معماری اسالمی است (آصفی و ایمانی  )1391،26و البته
خداوند از مؤمنین خواسته فضائي را براي روح و روان خود در
دل خانه جسم و فضاي زندگاني مادي خود بنا كنند تا مسكن
جایی باشد که در آن جلوههای الهی ظهور پیدا میکند؛ (وثیق،
پشتونی زاده ،و بمانیان  )99 ،1388از این رو تعيين و تدوين
صفات كيفي آن نيز بايستي به طور ويژهاي انجام گردد؛ چرا که
شادي و لذت زندگي و امنيت حقيقي مسکن در سايه ايمن بودن
دل و روح انسان از اضطرابها و دغدغههای روزمره به دست
میآید (احمدی دیسفانی و علی آبادی .)19 ،1390
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خانههای سنتی ایران همواره توانستهاند با برقراری ارتباطی
شایسته با سبک زندگی و شرایط اجتماعی زمان خود از
مطلوبيت بااليي برخوردار باشند .تحقیق حاضر به دنبال شناخت
پارامترهای مذکور و ارائه معیارهایی جهت کاربرد در جامعه
معاصر شکل گرفته است .چارچوب نظری در این تحقیق با
بررسی رویکردهای مختلف مربوط به کیفیت محیطهای
مسکونی ،مطالعه نمونههای موردی و با استفاده از تکنیکهای
مختلف مصاحبه ،مشاهده ،ارزیابی فکری و مرور نوشتارها ،اسناد
و نقشههای مربوط به خانههای سنتی تعیین گردیده است .بدین
منظور مسیر تحقیق طبق نمودار شماره  1تعیین گردیده است.
مدل ارزیابی کیفیت مساکن

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

تأمين کيفيت مسكن يكي از اهداف اصلي در برنامههاي مسكن
در کشورهاي توسعه يافته است .در ايران که فرايند مدرنيزاسيون
را با شتاب تجربه کرده ،چگونگي تأمين کيفيت در مسكن يكي
از چالشهاي جدي فرا روي برنامهها و سياستهاي مسكن
است .هدف این سياستگذاریها ،توانمند ساختن هر خانوار
براي دسترسي به مسكن مناسب با کيفيت خوب ،متناسب با
نيازهايش ،در محيطي حتي المقدور مناسب و با تصرفي که
مايل است ،ميباشد (اهری و امینی جدید  .)1375اين اهداف
در بيانيه سياست مسكن« ،انتخاب کيفيت :خانه مناسب براي
همه» که در دسامبر  ٢٠٠٠منتشر شده است ،مندرج ميباشد.
اين سياست در سند «جوامع پايدار :ساختن براي فردا» که
در مارس  ٢٠٠٣منتشر شد ،خانههاي مناسب را در چارچوب
وسيعتري قرار ميدهد که عبارتست از ارتقاء کيفيت زندگي در
جوامع محلي (اطهاری و جواهریپور  .)1383به عبارتي توجه
نه تنها معطوف تأمين «مسكن مناسب» ،بلكه متوجه تأمين
«مكانهاي مناسب» نيز ميباشد .اين بررسي ها که قب ً
ال هر
پنج سال يک بار انجام ميشد ،از سال  ٢٠٠٢به طور ساليانه
انجام ميشود تا نتايج اقدامات به طور مرتب مورد ارزيابي قرار
گيرد .مجموعه شاخصهايي که در اين بررسيها مورد استفاده
قرار ميگيرند ،جنبههاي کيفي متنوعي را مورد سنجش قرار
ميدهند .تا دهه  1990بررسی کیفیت مسکن شامل بررسی
استاندارد مسکن مناسب 4بود که الزامات اساسی مربوط به
واحدهای مسکونی را در بر میگرفت (موالزاده .)18 ،1373
بعدها نظام ارزیابیهای متفاوتی از قبیل نظام درجهبندی

بهداشت و ایمنی مسکن 5و نظام شاخصهای کیفی مسکن 6در
این زمینه مطرح شدند (زبردست  .)1376درجهبندي کيفيت که
از ارزيابي با اين شاخصها حاصل ميشود ،همبستگي مستقيم
با ارزشهاي مالي ندارد و نيز صرف ًا استانداردهاي حداقل را معين
نميسازد (پیمان  .)73 ،1386در گام بعدی این استانداردها
مجموعهای از استانداردهای مسکن و محیط مسکونی را
تعریف میکنند .از نظام شاخصهاي کيفيت مسكن ميتوان
هم در مسكن اجتماعي و هم در ساير انواع مساکن براي بهبود
طرحهاي مسكوني استفاده کرد (پورمحمدی  .)8 ،1382يكي از
کاربردهاي اصلي آن اين است که به ارکان مسكن اجتماعي و
ساير ارکان تأمين مالي مسكن ،امكان ارزيابي طرحهاي مسكن
بر مبنايي ثابت را ميدهد .از این رو کیفیت فـضاهای مـسکونی
میبایست جهت نیل به مطلوبیت در این حوزه همواره مورد نقد
و بررسی قرار گیرد .این مهم در تمام فضاهای درونـی و بیرونی
ن رضایت ،آسایش یا رفاه ساکنین
مرتبط میتواند با برآورد میزا 
ارزیابی گردد و به کمک این شاخصها میتوان کلیه سطوح از
فردی تا جمعی یا ملی را مورد بررسی قرار داد (خوشفر ،1374
 .)376بنابراین در این پژوهش واژه کیفیت با پاسخگویی مناسب
به نیازهای ساکنین و رضایت آنان برابر دانسته شده و بر حسب
ابعاد مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته که در ادامه توضیح داده
شده است .در این تحقیق با بررسی نظام درجهبندی بهداشت و
ایمنی مسکن ،نظام شاخصهای کیفی مسکن ،مفاهیم کیفیت
مسکن که در بررسی دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفته،
پژوهشهای انجام شده در رابطه با ابعاد کمی و کیفی مسکن
در ایران و بررسی سیاستهای دولت در زمینه مسکن و محیط
مسکونی و نیز نهایت ًا با برداشت از مدل ارزیابی کیفیت مسکن،7
مدل ارزیابی که بتواند بهترین نتیجه را با توجه به ساختار تحقیق
و نمونههای موردی پژوهش بدهد ،تدوین گشته است .در مدل
ارزیابی که در این مقاله ارائه شده است تأکید بیشتر بر روشهای
دارای ویژگیهای کیفی میباشد که در فهرستهای فعلی
نیازهای استفادهکنندگان و یا ویژگیهای محیطهای مسکونی
موجو د کمتر به آنها توجه شده است .در واقع این مدل باید
بتواند چارچوبی را برای ارتباط متقابل ویژگیهای کیفی و
خصوصیات مربوط به ویژگیها و ملزومات محیط مسکونی و
ن ارائه نـماید (جدول شـماره  .)1طبق
نیازهای استفادهکنندگا 
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شاخصهای ارزیابی کیفیت مسکن و مؤلفههای
آنها

کالبدي مسكن از موضوعات مهم در بررسيهاي کيفي مربوط
به مسكن میباشد .در واقع این ویژگیها فراتر از تأمين حداقل
استانداردهاي موجود در مورد تراکم خانوار در مسكن ،تراکم نفر
در مسكن ،تراکم نفر در اتاق و سرانه سطح زيربنا است .بخش
عمده ادراک ما از فضا نخست بصری است و ادراک بصری در
وهله اول کالبدی است (توسلی  .)1367دالیل حاکمیت تلقی
کالبدی در متن تعابیر نهفته است (منصوری  .)30 ،1389کیفیت
کالبدی رابطه نزدیکی با مفاهیمی مانند هویت ،سرزندگی،
آشنایی و خاطرهانگیزی دارد (حبیبی  .)24 ،1379در واقع اجزای
کالبدی ظرفی را برای زندگی تعریف مینمایند که تعامالت

ارزیابی ابعاد کیفیت در خانههای گذشته ایران توسط
چکلیستهایی انجام شده است که در آنها مهمترین شاخص-
های مؤثر ،مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند .شاخصهای به
کار رفته جهت ارزیابی کیفیت مسکن در ادامه آمدهاند .در واقع
این شاخصها حاصل ژرفکاوی محتوایی برگرفته از  2عامل
اصلی تحقیقاند که مدل ارائه شده برای ارزیابی کیفیت مسکن
بر مبنای آنها تدوین شده است.
 -1شاخص کیفیت کالبدی -فضایی :ويژگيهاي
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این جدول ویژگیها و نیازهای «انسان» و «محیط مسکونی»
از عوامل اصلی تعریفکننده ویژگیهای کیفی فضایی در این
ی شامل نیازهای اساسی در ارتباط
ی انسان 
حوزه هستند .نیازها 
با محیط ،رفاه ،امنیت ،بهداشت و نیز نیازهای روانی -اجتماعی
در رابطه با مفاهیم خلوت ،شخصیت ،هویت ،قلمروگزینی،
موقعیت ،روابط اجتماعی و زیباییشناختی میباشند .نیازهای

محیط مسکونی نیز شامل ویژگیهای فضایی از جمله هندسه،
فرم ،شکل ،موقعیت ،ترکیببندی ،ارتباط عملکردی ،ساماندهی
فضایی ،سلسله مراتب ،زیباییشناسی ،سازگاری و مسائل
مربوط به ساختار ،سازه ،مصالح و ملزومات محیط مسکن ،بافت،
همجواریها ،تسهیالت و غیره میباشند.
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معیار انتخاب و توصیف نمونههای موردی مورد
مطا لعه

خانههاي سنتي ايران به منظور مقایسه جنبههای مربوط به
ویژگیهای کیفی به قرار زیر انتخاب شدهاند:
 -1راه و رسم و شیوه استفاده ،سطح رضایتمندی و آگاهیهای
محیطیساکنین.
 -2تأثیر طرح اجرایی و وضعیت طراحی بر نحوه استفاده از
فضاها.
خانههای انتخاب شده ترکیبی از ویژگیهای گوناگون محیطی،
شرایط عملکردی ،منطقی ،کالبدی و فیزیکی فضاهای
مسکونی را نشان میدهند .در واقع علل انتخاب نمونههای
متنوع از مناطق مختلف ،رسیدن به معیارهای کلی و پایهای
جهت کاربرد در برنامهریزی و سیاستگذاری مسکن معاصر با
شناخت پارامترهای کلی و کلیدی است که در خانههای سنتی
ایران برای دستیابی به مطلوبیت رعایت گردیده است .همه
نمونههای انتخاب شده از طرح فضایی و سازماندهی مربوط
و متناسب با سبک زندگی برخوردارند .تصاویر شماره  1الی 8
برخی از نمونههای موردی پژوهش را که از شهرهای مختلف
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اجتماعی در آن شکل میگیرد (کارمونا 8و دیگران .)2006
از اين رو به منظور باال بردن کیفیت کالبدی بايستي عواملی
مانند وسعت و شكل زمین ،منابع مالي ،نيروي انساني ،مصالح
ساختمانی ،فناوري ،مديريت و نظارت را مدنظر قرار داد.
 -2شاخص کیفیت ساختاری :ساختار مناسب در طراحی
و رعايت مسائل فني و ضوابط مهندسي در اجراي سازهها
امری حیاتی است .بررسي مصالح ساختماني مقاوم با توجه به
اوضاع اقلیمی و وضعیت تولید مصالح (فرهنگی ،)371 ،1374
شيوههاي مقاوم سازي و لزوم رعایت آئيننامهها و مقررات،
آشنايي مهندسان به تكنيكهاي ساخت و ساز مدرن و به
روز كردن اطالعات آنها در زمینه طراحی و اجرا از ضروریات
این شاخص است .در این شاخص ،سازه ،مصالح ،تجهیزات،
استاندارد نگهداری و هزینه تعمیر مسکن مورد بررسی است.
 -3شاخص کیفیت عملکردی :کيفيت عملكردي شامل
موضوعاتي مثل تعداد اتاقهاي مسكن ،ابعاد اتاقها ،دسترسي
به مسكن و مناسب بودن آن براي افراد خانواده میشود
(خوشفر  .)379 ،1374در نظامهای مختلف ارزیابی ،بررسی
مسکن از جنبه انرژی در این شاخص گنجانده شده است .در
نظر گرفتن تسهيالت و خدمات مناسب ،موجب افزايش سطح
ارتقاي مقبولیت مسکن ،بهداشت مسكن و در نتيجه سالمتي
ساكنان آن ميشود (زنجانی .)165 ،1371
 -4شاخص کیفیت محیطی :محیط مسکونی در تمام
ارزیابیهای مربوط به مسکن نقش اساسی دارد .مسكني که در
محيط نامناسب قرار ميگيرد ،نميتواند نيازهاي تبعي ساکنين را
تأمين کند (مخبر  .)17 ،1363کیفیت محیطی شامل جنبههاي
متنوع محيط زندگي ،استاندارد تسهيالت مسكن ،ايمني،
امنيت ،دسترسیها ،نوع مسكن و ويژگيهاي اطراف از لحاظ
عملکردی ،بصری ،کالبدی و غیره میباشد (شماعی و پوراحمد
 .)14 ،1384تأسيسات و زيرساختهاي شهري ،طيف وسيعي
از عناصر فيزيكي را در بر میگیرد كه كاركردهاي مختلف
شهري را ميسر ساخته و باعث تركيب و تشكيل فضاهاي
شهري ميشوند (اسچیریجنن .)192 ،2000 9ميتوان گفت
زيرساختهاي شهري نقش مهمی را در زمينههاي مختلف
سكونت ،فعاليت ،استراحت ،فراغت و به طور كلي باال بردن
كيفيت زندگي شهري بر عهده دارند.

 -5شاخص کیفیت مربوط به نیازهای انسان :رضایت
از مسكن از لحاظ کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی ،فرهنگی،
هویتی ،زیباییشناختی ،امنيت ،تأسیسات ،تجهیزات ،نحوه
دسترسی به آنها و همجواریها بخش مهمی از بررسي کيفي
مسكن است .در دیدگاه حکمت متعالیه انسان کاملترین تجلی
الهی است .حضرت امیر (ع) در حدیث معروف خود انسانشناسی
چهار الیهای را بیان کردهاند که در آن نفس تحت عنوان مراتب
رشدکننده گیاهی ،حسکننده حیوانی ،تدبیرگر قدسی و ملکه
الهی با قوای پنجگانه و خواص دوگانه معرفی شده است .از
اینرو در دین اسالم انسان نوع نیست ،بلکه انواع است و همه
سطوح هستی را دربرمیگیرد .او میخواهد بر اساس حرکت
جوهری از پستترین مراحل وجود تا باالترین مرتبه را جایگاه
خود بداند (نقرهکار  .)1388فیاض شدن و رضایت از هستی خود
و جهان از خواص باالترین مرتبه نفس انسانی است .در اين
تحقیق نیز براي ايجاد محيط مسكوني مناسب ،نيازهاي خانواده
و فرد از جنبههاي مختلف مادی و معنوی و بررسی قواها و
خواص نفس مدنظر است.
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مانند شیراز ،یزد ،تبریز ،اصفهان ،کاشان ،زواره ،تهران و بوشهر
انتخاب شدهاند به طور کلی از جنبه ویژگیهای طراحی ،نوع
سازماندهی فضایی و نوع تکنولوژی به کار رفته برای ساخت

بنا معرفی میکنند .در این ارزیابی هدف تکرار و تقلید الگوها،
عناصر ،شکل و کالبد نبوده ،بلکه بنمایه رضایت ،مقبولیت و
مطلوبیت مدنظر است.

روش ارزیابی معیارهای کیفی مربوطه به شاخصهای
کیفیت مسکن در نمونههای موردی پژوهش

دوم و به منظور ارزیابی مقایسهای ویژگیهای متفاوت اجتماعی،
اقتصادی ،فضایی و مکانی خانهها به کار بسته شدهاند؛ چرا که
سبک زندگی تأثیر بسزایی در کیفیت فضایی دارد .در داوری
دادهها به بسترهای فرهنگی سامانه معنایی نمونههای ارائه
شده نیز توجه شده است .پذیرش منطقی بودن یک سامانه
در محیط فرهنگی همان سامانه معنا دارد (رنجبر .)57 ،1389
البته ابعاد ذكرشده صرف ًا به منظور سهولت در مطالعه و رسیدن
به اهداف تحقیقاند؛ وگرنه معیارهای کیفی در خانههای سنتی
حالتی منسجم دارند که تفکیک آنها از یکدیگر میسر نیست.
معیارهای به دست آمده در این تحقیق در قالب  5شاخص اصلی
جهت آزمون دستهبندی شدهاند که در ادامه اهم آنها در حد
حجم مقاله معرفی گشتهاند.
یافتههای تحقیق

دادههای حاصل از ارزیابی نمونههای موردی در چکلیستهایی
ثبت گردیدهاند که موقعیت آنها را نسبت به هر کدام از شاخصها
و نیز نسبت به دو عامل اصلی پژوهش نشان میدهد .این کار
جهت تحلیل همه جانبه آنها برای دستیابی به نتایج پاسخده و
نیز بررسی و ارزشگذاری آنها جهت الویتبندی شاخصهای
اصلی انجام شده است .معیارها بیانگر کیفیتهایی از خانههای
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معیارهای کیفی در نمونههای موردی پژوهش با ابزارهایی که
در این تحقیق شاخصهای کیفیت مسکن نام دارند ارزیابی
گردیدهاند .دو گروه از دادهها در این تحقیق به دست آمدهاند
که در رابطه با شاخصهای حاصل از دو عامل اصلی پژوهش
هستند .اولین گروه ،پارامترهای حاصل از شاخصها در ارتباط با
عامل اول -ویژگیها و نیازهای استفاده-کنندگان در خانههای
سنتی بوده که اطالعات مربوط به آنها به روشهای مختلف
مطالعات کتابخانهای ،بررسی اسناد و مصاحبه با متخصصان
تأمین شده است .گروه دوم ،پارامترهای به دست آمده در ارتباط
با عامل دوم -ویژگیها و نیازهای محیط مسکونی -در هر کدام
از این خانهها میباشند که اطالعات مربوط به آنها با بررسی
ادبیات موضوع ،مصاحبه با متخصصان ،مشاهده ،تحلیل نقشهها
و بررسی ویژگیهای فضایی به دست آمدهاند .از این طریق
زمینه الزم جهت شناخت معیارهای مربوط به هر شاخص،
تدوین مدل برای هر کدام از آنها و سپس ارزیابی الویت
شاخصها در تعریف کیفیت خانههای سنتی فراهم گردیده
است .اطالعات اولین گروه از دادهها در واکاوی دادههای گروه
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ب) شاخص کیفیت ساختاری:

پیمونوار عناصر فضایی با پوششهای چوبی ،در معماری
مسکونی بوشهر مشهود است (هدایت و طبائیان .)45 ،1391
در ادامه با بررسی تحلیلها و ارزیابی نهایی در رابطه با نتایج،
اهم معیارهای مربوط به شاخص کیفیت ساختاری و امتیازبندی
آنها در جدول شماره  3آمده است.

شناختمعیارهاوارزشگذاریآنهابابررسیشاخصهای
کیفیتمسکندرخانههایسنتی

شاخصهای معرفی شده برای کیفیت مسکن در خانههای
سنتی ،با تکنیکهای مختلف بررسی شده و پارامترهایی
یادداشت گردیده است .در ادامه با انجام بررسیهای سلسله
مراتبی و تحلیلهای چند جانبه روی پارامترهای مذکور
معیارهای نهایی متناسب با هر شاخص و امتیازات آنها به
دست آمده که مهمترین آنها ارائه شدهاند.
الف) شاخص کیفیت کالبدی -فضایی:

در ارزیابی کیفیت شاخص کالبدی -فضایی با استفاده از

پارامترهای به دست آمده در ارزیابی نمونهها در رابطه با شاخص
کیفیت ساختاری در ادامه به اختصار توضیح داده شده است .به
عنوان مثال در خانههای بوشهر از روش ساختمانی تیرپوش،
مالتهای با ترکیب آهک مثل ساروج و اندود گچ ،برای ساخت
بناها استفاده شده است (غالمزاده  .)1392همچنین ترکیب
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سنتی هستند که برای ارزشگذاری آنها از تکنیکهای متنوع
ذکر شده استفاده شده است .این معیارها در تعريف كيفيت
مسكن اهمیت بسیاری دارند و توجه به آنها در ارائه راهکارها،
می-تواند كمكي در جهت رسیدن به مسکن سالم ،ساخت
و شكل مناسب براي شهر ،زندگي پايدار شهري و در نهایت
مطلوبیت محسوب شود.

تکنیکهای متفاوت ،پارامترهایی در چک لیستها ثبت
گردیدهاند که در اینجا با توجه به حجم مقاله به چند مورد به
صورت کلی اشاره شده است .در همه این خانهها نظم ،وحدت،
تداوم ،هندسه ،مقیاس ،اقلیم ،نیازهای خانواده و سبک زندگی
در آرایش فضایی نقش مهمی داشتهاند (معماریان  .)1387در
مرحله بعدی با بررسیهای رفت و برگشتی بین پارامترهای
این شاخص با هم و بین پارامترهای شاخصهای دیگر جهت
شناخت علتها ،نتایجی به دست آمده که نسبت به پارامترهای
مرحله قبلی کلیتر ولی عمیقترند و نیز در این فرایند بسته
به اهمیت ،میزان حضور و تأثیر و نیز میزان تأکید متخصصان
امتیازبندی شدهاند .در گام بعدی جهت ارزشگذاری دقیقتر
تأثیرات عامل اول تحقیق (ویژگیها و نیازهای استفادهکنندگان)
نیز به این نتایج اعمال گشته و معیارهای مربوط به شاخص
کیفیت کالبدی به شرح زیر و با امتیازات ذکر شده به دست
آمدهاند که در جدول شماره  2مهمترین آنها ارائه شده است.
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ج) شاخص کیفیت عملکردی:

در کیفیت عملکردی پارامترهای بسیاری در بررسیها به دست
آمده است .در تمام نمونههای مورد مطالعه اتاقها و فضاهای
مختلفی با کالبد ،ساختار ،ابعاد و ویژگیهای متعدد وجود دارد
که هر کدام در ضمن انعطافپذیری عملکردهای خاصی دارند.
فضاهایی با نامهای سهدری ،پنجدری ،تاالر و غیره در ساختار
اکثر بناها دیده میشود .برای خدمات هم فضاهای جداگانهای
در نظر گرفته شده است .راهروها ،ایوانها ،حیاطها و هشتیها
نیز برای دسترسی و ارتباط بین فضاها نقش مهمی را ایفا
میکنند .در واقع تنوع فضایی بسته تا باز عملکرد مجموعه را
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تأمین مینماید .معمار سنتی با شناخت درست و علمی اقلیم،
معماری پایداری را طراحی کرده که درعین حال کام ً
ال بومی
است (اکرمی و زارع  )58 ،1392و در ارتباط کامل با عملکرد
میباشد .طراحی فضاهای زمستاننشین و تابستاننشین،
ارسیها و ایوانها همه در جهت تأمین آسایش ساکنین
بوده است (زندیه و پروردینژاد  .)7 ،1389در گام بعدی با
بررسیهای رفت و برگشتی پارامترهای مربوط تحلیل گشته
و پس از اعمال تأثیرات عامل اول تحقیق ،مؤثرترین معیارهای
مربوط به شاخص کیفیت عملکردی و امتیازات آنها در جدول
شماره  4تدوین گشتهاند.
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د) شاخص کیفیت محیطی:

در رابطه با کیفیت محیطی پارامترهای بسیاری مطرح بودهاند
که در ادامه به مهمترین آنها اشاره شده است .وجود مرکز
محله در محالت مسکونی اکثر نقاط ایران مانند محله بهبهانی
و دهدشتی در بوشهر ،محله میدان شاه و سنگ سیاه در شیراز
و محله شتربان و سرخاب در تبریز عالوه بر تأمین خدمات
مختلف مورد نیاز مردم آن محله ،فضاهایی را برای استراحت
و اوقات فراغت آنها نیز مهیا میساخته و اکثر مایحتاج مردم
د÷ر آنجا فراهم بوده است .در این مراکز همچنین عالوه بر

نیازهای انسان شاخصی است که در ارزیابی کیفیت خانهها
بررسی گستردهای روی آن انجام گرفته است؛ چرا که ویژگیها
و نیازهای استفادهکنندگان یکی از عوامل اصلی تحقیق است،

که در تحلیل سایر شاخصها ،معیارها و امتیازبندی آنها تأثیر
بسیاری دارد .در ادامه برخی پارامترهای به دست آمده در رابطه با
این شاخص آمده است .خانههای قدیمی راهکارهای مختلفی را
برای تأمین نیازهای امنیتی ،رفاهی ،هویتی ،اجتماعی و معنوی
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ه) شاخص نیازهای انسان:

فعالیتهای داد و ستد ،خرید و فروش و غیره فعالیتهای
فرهنگی مانند نشر اخبار ،بحث و گفتگو نیز انجام میشده است
(وحیدا و نگینی  .)50 ،1391انسان در چالش و تعامل با شرایط
ی دارد تا با اراده و علم زمینه الزم و فضای مطلوب
و محیط سع 
ط را فـراه م آورد (اسالمی
و ایدهآل برای توسعه خـود و مـحی 
 .)1387در مرحله بعدی با بررسیهای نهایی انجام یافته و در
نظر گرفتن نیازهای استفادهکنندگان اهم معیارهای مربوط به
شاخص کیفیت محیطی و امتیازات آنها در جدول شماره 5
تدوین گشتهاند.
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تحلیلو امتیازبندینهاییبهروشتحلیلسلسلهمراتبی
تبیین ضریب اهمیت معیارها و شاخصها

ذیربط در اختیار متخصصان قرار داده شده و وزن نهایي هریک
از معیارها و شاخصها از طریق محاسبه میانگین هندسي آنها
به دست آمده است .به این ترتیب ماتریس مقایسههای زوجی
شاخصهای اصلی به صورت جدول  7است .پس از ساخت
مدل در برنامه اکسپرت چویس و ورود مقایسههاي زوجي
شاخصها ،وزن شاخصهای اصلی و الویت آنها در خانههای
سنتی به ترتیب در جدول شماره  8و نمودار شماره  2نشان داده
شده است .نرخ سازگاری مقایسات زوجی  0.09به دست آمده
است ،که به دلیل کمتر بودن  0.10این مقایسهها را میتوان
پذیرفت.

براي تعیین ضریب اهمیت (وزن) معیارها و شاخصها ،مقایسه دو
به دوي آنها با یكدیگر در گروهها و زیرگروههاي خاص خودشان
انجام ميگیرد .البته به دلیل كثرت معیارها و شاخصهاي مورد
بررسي تنها ماتریس مقایسات زوجي شاخصهای اصلی کیفیت
مسکن به عنوان نمونه ارائه میگردند؛ ولی در محاسبه امتیازات
نهایی ،وزن شاخصها و تمام معیارها دخالت داده شدهاند .در این
پژوهش به منظور تعیین ضرایب اهمیت معیارها و شاخصها از
دیدگاههای متخصصان در این زمینه بهره گرفته شده است؛ به
این ترتیب كه ماتریسهایي متشكل از شاخصها و معیارهای
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انسان به کار بستهاند (حائری  .)1388واژه درونگرایی قبل از
اینکه رنگ معماری به خود بگیرد از دیدگاه اخالقی و عرفانی
نیز در بر گیرنده معانی و مفاهیمی میباشد؛ تودار بودن ،گرایش
به حاالت درونی و پرهیز از نشان دادن آن حاالت به صورت
تظاهر ،بعضی از این معانی میباشد (معماریان  .)1387همچنین
در تمام موارد مانند خانههای تاریخی تبریز حضور طبیعت در

تمام فضاهای خانه کام ً
ال مشهود است .استفاده از باغچه و
آب ،انواع درختان و گلها ،نورگیرها ،ارسیها و بادگیر همه
راهکارهایی جهت بهرهمندی از طبیعت بوده است (بیتی ،1389
 .)60در گام بعدی با انجام تحلیلهای نهایی ،اهم معیارهای
مربوط به شاخص نیازهای انسان و امتیازات مربوط به آنها در
جدول شماره  6ارائه شده است.
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تفسیر یافتهها
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شاخصهاي کیفی مسكن مناسبترين ابزار اندازهگيري
پيشرفت است و از طريق اين شاخصها ميتوان كليه سطوح،
از فردي تا جمعي را مورد ارزيابي قرار داد .نتایج حاصل از این
بررسی در درجه اول معیارهایی را معرفی میکنند که بنمایه
تجربه گذشتگان در این حوزه بوده و میتوانند با توجه به ارزش
و امتیاز خود همچون سرمایهای در برنامهریزی مربوط به کیفیت
مسکن معاصر مورد استفاده قرار گیرند؛ و در درجه دوم الویت
شاخصهای اصلی تحقیق را در رابطه با حصول کیفیت در
خانههای سنتی نشان میدهند که به ترتیب الویت ،شاخص
نیازهای انسان در اولین درجه و شاخصهای محیطی ،کالبدی-
فضایی ،عملکردی و ساختاری در درجات بعدی اهمیت قرار
دارند .با توجه به بررسیها رابطه معناداری بین کیفیت مسکن،
محیط مسکونی و نوع نگاه به مسکن و پاسخهای ارائه شده به
نیازهای انسان ،سبک زندگی و ویژگیهای کیفی محیط ساخته
شده از جنبههای کالبدی ،ساختاری ،عملکردی و محیطی وجود
دارد که مقدار آن در خانههای سنتی مطالعه شده بسیار باال بوده
است .اجزای مختلف سامانه مسکن ایرانی ،در رابطه نحوی و

نظاممند با یکدیگر قرار داشتند .در واقع فرم ،ساختار ،عملکرد
و نظام ایدئولوژیک آن زمان با نیازهای اقلیمی ،بافت و نیز با
الیههای اعتقادی و باورهای مردم همنشینی قاعدهمند و همافزا
داشته است (نقرهکار و رئیسی  .)8 ،1390در خانههای سنتی
معیارهای اصیلی از سبک زندگی خانواده ایرانی مانند اعتدال،
کمال ،وحدت ،روشنی و متانت دیده میشوند که به هر حال
کهنگیبردار نیستند .امتیازات به دست آمده از تحلیل شاخصها
نشان میدهد که در شاخص کالبدی -فضایی معیارهای
یکپارچگی در کالبد ،منظر و کیفیت بصری و ایجاد آرامش
اصیل در درون با ریشهای عمیق در مبانی اصول اجتماعی ،در
شاخص ساختاری معیارهای سازگاری معماری ،سازه و تزئینات
و تبعیت سازه از سازمان فضایی و یکپارچگی سازه با معماری
بنا در جهت ماندگاری و هویتبخشی ،در شاخص عملکردی
معیارهای رعایت کامل زیبایی شناسی در تمام فضاها در رابطه
با عملکرد مانند ارسیها ،ایوانها و غیره و تنوع فضایی جهت
عملکردهایمختلف،درشاخصمحیطیمعیارهایایجادفضاها
بر مبنای سنن ،فرهنگ و نوع معیشت و حضور فرهنگ و سنن
در مبانی شکلگیری عناصر تشکیلدهنده و ساختار فضاهای
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خانهها مهمترین معیارهای مطلوبیت کیفیت هستند .در نهایت
تحلیل شاخص نیازهای انسان نشان میدهد که معیارهای توجه
به درون در معماری خانههای سنتی بر اساس فرهنگ ،نوع
زندگي ،آداب و رسوم ،حفظ ارزشها از طریق تعریف انسجام
در محالت و مسکن و انطباق کامل مسکن و محیط مسکونی
با سبک زندگی مهمترین معیارهای مطلوبیت کیفیت در این
گروه و نیز در کل مجموعه هستند .معیارهای به دست آمده در
این تحقیق میتوانند با توجه به سبک زندگی ،نیازهای انسانی
و جامعه معاصر به عنوان مبانی کلی و پایهای در برنامهریزی،
طراحی ،ساخت و اجرای مسکن در سطح کشور اعمال گردند.
نتیجهگیری

رشد پر شتاب شهرهای بزرگ ،مسکن را به یکی از مسائل
حاد توسعه بدل کرده است .در این راه انجام مطالعات میدانی
در ابعاد کیفی مسکن و کسب دانش از تجربیات گذشتگان از
طریق بررسی خانههای سنتی ایران جهت شناخت و تدوین
راهکارهای پاسخده امری ضروری است .بنابراین الویتبندی
به دست آمده نسبت به شاخصهای اصلی تحقیق در مسکن
معاصر نیز باید به کار برده شود .بدین منظور مدل تحلیلی
ص و  60معیار تشکیل شده است .طبق
پیشنهادی از  5شاخ 
نتایج بدست آمده از جدول شماره  ،8از میان شاخصهای
پنجگانه مورد بررسی ،سه شاخص "نیازهای انسان" "،کیفیت
محیطی" و "کیفیت کالبدی -فضایی" به ترتیب با وزنهای
 0.41 ،0.47و  ،0.35بیشترین نقش را در ارتقاء کیفیت مسکن
در محدوده مطالعاتی بر عهده دارند .همچنین از میان معیارهای
بررسی شده ،معیارهای "توجه به درون در معماری خانههای
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سنتی بر اساس فرهنگ ،نوع زندگي ،آداب و رسوم" "،ایجاد
فضاها بر مبنای سنن ،فرهنگ و نوع معیشت" "،یکپارچگی در
کالبد ،منظر و کیفیت بصری" "،رعایت کامل زیبایی شناسی
در تمام فضاها در رابطه با عملکرد مانند ارسیها ،ایوانها و
غیره" و "سازگاری معماری ،سازه و تزئینات و تبعیت سازه از
سازمان فضایی" به ترتیب با وزنهای 3.66 ،4.32 ،4.53 ،4.92
و  ،3.57سهم بیشتری را در ارتقاء کیفیت مسکن در اختیار دارند.
بر اساس تحلیلهای انجام شده و نتایج حاصل از آن ،میتوان
معیارهایی را به عنوان راهکار جهت ارتقاء کیفیت مسکن و
محیط مسکونی ،به تفکیک اصول بررسی شده ،در مدل تحلیلی
به شرح جدول شماره  9ارائه داد .این معیارها میتوانند مسیر
مناسبی را برای رسیدن به مطلوبیت در مسکن معاصر در عین
هماهنگی با ارزشهای خانواده ایرانی ارائه دهند و امکان زندگی
سالم را در مسکنی سالم مهیاسازند .بنابراین بهبود بخشيدن به
ویژگیهای كيفي مسکن همانا بهبود بخشيدن به روح مستقر
در كالبد است .امید است خانه معاصر نیز بتواند آرامش واقعی را
برای انسان معاصر فراهم آورد .رهیافت مشخصی که بر پایه
مطالعات و مباحث تحلیل این پژوهش برای افزایش مطلوبیت
معماری مسکن معاصر ایرانی از منظر کیفیت میتوان به یقین
بیان نمود همسویی بین شاخصها در آن واحد ،متناسب با زمان
و ارتباط متقابل آنها در یک رابطه طولی است به نحوی که
وحدتی را متضمن گردند .اینگونه است که معماری خانه به
طبیعت و فطرت نزدیک گشته و نیازهای انسان را به عنوان
تجلی اسم اعظم الهی برآورده میسازد.

پینوشت
 .1نرم افزار اکسپرت چویس  Expert Choiceویژه محاسبات فازی و تکنیکهای تصمیم گیری چندمعیاره  MCDMو شاخههای آن MADM
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و  MODMاست .اکسپرت چویس Expert Choiceبرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHPو فرایند تحلیل شبکه  ANPطراحی شده است.
 .2فرآیند واکاوی سلسله مراتبی یکی از روشهای تصمیمگیری است .واژه  AHPمخفف عبارت  Analytical Hierarchy processبه معني
فرایند واکاوی سلسله مراتبی است.انتخاب سنجه ها يا  criterionsبخش اول واکاوی  AHPاست .سپس براساس سنجه هاي شناسائي شده
نامزدها ارزيابي ميشوند .واژه گزينهها يا نامزدها هم معنای واژه  alternativeيا  candidatesبوده و به جاي هم بکار روند .علت سلسله مراتبی
خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آنها سنجه ها را شناسایی کرد تا
به پایین هرم رسید.
Shabbir Cheema.3
Housing Fitness Standard .4
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Housing Health and Safety Rating System(HHSRS(

.5
.6
QAM (Quality Assessment Model) .7
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HQI (Housing Quality Indicator)
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ل ارزیابی تأکید بیشتر بر روشهای دارای ویژگیهای کیفیتی روانـی -اجتماعی میباشد که در فهرستهای فعلی نیازهای
در این مد 
ب به آنها توج ه کمتری شده است .عقیده بر این است که  QAMمیباید چارچوبی
اسـتفادهکنندهها و یا ویژگیهای عملکردی آثار مکتو 
ک محیط ساختمانی ارائه نـماید.
یی 
برای الگوی ارتباط بینابین ویژگیهای کیفیتی-روانی-اجتماعی و خصوصیات مربوط به کارکرد فیزیک 
Carmona .8
Schrijnen .9
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Abstract
Qualitative aspects of housing always considered as the most critical planning tools and
have gained great interest in recent housing research. Housing areas in order to provide
social development, involved the environment around in addition to residential units. This
paper tries to assess the quality of traditional houses, describe and analyze them to achieve
the criteria to devise guidelines in the next step which are effective for increasing the
quality of contemporary housing. Iranian traditional houses have a kind of internal spaces
structure on the basis of religious and traditional ideas of Iranian families.These houses have
manifested native-traditional models of the past history of Iran which have originated from
individual and collective cultures of the people, who have been formed, have grown, have
been manifested and have reached perfection. Study of Iranian contemporary architecture
indicates that it has been changed with regard to its rich and meaningful history during
the time. Roots of the principles governing the traditional houses can be found in Iranian
thoughts and culture. Any building which is constructed aims at fulfillment of some living
needs. Traditional houses are not only a shelter. Residence indicates meaningful link
with the place which can include all of the different levels of private and general life
environment. This link is an effort to find identity and to have attachment feeling toward a
place while our modern houses couldn’t have fulfilled the most primary needs of residence
i.e. tranquility and physical relaxation and generally inspired quality expectations. In this
regard, to reach the aim through qualitative approach and case study strategy, this value of
the Iranian traditional housing was investigated.
This study was carried out by qualitative method and in order to final assess of the data,
AHP method was used. The analytic hierarchy process (AHP) is a structural technique
to organizing and analyzing complex decisions, based on mathematics and psychology.
Rather than prescribing a «correct» decision, the AHP helps decision makers find one that
best suits their goal and their understanding of the problem. It provides a comprehensive and
rational framework for structuring a decision problem, for representing and quantifying its
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elements, for relating those elements to overall goals, and for evaluating alternative solutions.
Therefore the method of collecting data was based on lists for interview techniques, observation,
investigate the features of place and space, measuring attitudes and by searching the literature and
documents and maps about the subject. So at first multiple systems of residential environment
quality assessment were studied and then a model to assess the quality of housing for this paper
was developed. In the second step through the main factors of the model, 5 criteria have been
determined to assess the quality of housing.In the next stage parameters derived from the lists
in relation to each criterion were analyzed compared to the data of other criteria and the overall
impact of research factors in reciprocating reviews and alternatives obtained in relation to the
main criteria have been introduced in traditional houses. Then by analyzing and interpreting
of these alternatives and considering the effects of lifestyle, human needs and conditions of
contemporary society strategies to improve the quality aspects of contemporary housing have
been proposed. The term lifestyle can denote the interests, opinions and behavioral orientations
of an individual, group, or culture. The term refers to a combination of determining intangible
or tangible factors. Tangible factors relate specifically to demographic variables, i.e. an
individual›s demographic profile, whereas intangible factors concern the psychological aspects
of an individual such as personal values, preferences, and outlooks. Therefore, a lifestyle is
a means of forming a sense of self and to create cultural symbols that resonate with personal
identity. Not all aspects of a lifestyle are voluntary. Surrounding social and technical systems
can constrain the lifestyle choices available to the individual and the symbols she/he is able
to project to others and the self.According to the results of the research there is a significant
relation between the quality of traditional houses, human, the architecture and the past lifestyle
that emanates from traditions and original values. The evaluation showed that in order of
importance the criteria of human needs, environmental, physical, functional and structural
qualities have contributed in this meaningful relation and among them the first three criteria
are more effective. Although in general comparison the coordinated presence of all proposed
criteria resulted in lasting quality. Recognizing the traditional strategies and perception the
Persian culture and life style can help modern architects to design suitable contemporary house
design. People really need a house that response all its duties, not only merely be a shelter.
Hence the main orientations for the development of housing in the qualitative aspects should
be provided with development of long-term, medium-term and short-term goals. Providing
desirable housing according to the physical and spiritual needs of Iranian families is one of
long-term goals that must be met in the future.

Keywords: housing, residential environment, housing qualities, Iranian traditional houses, contemporary
housing.
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