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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Residential environments are subject to a variety of 
factors, most notably the “lifestyle” that depends on the culture. The main purpose of 

dwelling is to create an environment that fits the people’s lifestyle. The lifestyle structure can 
be studied through its explicit components such as activities and its environmental aspects 
such as the temporality and spatiality of activities, the temporal and spatial sequence of 
activities, and other obvious aspects. Activities also have hidden and meaningful aspects 
in addition to their explicit aspects, which can reveal the mental aspects of the lifestyle. 

METHODS: In this study, due to the nature of the problem and the theoretical 
framework of the research, the “qualitative research” method has been used based 

on “basic theory” and “logical reasoning”. This study focuses on a case study in rural 
housing (Qazmzari village in the west Fars Province). The reason for selecting the case 
study of rural housing was cultural integration and the possibility of necessary answers 
in a relatively small and accessible environment. However, this research methodology 
can be generalized to other research in different residential environments. The process 
of obtaining the hidden components of lifestyle as well as meaning factors is time-
consuming. It has been made possible by recording the spatial planning maps, providing 
behavioral arrangement diagrams, conducting semi-structured interviews, and coding the 
categories using grounded theory. The study in different residential environments gives 
different meanings; therefore, the titles expressed as the levels of meaning factors, the 
research findings, and summaries are based on the researcher’s study, and most of the 
research is based on logical reasoning.

FINDINGS: The “mental components of lifestyle” include the “levels of meaning 
factors” that influence the “explicit components of the lifestyle” and the “features 

of the dwelling environment”. The “levels of meaning factors” affecting the spatial and 
temporal organization of behavioral events and the physical features of dwellings, such 
as elements, distances, and spatial directions, harmonize the dwelling environment with 
hidden and obvious lifestyle components. The study of mental components affecting 
living environments shows that according to the importance of mental components, “two 
levels of meaning factors” can be identified in proportion to the lower and middle levels 
of Rapoport’s classification. The “Middle level of meaning factors” are hidden components 
of the collective lifestyle that affect the features of the residential environment as well 
as obvious behavioral events. The “low level of meaning factors” are less collective 
than the middle level and are more observed in family lifestyle. They directly affect the 
obvious components of lifestyle and physical features of the dwelling environment. The 
middle level of meaning factors that create living environments stems from the mental 
components of collective living methods such as ”social status, privacy, identity, kinship, 
security, and livelihood”. 
They are considered as hidden aspects of lifestyle. The second category of mental factors 
that make up living environments is the “low level of meaning factors”. These meaning 
factors directly affect the obvious components of lifestyle and physical features of the 
dwelling environment. They shape the dwelling environment together with the middle 
level of meaning factors.
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CONCLUSION: The concept of “lifestyle” leads to quality of life, activities, and the 
ways of doing activities related to environmental qualities in housing. Therefore, 

the lifestyle structure can be studied through its obvious components such as activities 
and environmental aspects such as the temporal and spatial sequence of activities and 
other obvious aspects. These obvious aspects can include “ activity type, temporality and 
spatiality of activity, the temporal sequence of activities, and spatial sequence of activities.” 
According to the study’s theoretical framework studying the components of lifestyle 
structure, activities can have hidden and meaningful aspects in addition to the obvious 
aspects, which can reveal the mental aspects of lifestyle. The mental components in lifestyle 
and the “levels of meaning factors” create the dwelling environment by “determining the 
spatial and temporal features of behavioral events”, through the consequences such as 
the segregation and integration of behavioral settings, the temporal and spatial sequences 
of behavioral settings, and determining the quantitative and qualitative features of spatial 
elements. Although the middle and lower level of semantic factors is simultaneously 
referred to, responding to the “middle level of meaning factors” is prioritized. Considering 
the effect of hidden and obvious lifestyle components on the dwelling environment 
features, the mechanism of the effect of mental lifestyle components on the organization 
of the dwelling environment in this study has been investigated and presented. The 
“levels of meaning factors” create the dwelling environment by “determining the spatial 
and temporal features of behavioral events”, through the consequences such as the 
segregation and integration of behavioral settings, the temporal and spatial sequences of 
behavioral settings, and determining the quantitative and qualitative features of spatial 
elements.

HIGHLIGHTS:
- Providing a theoretical framework for studying the components of lifestyle structure 
based on overt and covert components of lifestyle structure and mental factors (meanings) 
of the temporality and spatiality of activities.
- Study of “mental components of lifestyle” including “levels of semantic factors” by the 
method of “qualitative research” based on “grounded theory” in a rural housing case.
- Investigating the effect of “levels of meaningful factors of lifestyle” on the spatial and 
temporal order of behavioral events and physical features of housing such as; Elements, 
distances and spatial directions of the housing environment.
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نکات شاخص

- ارائــه چارچــوب نظــری مطالعــه مؤلفه هــای ســاختار روش زندگــی بــر مبنــای مؤلفه هــای آشــکار و پنهــان ســاختار روش 
زندگــی و  عوامــل ذهنــی )معانــی( زمانمنــدی و فضامنــدی فعالیت هــا.

ــر مبنــای  ــا روش »تحقیــق کیفــی« ب - مطالعــه »مؤلفه هــای ذهنــی روش زندگــی« شــامل »ســطوح عوامــل معنایــی« ب
»نظریــه مبنایــی« در یــک موردپژوهــی مســکن محیــط روســتایی. 

- بررســی تأثیــر »ســطوح عوامــل معنایــی روش زندگــی« بــر انتظــام فضایــی و زمانــی رویدادهــای رفتــاری و خصوصیــات 
کالبــدی مســکن از قبیــل؛ عناصــر، فواصــل و جهــات فضایــی محیــط مســکن.

نحوه ارجاع به مقاله

افش��اری، محس��ن. )1401(. تأثی��ر س��طوح عوام��ل معنای��ی روش زندگ��ی ب��ر انتظ��ام محیط ه��ای مس��کونی ب��ا اس��تناد ب��ه موردپژوه��ی محی��ط مس��کونی روس��تایی، 
نش��ریه علم��ی معم��اری و شهرس��ازی ای��ران، 13)1(، 213-201.

ــی«  ــن آن »روش زندگ ــه مهمتری ــد، ک ــرار دارن ــی ق ــل مختلف ــت عوام ــکونی تح ــای مس محیط ه
اســت، کــه برآمــده از الگوهــای فرهنگــی هســتند، و از ایــن رو، هــدف اصلــي مســکن ایجــاد محیطــي 
متناســب بــا روش زندگــي انســان اســت. »روش زندگــی« بــه انتخــاب کیفیت هــاي محیطــي مرتبــط 
بــا شــیوه انجــام فعالیت هــای زندگــی در محیط هــای مســکونی منجــر می گــردد، بنابرایــن، ســاختار 
»روش زندگــی« از طریــق مؤلفه هــای آشــکار آن همچــون فعالیت هــا و وجــوه محیطــی آن همچــون 
ــا و دیگــر جنبه هــای آشــکار  ــی فعالیت ه ــی و فضای ــی زمان ــا، توال ــدی فعالیت ه زمانمنــدی و فضامن
ــاداری  ــان و معن ــوه پنه ــکار دارای وج ــوه آش ــر وج ــالوه ب ــا ع ــت. فعالیت ه ــه اس ــل مطالع آن قاب
ــازد. در  ــان س ــی را عی ــی روش زندگ ــای ذهن ــد جنبه ه ــا می توان ــی آن ه ــه بررس ــتند، ک ــز هس نی
ــا  توجــه بــه ماهیــت مســئله و چارچــوب نظــری پژوهــش، روش »تحقیــق کیفــی«  ایــن تحقیــق، ب
ــه مــوردی  ــه مبنایــی« و »اســتدالل منطقــی« اســتفاده شــده، کــه در یــک نمون ــر مبنــای »نظری ب
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــارس( م ــتان ف ــرب اس ــزاری در غ ــتای قزم ــتایی )روس ــط روس ــکن محی در مس
گرفتــه اســت. نتایــج تحقیــق حاکــی از ایــن اســت کــه »مؤلفه هــای ذهنــی روش زندگــی« شــامل 
»ســطوح عوامــل معنایــی« هســتند، کــه »مؤلفه هــای آشــکار روش زندگــی« و »مؤلفه هــای محیــط 
ــی  ــام فضای ــر انتظ ــر ب ــا تأثی ــی« ب ــل معنای ــد. »ســطوح عوام ــر می پذیرن ــده« از آن تأثی ــاخته ش س
ــات کالبــدی مســکن از قبیــل؛ عناصــر، فواصــل و جهــات  ــاری و خصوصی ــی رویدادهــای رفت و زمان
ــازند.  ــگ می س ــی هماهن ــکار روش زندگ ــان و آش ــای پنه ــا مؤلفه ه ــکن را ب ــط مس ــی، محی فضائ
ــی و  ــات فضای ــن خصوصی ــا »تعیی ــی« ب ــل معنای ــی و »ســطوح عوام ــی روش زندگ ــای ذهن مؤلفه ه
زمانــی رویدادهــای رفتــاری« از طریــق پیامدهایــی همچــون؛ تفکیــک و تجمیــع قرارگاه هــای رفتــار، 
ــی و فضایــی قرارگاه هــای رفتــار و تعییــن خصوصیــات کمــی و کیفــی عناصــر فضایــی،  ــی زمان توال

ــد. ــکل می دهن ــکن را ش ــط مس محی
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مقدمهمقدمه
الگوهــاي محیــط ســاخته شــده تبلــور بیرونــي فرهنــگ 
هســتند )Lang, 2002, 162(، و ســاختارهای انتزاعــی 
ــات در  ــی و ترتیب ــای انضمام ــه کنش ه ــگ ب ــر فرهن نظی
 .)Lefebvre, 1991( فضــا و محیــط تبدیــل می شــوند
ــک  ــوم نظــری و ی ــک مفه ــگ را ی ــز فرهن ــورت« نی »راپاپ
برچســب بــر طیفــی از پدیدارهــای انســانی می دانــد و 
محیــط ســاخته شــده متأثــر از روش زندگــی و بــه عنــوان 
یکــی از پدیدارهــای انســانی بخشــی از فرهنــگ بیــان 
 Rapoport, 1980, 11; Rapoport, 1993;( می نمایــد 
ــوم  ــن عل ــه، محققی ــن رابط Rapoport, 2005, 93(. در ای
اجتماعــی نیــز تأکیــد کرده انــد کــه »روش زندگــی« جزئــی 
 Pahlavan, 2011, 178; Pahlavan,( ــگ اســت از فرهن

.)2009, 145; Mahdavikani, 2008, 19

ارتبــاط  برقــراری  شــده،  ســاخته  محیط هــای  در 
مســتقیم بیــن فرهنــگ و محیــط ســاخته شــده، بــه 
ــگ«،  ــف »فرهن ــودن تعری ــع ب ــی و جام ــبب کلی گرای س
ــی از  ــه منظــور آگاه ــذا ب ــد. ل ــه نظــر می رس ــن ب غیرممک
ــر  ــه در طراحــی تأثی ــگ ک ــاد و وجــوه خاصــی از فرهن ابع
دارنــد، ســاختار کلــی فرهنــگ و سلســله عوامــل تأثیرگــذار 
ــر محیط هــای ســاخته شــده تعریــف شــده اســت. در  آن ب
ــات  ــل نظری ــا تکمی ــی« )2011( ب ــاره، »پوردیهیم ــن ب ای
ــد،  ــان می نمای ــک نمــودار بی ــورت« )2005(، طــی ی »راپاپ
کــه فرهنــگ از طریــق سلســله مراتــب جهان بینــی1، 
ارزش هــا2، روش زندگــی3 فــردی و جمعــی و دیگــر عناصــر 
ــذارد. در  ــر می گ ــده تأثی ــاخته ش ــط س ــر محی ــط ب واس
سلســله مراتــب تأثیرگــذاری فرهنــگ، »ارزش هــا« در 
ارزیابــی محیــط نقــش مهمــی ایفــا می کننــد، و از طریــق 
ــته  ــان وابس ــی بی ــا و معان ــورات، طرحواره ه ــا، تص ایده آل ه

.)Pourdihimi, 2011( بــه روش زندگــی می شــوند
ــن  ــاره مفهــوم فرهنــگ اهمیــت دارد ای آنچــه کــه درب
ــای  ــر اســاس فراداد ه ــه نظــام فرهنگــی انســان ب اســت ک
فرهنگــی در گــذر زمــان شــکل تقریبــاً ثابــت و قدرتمنــدی 
ــذا دیگــر وجــوه زندگــی انســان شــامل  پیــدا می کنــد، و ل
ــم  ــی را نظ ــی و روش زندگ ــای ارزش ــی، نظام ه جهان بین
 Ashori & Others, 2002;( می بخشــد  ثبــات  و  داده 
 Pahlavan, 2009; Rafipoor, 2010; Ashori, 2010;
Pahlavan, 2011(. »روش زندگــی« در فرهنــگ یکــی 
از عوامــل مهــم بــرای شــناخت جوامــع اســت. بــه همیــن 
ــا  ــد، ب ــی وجــود دارن ــه در روش زندگ نســبت عناصــری ک
ــا  ــن ب ــتند. بنابرای ــاط هس ــده در ارتب ــاخته ش ــط س محی
توجــه بــه سلســله مراتــب فرهنگــی تأثیرگــذار بــر محیــط 
ــر  ــک متغی ــوان ی ــه عن ــی« ب ــده، »روش زندگ ــاخته ش س
فرهنگــی مهــم بویــژه در ســاماندهی محیط هــای مســکونی 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
ــف  ــز در تعاری ــانی نی ــوم انس ــوزه عل ــمندان ح اندیش
»روش زندگــی«، بــه روش زندگــی انســان اشــاره داشــته  اند. 
صورت هایــی  را  زندگــی«  »روش   ،)1922( »زیمــل« 
ــت  ــی و زیس ــخصیت ذهن ــان ش ــوازن می ــاد ت ــرای ایج ب
ــر« )1956(،  ــت. »آدل ــوده اس ــف نم ــی تعری ــط عین محی

روش زندگــی را خالقیتــی حاصــل از کنــار آمــدن بــا 
محیــط و محدودیت هــای آن می دانــد )Seif, 2010(، و 
ــرا  ــی همگ ــی را الگوی ــی« )2008(، روش زندگ »مهدوی کن
از رفتارهــای درونــی و بیرونــی می دانــد کــه فــرد یــا گــروه 
ــرایط  ــا ش ــل ب ــات در تعام ــالت و ترجیح ــای تمای ــر مبن ب

ــد. ــاب می کن ــا انتخ ــداع ی ــود اب ــی خ محیط
ــاد روان شــناختی  ــه لحــاظ ابع ــای مســکونی ب محیط ه
ــرا  ــتند، زی ــوردار هس ــژه ای برخ ــت وی ــکونتی از اهمی و س
ــي مســکن ایجــاد محیطــي ســازگار و منطبــق  هــدف اصل
بــر روش زندگــي انســان اســت، بــه بیــان دیگــر عــالوه بــر 
تأمیــن نیازهــاي شــخصي بایــد نیازهــاي کیفــي و نیازهــاي 
.)Pourdihimi, 2015( اجتماعــي او را نیز بــر آورده نمایــد

بــا توجــه بــه ویژگی هــای محیط هــای مســکونی و 
اشــارات فــوق و تعاریــف حــوزه علــوم انســانی دربــاره تعامل 
انســان و محیــط، می تــوان اظهــار داشــت کــه محیط هــای 
مســکونی تحــت عوامــل مختلفــی قــرار دارد، کــه مهمتریــن 
ــگ او  ــه فرهن ــته ب ــه وابس ــت، ک ــی« اس آن »روش زندگ
ــای  ــی )رویداده ــوه عین ــی وج ــن رو، بررس ــتند. از ای هس
ــورد  ــان م ــی انس ــی( روش زندگ ــی )معان ــاری( و ذهن رفت
ــط مســکن،  ــات محی ــه در مطالع ــرد، ک ــرار می گی توجــه ق

ــر آن صــورت نگرفتــه اســت. تمرکــز مناســبی ب
هدفــی ایــن پژوهــش تبییــن ســازوکار تأثیــر مؤلفه های 
روش زندگــی بــر انتظــام محیط هــای مســکونی اســت کــه 
بــا طــرح دو پرســش مشــخص شــده اســت؛ 1( مؤلفــه هــای 
ــط  ــه در محی ــرای مطالع ــی ب ــی( روش زندگ ــی )معان ذهن
ــل  ــر عوام ــازوکار تأثی ــت؟ و 2( س ــکونی چیس ــای مس ه
ــه اســت؟ ــر انتظــام محیط هــای مســکونی چگون معنایــی ب

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق
مفهــوم »روش زندگــی« یکــی از مفاهیــم پرکاربــرد در 
ــه  ــی اســت. آنچــه ک ــوم اجتماع ــات عل ــات و تحقیق مطالع
ــی« را  ــوم »روش زندگ ــه مفه ــر مطالع ــز ب ــت تمرک اهمی
نشــان می دهــد، نخســت ایــن اســت کــه »روش زندگــی« 
تنهــا وجــه عینــی و مشــخص فرهنــگ اســت کــه از خــالل 
ــاً  ــی و متعاقب ــردی و گروه ــای ف ــه تمایز ه ــوان ب آن می ت
مســئله هویــت افــراد و گروه هــا دســت یافــت. پاییــن 
آنکــه »روش زندگــی« محصــول نهائــی فرهنــگ از طریــق 
ــط ســاخته  ــر محی ــه ب ــاً آشــکار اســت ک ــای عمدت رفتاره
شــده تأثیــر می گــذارد. در ایــن حالــت، روش زندگــی 
الیه هــای ســطحی زندگــی را بــه الیه هــای عمیــق آن 
ــد. ســوم آنکــه »روش زندگــی« شــاخصه های  ــد می زن پیون
شــأن و منزلــت اجتماعــی را از طریــق وضعیــت اقتصــادی، 
ــه  ــی ب ــای اجتماع ــا گروه ه ــواده ی ــی خان ــی، مذهب تحصیل
نمایــش می گــذارد. ایــن حالــت از »روش زندگــی« از 
ــت در محیــط  ــت و غیر ثاب ــت، نیمــه ثاب ــق عناصــر ثاب طری
ــه »روش  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــود را می نمایان خ
ــتمایه  ــی« دس ــبک زندگ ــی »س ــوم فرع ــا مفه ــی« ب زندگ
تبلیغــات بازاریابــی بــرای تحمیــل عناصــر زندگــی منتهــی 
بــه طبقــه اجتماعــی و ایجــاد مصــرف گرایــی شــده اســت. 
ــه »روش  ــت ک ــده اس ــد ش ــوح تأکی ــه وض ــه ب اگرچ
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زندگــی« متغیــری مهــم و مفیــد بــرای تحلیــل و طراحــی 
محیــط اســت )Rapoport, 2005, 97(، امــا در مطالعــات 
ــه  ــری ب ــه کمت ــوع، توج ــط مصن ــاره محی ــات درب و تحقیق
مطالعــه و بررســی »روش زندگــی« و کاربــرد وجــوه آن در 

محیــط مســکن شــده اســت.
ــا  ــه م ــه ب ــای شــناخته شــده ای ک ــا ارزش ه مســکن ب
ــت  ــکن اهمی ــذا مس ــت. ل ــط اس ــد، مرتب ــت می بخش امنی
 .)Schultz, 1994, 52( و مرکزیــت خــاص خــود را دارد
را مهم تریــن مــکان  نیــز مســکن   )1987( »گیفــورد« 
ــکن  ــت، مس ــد اس ــت، و معتق ــته اس ــان دانس ــی انس زندگ
یــک مجموعــه غنــی از معانــی فرهنگــی، اجتماعــی و روانــی 
ــه ســاختار فیزیکــی  ــه انســان ب ــل اســت ک در حــال تکام

وصــل می نمایــد.
»دیویــد کنتــر« معتقد اســت در یــک محیط مســکونی، 
خصوصیــات فرهنگــی بــر اولویــت انتخــاب و رضایــت 
ــکونتگاه هایش را  ــان درون س ــن رو، انس ــد. از ای ــر دارن تأثی
ــژه  ــور وی ــه ط ــن ب ــد و ای ــم می ده ــی نظ ــه روش خاص ب
 Gifford, 2014,( بســتگی بــه »روش زندگــی« انســان دارد
216-193(. از آنجــا کــه ســاختن یــک مســکن، پدیــده ای 
فرهنگــی اســت، شــکل مســکن و ســازمان و نظــم فضایــی 
ــه آن  ــه مســکن ب ــط فرهنگــی اســت ک ــر از محی آن، متأث
تعلــق دارد. هــدف مســکن ایجــاد محیطــی اســت کــه بــه 
ــگ و  ــوم هماهن ــک ق ــی ی ــا شــیوه زندگ ــن شــکل ب بهتری

.)Rapoport, 2009, 13( ــد ــق باش منطب
ــا  ــه تنه ــه شــکل خان ــه ک ــده دارد ک ــورت« عقی »راپاپ
ــد  ــببی واح ــل س ــر عام ــا ه ــی ی ــای فیزیک ــه نیروه نتیج
دیگــری نبــوده؛ بلکــه شــکل خانــه حاصــل مجموعــه ای از 
ــه  ــی- فرهنگــی اســت. اگرچــه شــکل خان ــل اجتماع عوام
ــاختمانی و  ــیوه های س ــی، ش ــرایط اقلیم ــر ش ــت تأثی تح
مصالــح قابــل دســترس اســت. لیکــن، نیروهــای اجتماعــی 
نیروهــا،  دیگــر  و  بــوده  اولیــه  نیروهــای  فرهنگــی،  و 
ــر حســب تأثیرگــذاری  ــا تغییردهنــده ب ــوی ی نیروهــای ثان
بــر شــکل مســکن هســتند. در چنیــن شــرایطی نیروهــای 
ــورد  ــق م ــد طری ــه چن ــوان ب ــی را می ت ــی- فرهنگ اجتماع
توجــه قــرار دارد. واژه یــا عبــارت »شــیوه زندگــی« شــامل 
ــی  ــوی و اجتماع ــادی، معن ــی، م ــای فرهنگ ــام جنبه ه تم
نتیجــه  در  می گــردد.  مســکن  شــکل  بــر  تأثیرگــذار 
مــادی  بیــان  مســکونی  محیط هــای  گفــت،  می تــوان 
 .)Rapoport, 2009, 82-84( ــتند ــی« هس ــیوه زندگ »ش
محیــط مطلــوب زندگــی، بــه روش زندگــی، قوانیــن و 
ارزش هــا،  فرهنگ ســازی،  فرآینــد  اجتماعــی،  انتظــام 
هنجارهــا و غیــره وابســته اســت. ایــن متغیرهــای فرهنگــی 
 Rapoport,( نقــش مهمــی در طراحــی بــرای انســان دارنــد

 .)1980, 7; Rapoport, 2005, 90

ــه  ــی ک ــای روش زندگ ــن جنبه ه ــورت« مهم تری »راپاپ
ــورد  ــج م ــامل پن ــد ش ــر می گذارن ــه تأثی ــکل خان ــر ش ب
دانســته اســت؛ 1( پــاره ای از نیازهــای اساســی، 2( خانــواده، 
ــی.  ــط اجتماع ــت، و 5( رواب ــام زن، 4( محرمی ــا و مق 3( ج
ــددی  ــف متع ــوق دارای تعاری ــای ف ــک از پارامتره ــر ی ه
ــوده،  ــت نســبی برخــوردار ب ــل از اهمی ــن عوام هســتند. ای

ــی  ــرده فرهنگ ــا خ ــی ی ــداف فرهنگ ــا و اه ــه ارزش ه و ب
.)Rapoport, 2009, 101(بســتگی دارنــد

ــت  ــه در ماهی ــی« )2011(، آنچ ــدگاه »پوردیهیم از دی
ــدا  ــت پی ــده اهمی ــاخته ش ــای س ــی در محیط ه روش زندگ
می کنــد آن اســت کــه روش زندگــی منحصــر بــه یــک فضــا 
ــای  ــف و در محیط ه ــای مختل ــه در مقیاس ه ــت، بلک نیس
گوناگونــی پدیــد می آیــد، بــه همیــن ســبب تنوعــات زیــادی 
ــای  ــک از فضاه ــر ی ــی« در ه ــد. »روش زندگ ــدا می کن پی
زندگــی در فرهنگ هــای مختلــف متفــاوت اســت. لــذا روش 
زندگــی در محیط هــای ســاخته شــده را می تــوان بــه 
ــا  ــه ای از فضاه ــا در مجموع ــا، ی ــک فض ــی در ی روش زندگ
در یــک عرصــه، روش زندگــی در بناهــای مختلــف بــا 
کاربری هــای متفــاوت، روش زندگــی اجتماعــی در محیطــی 
کالن طبقه بنــدی نمــود. زندگــی اجتماعــی نیــز خــود 
ــی  ــی اجتماع ــی زندگ ــردد، یک ــیم می گ ــروه تقس ــه دو گ ب
ــان  ــا خویشــاوندان و بنی ــط ب ــه شــامل رواب خویشــاوندی ک
ــی،  ــی عموم ــی اجتماع ــری زندگ ــردد و دیگ ــواده می گ خان
ــر  ــر آن را در ب ــا و نظای ــی، نهاده ــبکه های اجتماع ــه ش ک

.)Pourdihimi, 2011. 10( می گیــرد 
تأکیــد محققیــن علــوم اجتماعــی و انســانی بــر ارتبــاط 
روش زندگــی و مســئله هویــت در رابطــه بــا مســکن 
ــی  ــه روش زندگ ــن لحــاظ ک ــل توجــه اســت، بدی ــز قاب نی
ــای  ــاع، روش ه ــت. در اجتم ــز اس ــن نی ــه نمادی دارای جنب
ــه  ــل ب ــان، تبدی ــا محیط   ش ــم و ب ــا ه ــراد ب ــازگاری اف س
عــادات و رســومی می شــود کــه بــه مــرور زمــان در قالــب 
نمادهــا،   .)Veblen, 1919( می یابــد  تبلــور  نمادهایــی 
ــامل  ــه ش ــتند ک ــی هس ــار جمع ــکل از رفت ــی متش الگوی
رســوم، عــادات اجتماعــی، قوانیــن، روش هــای فکــری و بــه 
 .)Coser, 1994. 357( ــی »روش زندگــی« اســت طــور کلّ
ــت(  ــگاه )منزل ــن، پای ــه ای نمادی ــه گون ــراد می کوشــند ب اف
ــد  ــد و آن را در دی ــن کنن ــی تعیی ــام منزلت ــود را در نظ خ
دیگــران قــرار دهنــد )Mahdavikani, 2008. 83(. از نظــر 
ــی  ــروه منزلت ــگاه و گ ــب پای ــی در قال ــر« روش زندگ »وب
ــرای  ــی ب ــل اصل ــر، دلی ــی دیگ ــه عبارت ــد. ب ــی می یاب معن
روش خاصــی از زندگــی بــه نیــاز گروهــی از جامعــه بــرای 
تأییــد اعتبــار موجودیــت خویشــتن بــرای خــود و دیگــران 
ــای  ــردد )Hendri et al., 2002. 229(. محیط ه ــاز می گ ب
ــد.  ــت انســان را تشــکیل می دهن مســکونی بخشــی از هوی
بررســی مفهــوم »روش زندگــی« در محیط هــای مســکونی 
ــا  ــکونی ب ــای مس ــه محیط ه ــت ک ــب اس ــن مطل ــد ای مؤی
توجــه بــه ابعــاد روان شــناختی و ســکونتی آن، بیانگــر 
ارتبــاط  جنبه هــای عینــی و ذهنــی روش زندگــی در 

ــط اســت. انســان و محی
محیط هــای  در  زندگــی  روش  مطالعــه  پیشــینه 

مســکونی

روش زندگــی بــه طــور فزاینــده ای در تقســیم بندی بــازار 
ــدگان و در  ــتفاده کنن ــاره اس ــی درب ــات علم مســکن، تحقیق
طراحــی واحدهــای مســکونی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
اطالعــات مــورد نیــاز دربــاره شــیوه زندگــی گروه هــای مختلف 
ــاک،  ــوراک، پوش ــرف، خ ــای مص ــق الگوه ــوان از طری را می ت



تأثیر سطوح عوامل معنایی روش زندگی بر انتظام محیط های مسکونی  ...
ی

عـلـمــــ
فـصـلـنـامــــه 

دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار
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حمــل و نقــل، رســانه ها، کتــب، سیســتم فعالیت هــای 
ــات  ــت، ارتباط ــات فراغ ــذران اوق ــح، گ ــوع تفری ــی، ن زندگ
ــای  ــی و محیط ه ــای آموزش ــه محیط ه ــاز ب ــی، نی اجتماع

.)Pourdihimi, 2011( ــود ــف نم ــی توصی اجتماع
 یکــی از تحقیقــات میدانــی اولیــه، تحقیــق »چاپیــن« 
)1935( موســوم بــه »مقیــاس اتــاق نشــیمن«4 اســت کــه 
در آن بــه بررســی محــل ســکونت، نــوع خانــه، وســایل اتــاق 
ــه  ــت تکی نشــیمن و دیگــر جلوه هــای عینــی شــأن و منزل
شــده اســت. ایــن تحقیــق بــر مبنــای ایــن واقعیــت ســاخته 
شــد کــه عمومــاً »ســبک زندگــی« و خصوصــاً اشــیای تحت 
تملــک افــراد، در طبقه هــای مختلــف تفــاوت دارد. از نظــر 
ــاق نشــیمن یافــت می شــود  »چاپیــن«، لوازمــی کــه در ات
دارایی هــای  فرهنگــی،  دســتاوردهای  منعکس     کننــده 
ــت  ــواده اس ــی خان ــادی و اجتماع ــت اقتص ــادی و منزل م

.)Sills & Merton, 1991(
در رابطــه بــا اســتفاده از مفهــوم »روش هــای زندگــی«5 
صــورت  تالش هایــی  مســکن6  ترجیحــات  مطالعــه  در 
گرفتــه اســت. »هییــس و دیگــران« پیشــنهاد داده انــد کــه 
ــای  ــی تقاض ــرای پیش بین ــی« ب ــبک زندگ ــوم »س از مفه
ــتر در  ــی بیش ــف و پویای ــات مختل ــرای ترجیح ــکن ب مس
سیاســت های توســعه مســکن اســتفاده گــردد. امــا مفهــوم 
»ســبک زندگــی« بــه دالیــل؛ 1( نامعیــن بودن، 2( اســتفاده 
ــکن،  ــای مس ــرآورد تقاض ــول ب ــای معم ــب از روش ه غال
ــکن، و 4(  ــای مس ــا گونه ه ــخص ب ــاط مش ــدم ارتب 3( ع
ضــرورت ثابــت نشــده اســتفاده از ایــن مفهــوم بــرای مطالعه 
ــورد  ــنتی م ــای س ــد روش ه ــه مانن ــکن، ب ــات مس ترجیح
ــه اســت. از نظــر »هییــس و دیگــران«،  ــرار نگرفت توجــه ق
ــا  ــد، ی ــتقل باش ــت مس ــک عل ــد ی ــی می توان روش زندگ
معلولــی وابســته )پیامــد( در نظــر گرفتــه شــود. همچنیــن 
ــا و  ــی شــامل رفتاره ــی براســاس اجــزاء متنوع روش زندگ
عوامــل مؤثــر اســت و ســوم اینکــه مقیــاس در روش زندگــی 
ــودن  ــده ب ــر پیچی ــن مســائل ب ــه ای نامشــخص اســت. هم
مفهــوم روش زندگــی و عــدم تمرکــز تحقیقاتــی بــر آن اثــر 
می گذارنــد. بــا ایــن وجــود، پیشــنهاد شــده اســت، از ایــن 
مفهــوم بــرای تحقیــق در ترجیحــات مســکن اســتفاده شــود 

 .)Heijs et al., 2009(
»ســبک های  از  اســتفاده  مســئله  نیــز  »یانســن« 
ــی مســکن  ــرای مطالعــه ترجیحــات و بازاریاب زندگــی« را ب
ــی  ــی از مبان ــت )Jansen, 2011(. یک ــوده اس ــرح نم مط
ــرد  ــه رویک ــه ب ــکن توج ــات مس ــات ترجیح ــی مطالع اصل
»ترجیحــات  مــدل  یــا  معلــوم«7  »ترجیحــات  مــدل 
مطلــوب«8 اســت. »ترجیحــات معلــوم« در واقــع ترجیحــات 
فعلــی انتخــاب مســکن کــه بــر پایــه اطالعــات انتخاب هــای 
ــات  ــت و »ترجیح ــکن اس ــازار مس ــا در ب ــی خانواره واقع
ــراد  ــته های اف ــه خواس ــر پای ــالف آن، ب ــر خ ــوب« ب مطل
ــتوار  ــی اس ــی و کیف ــد کم ــواه در بع ــای دلخ ــرای خانه ه ب
 .)Timmermans, Molin & Noortwijk, 1994( اســت
ــاب  ــات و انتخ ــل ترجیح ــرآورد و تحلی ــتای ب در راس
مســکن9، روش هــای متفاوتــی کمــی و کیفــی مــورد توجــه 
بــوده اســت. ایــن روش هــا بــرای پیــش بینــی انتخاب هــای 

مســکن آتــی بــه کار گرفتــه می شــود. ایــن روش هــا 
مبتنــی بــر پرســش از ترجیحــات معلــوم یــا مطلــوب افــراد، 
یــا ترکیبــی از ایــن دو گونــه اســت. البتــه ایــن روش هــا در 
بطــن خــود از جهــت؛ 1( توجــه بــه ترجیحــات معلــوم یــا 
مطلــوب، 2( توجــه بــه آزادی افــراد در انتخــاب خصوصیــات 
مســکن، و 3( اســتفاده از روش هــای تحقیــق کّمــی، کیفــی، 
یــا ترکیبــی دارای محدودیت هــای محتملــی هســتند 

.)Jansen, Coolen & Goetgeluk, 2011(
ــف  ــر تعاری ــه ب ــا تکی ــوق، ب ــای ف ــا و مؤلفه ه دیدگاه ه
»ســبک زندگــی« در علــوم اجتماعــی مطــرح شــده اســت، 
و بــرای مقایســه طبقــات اجتماعــی در رابطــه بــا بازاریابــی 
ــس  ــی منعک ــه نوع ــا ب ــت، ی ــده اس ــتفاده ش ــکن اس مس
ــات  ــکن و متعلق ــر مس ــی« ب ــبک زندگ ــر »س ــده تأثی کنن
ــت.  ــادی اس ــی و اقتص ــت اجتماع ــا منزل ــه ب آن در رابط
بنابرایــن امــکان مطالعــه جنبه هــای ذهنــی و عینــی »روش 
زندگــی« را در رشــته های طراحــی محیــط قابــل دســتیابی 
ــن  ــه در ای ــه ک ــال، آنچ ــر ح ــه ه ــازد. ب ــش نمی س و پژوه
تحقیــق در حــوزه بررســی ارتبــاط محیــط مســکن بــا روش 
زندگــی، مدنظــر پژوهشگراســت بــه دور از دیدگاه هــای 
در  تحقیــق  ایــن  واقــع،  در  اســت.  »ســبک گرایانه« 
جســتجوی مؤلفه هــای »روش زندگــی« اســت، کــه امــکان 
بررســی »روش زندگــی« را در مســکن یــک خانــوار فراهــم 
آورد. شــروع ایــن فرآینــد، ریشــه در فهــم و بررســی وجــوه 

ــی دارد. ــی روش زندگ ــی و ذهن عین

مبانی نظریمبانی نظری
محیــط کالبــدی و اجتماعــی مســکن کــه روش زندگــی 
انســان را در بــر می گیــرد، از نظــر کالبــدی و اجتماعــی در 
ترکیــب بــا محیطــی کالن تــر قــرار دارد. هــدف از مطالعــات 
ــه »روش  ــت ک ــن اس ــان ای ــی انس ــط در روش زندگ محی
زندگــی اجتماعــی« در محیــط مســکونی و خــارج از مســکن 
بررســی گــردد، زیــرا کــه محیــط کالبــدی و اجتماعــی در 
مقیاســی کالن تــر بــر محیــط کالبــدی و اجتماعــی مســکن 
ــد ادراک  ــل فرآین ــرات حاص ــن تأثی ــذارد. ای ــر می گ تأثی
انســان از پیام هــا و معانــی محیــط خارجــی پیرامــون، 
متشــکل از محیــط اجتماعــی و فیزیکــی اســت. ادراک 
انســان از معانــی محیــط کالبــدی و اجتماعــی کالن و خــرد 
یــا بــه تعبیــری، محیــط ادراک شــده در ذهــن انســان تحت 
ــای  ــا و رفتاره ــروز واکنش ه ــه ب ــناختی ب ــای ش فرآینده

ــد. ــخص می انجام مش
ادراک معانــی محیــط مبتنــی بــر طرحواره هــای ذهنــی 
ــر  ــر تصاوی ــراد تحــت تأثی ــي اف ــار فضای ــراد اســت و رفت اف
ذهنــي آنــان از ســاختار محیــط اســت. طرحواره هــای 
در  انطبــاق  و  جــذب  فرآیندهــای  طریــق  از  ذهنــی 
ــی ذهــن افــراد ]فرهنــگ[ ایجــاد می شــوند.  ســازمان درون
ــکل دهی  ــي در ش ــم و اصل ــل مه ــي از عوام ــگ یک فرهن
بــه طرحواره هــاي ذهنــی افــراد اســت، کــه از طریــق 
ــذارد،  ــر می گ ــا اث ــر طرحواره ه ــا ب ــی و ارزش ه جهان بین
ــط  ــات محی ــه در خصوصی ــی نهفت ــا و معان و ادراک پیام ه
ــر  ــود را ب ــی خ ــراد معان ــازد. اف ــر می س ــون را میس پیرام
محیــط ســاخته شــده حاکــم می نماینــد، تــا محیــط 
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ادراکــی دیگــر افــراد را در تعامــالت اجتماعــی تحــت 
ــالت  ــط و تعام ــور، رواب ــن منظ ــد، و بدی ــرار دهن ــر ق تأثی
ــی  ــط اجتماع ــراد در محی ــر اف ــا دیگ ــود را ب ــی خ اجتماع
تنظیــم نماینــد. در نظریــه کنــش اجتماعــی13 نیــز انگیــزه 
ــرد  ــه ف ــت ک ــی ای اس ــان معان ــای انس ــای رفتاره و راهنم
ــه  ــی ای ک ــد، معان ــف می کن ــارج کش ــای خ ــا را از دنی آنه
ــد  ــخ می ده ــا پاس ــه آنه ــد و ب ــب می کن ــش را جل توجه

.)Rocher, 2012. 92(
محیــط زندگــی انســان ]محیــط مســکن[ جزئــی از یک 
ــی  ــرد زندگ ــط خ ــب محی ــت. ترکی ــکونی اس ــط مس محی
افــراد، مقیــاس کالن تــری از محیــط کالبــدی و البتــه 
محیــط اجتماعــی را بوجــود مــی آورد، کــه »روش زندگــی 
ــی  ــرات متقابل ــرد و تأثی ــورت می گی ــی« در آن ص اجتماع
ــراد در محیــط اجتماعــی بوجــود مــی آورد. ذات  ــن اف را بی
معنــی در چگونگــی ســازماندهی تعامــالت اجتماعــی اســت 
ــد.  ــدا می کن ــت پی ــی« اهمی ــی جمع ــه در »روش زندگ ک
هــدف معنــی، نمایــش موقعیــت  افــراد در محیــط اجتماعــی 
ــالت از  ــر تعام ــذاری ب ــازوکار تأثیر گ ــن س ــق یافت از طری
ــویه  ــالت دوس ــراری تعام ــرای برق ــط اســت. ب ــق محی طری
بیــن انســان و محیــط اش، بویــژه روابــط میان فــردی، 
ــت  ــی اهمی ــا و معان ــون ارزش ه ــی همچ ــای ذهن جنبه ه
ــان«  ــی انس ــوه روش زندگ ــه »وج ــل ب ــن، نی دارد. بنابرای
ریشــه در فهــم جنبه هــای آشــکار و همچنیــن، جنبه هــای 
ذهنــی ]معنــی[ ارتبــاط انســان بــا محیــط پیرامــون ]اعــم 

ــی[ دارد. ــی و اجتماع ــط فیزیک از محی
 معنــی نقــش مهمــی در کمــک بــه توضیــح تفاوت هــای 
اساســی در ارزیابــی10، ترجیحــات11 و انتخــاب12 بیــن 
اهمیــت   .)Rapoport, 2005, 48( دارد  بهره    بــرداران 
ــر  ــه فک ــد ک ــد باش ــن دی ــای ای ــر مبن ــد ب ــی می توان معن
انســان اساســاً ســعی در ایجــاد معنــی در جهــان از طریــق 
 Rapoport,( اســت  دســته بندی  و  تمایــز  از  اســتفاده 

.)1990, 15-16; Rapoport, 2005, 26

در خصــوص پیشــینه تحقیــق معناشناســی نوشــته های 
ــه  ــع در زمین ــن مناب ــم تری ــورت )1990 ;2005( مه راپاپ
ــر آن  ــی ب ــی مبان ــه اصل ــتند، تکی ــی هس ــی فرهنگ معان
ــرار گرفتــه اســت. دیگــر رویکردهــا و روش هــا در حــوزه  ق
معناشناســی همچــون پوالنــی )1964(، هرشــبرگر )1970(، 
گیبســون )1979(، و شــولتز )1980( بــه لحــاظ عــدم 
ــرار  ــورد توجــه ق ــق م ــان تحقی ــا جری ــاط رویکــردی ب ارتب

ــه اســت. نگرفت
مقولــه »معنــا« در ایــن پژوهــش در انطبــاق بــا مفهــوم 
ــکار  ــورت )1990( و چمــرو )2003( ب ــگاه راپاپ ــا در ن معن
گرفتــه شــده اســت. معانــی بــه صــورت عقایــدی در مــورد 
ــراد  ــای اف ــط و توانایی ه ــات محی ــان خصوصی ــط می رواب
ــوند.  ــف می ش ــط تعری ــن رواب ــای ای ــورد پیامده و در م
معنــا بــه عنــوان تابعــی از مســکن و خصوصیــات مســکن 
ــود  ــاخته می ش ــوی س ــه نح ــکن ب ــردد. مس ــی می گ تلق
ــتار  ــراد خواس ــه اف ــی ک ــس فعالیت های ــد از پ ــه بتوان ک
ــر  ــد دیگ ــز بتوان ــد و نی ــتند، برآی ــا هس ــان در آنه انجامش
کارکردهــای پنهــان و آشــکاری را کــه افــراد انتظــار 

ــد. ــرآورده نمای ــد ب ــان را دارن انجامش
یکــی از مبانــی نظــری اصلــی ایــن تحقیــق، طــرح ایــده 
ســطوح معنایــی راپاپــورت در بــاب خصوصیات محیط اســت. 
ــی،  ــم جهان بین ــه مفاهی ــوط ب ــه مرب ــاال ک ــطح ب ــی س معان
سیســتم های ارزشــی و غیــره می باشــد؛ معانــی ســطح 
میانــی ماننــد هویــت، منزلــت، توانگــری، قــدرت و غیــره کــه 
وجــه پنهــان نیــز نامیــده می شــود؛ ســطح پائیــن معانــی کــه 
ــد دسترســی،  ــل اســتفاده مانن ــره و قاب ــی روزم شــامل معان
ــز  ــکار نی ــه آش ــه وج ــت، ک ــره اس ــان و غی ــوت، چیدم خل
گفتــه می شــود )Rapoport, 1990, 220(. البتــه ایــده 
ســطوح و مراتــب معانــی توســط محققیــن دیگــری همچــون 
هرشــبرگر )1970( و گیبســون )1979( مطــرح گردیــده 
اســت، بــا توجــه بــه زمینــه مطالعــات فرهنگــی این مقالــه از 

ایــده ســطوح معانــی راپاپــورت بهــره گرفتــه شــد.
فعالیت هــا در روش  خصوصیــات محیــط و رویــداد 
دارنــد.  هــم  بــا  تنگاتنگــی  ارتبــاط  انســان  زندگــی 
ویژگــی  بــه  مســکونی،  محیط هــای  »خصوصیــات 
فعالیت هــای درونــی آنهــا وابســته اســت، کــه ارتبــاط بیــن 
ــی روش  ــد، یعن ــن می کن ــا را تعیی ــط آنه ــگ و محی فرهن
زندگــی و نحــوه فعالیت هــا در محیط هــای مســکونی مهــم 
هســتند« )Pourdihimi, 2011(. از ســویی، فعالیت هــا 
نیــز در جنبــه پنهــان یعنــی »معنــی« فعالیت هــا متفــاوت 
هســتند )Rapoport, 1993, 18(. هــر فعالیــت را می تــوان 
از طریــق وجــه آشــکار یــا فعالیــت محــض، راه خــاص انجام 
آن، فعالیت هــاي مرتبــط بــا آن در نظــام فعالیت هــا، و 
Rapoport, 1990, 15-( ــود ــل نم ــت تحلی ــي فعالی معن

Rapoport, 2005, 26 ;16(. معنــي یــا وجــه پنهــان 
فعالیــت مهمتریــن جنبــه آن اســت. در ایــن راســتا، کولــن 
ــط و  ــات محی ــی خصوصی ــه معان ــه مطالع )122 ,2008( ب

فعا لیت هــا پرداختــه اســت.
ــا توجــه بــه مطالــب فــوق، یکــی از مؤلفه هــای مهــم  ب
ــای  ــه »فعالیت ه ــه ب ــی توج ــه روش زندگ ــی مطالع و عین
آشــکار« اســت، کــه در مقیاس هــای فــردی و جمعــی 
رخ می دهــد. فعالیت هــای مشــخص و روزمــره انســان 
در »روش زندگــی« بــه عنــوان پدیــده آشــکار و قابــل 
رؤیــت فرهنــگ در یــک بســتر محیطــی صــورت می گیــرد. 
ــه  ــق مطالع ــوان از طری ــان را می ت ــی انس ــذا، روش زندگ ل
ــاختار  ــکن، ویژگی هــای فعالیت هــا و س خصوصیــات مس
ــود.  ــی نم ــر آن بررس ــم ب ــی( حاک ــی )معان ــل ذهن عوام
ــه در  ــی ک ــا و فعالیت های ــتفاده از فض ــکن، اس ــر مس عناص
ــط  ــر محی ــم ب ــی حاک ــده معان ــد، بیان   کنن آن رخ می دهن
مســکن بــه عنــوان یــک واحــد اجتماعــی اســت، و انســان 
از خصوصیــات محیــط بــرای دســتیابی بــه معانــی و اهــداف 

ــرد.  ــره می ب ــی به ــود در روش زندگ خ
ــوم »روش  ــکن، مفه ــط مس ــات محی ــوزه مطالع در ح
زندگــی« بــه طــور ویــژه بــه کیفیت هــاي محیطــي مرتبــط 
ــا رویــداد فعالیت هــا منجــر می گــردد، بنابرایــن، ســاختار  ب
ــون  ــکار آن همچ ــای آش ــق مؤلفه ه ــی از طری روش زندگ
ــی  ــی زمان ــون توال ــی آن همچ ــوه محیط ــا و وج فعالیت ه
ــل  ــکار آن قاب ــای آش ــر جنبه ه ــا و دیگ ــی فعالیت ه و فضای
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Fig. 1. Theoretical framework for studying the components of lifestyle structure

مطالعــه اســت. ایــن وجــوه آشــکار می توانند شــامل عناصری 
همچــون »نــوع فعالیــت، زمانمنــدی و فضامنــدی فعالیت هــا، 
ــی فعالیت  هــا و  ــی زمان ــی فعالیــت، توال ــی و فضای ــازه زمان ب
توالــی فضایــی فعالیت  هــا« باشــد. مطالعــات صــورت گرفتــه 
ــا در محیط هــای مســکونی  ــی فعالیت ه ــاره کشــف معان درب
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ــکار  ــوه آش ــر وج ــالوه ب ــا ع ــه فعالیت ه ــد ک ــان می دهن نش
دارای وجــوه پنهــان و معنــاداری نیــز هســتند، کــه بررســی 
ــان  ــی را عی ــی روش زندگ ــای ذهن ــد جنبه ه ــا می توان آنه
ســازد. در ایــن راســتا، شــکل 1، چارچــوب نظــری مطالعــه 

ــد.  ــان می نمای ــی را بی ــاختار روش زندگ ــای س مؤلفه ه

روش تحقیقروش تحقیق
ــری  ــوب نظ ــئله و چارچ ــت مس ــه ماهی ــه ب ــا  توج ب
پژوهــش کــه مربــوط بــه کشــف مؤلفه هــای روش زندگــی 
اســت، و همچنیــن بــه لحــاظ ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی 
 Charmaz, 2006;( »ــی ــق کیف ــش، از »روش تحقی پژوه
 Strass &( ــی ــه مبنای ــه نظری ــا تکی Bazargan, 2010( ب
ــر،  ــی دیگ ــت. از جهت ــده اس ــتفاده ش Corbin, 2008( اس
پژوهــش کیفــی راهــی بــرای رســیدن بــه محتــوای ذهنــی 
افــراد اســت )Ranjbar et al., 2012(، کــه بــا توجــه 
ــف  ــرای کش ــی ب ــق کیف ــش، تحقی ــته های پژوه ــه خواس ب
ــط  ــی و محی ــاختار روش زندگ ــر س ــه ب ــراد ک ــی اف معان

ــم اســت، مناســب اســت. مســکن حاک
فرآینــد دســتیابی بــه مؤلفه هــای پنهــان روش زندگــی 
و همچنیــن عوامــل معنایــی، زمانبــر بــوده و از طریــق ثبــت 
نقشــه های انتظــام فضایــی مســکن، ثبــت دیاگــرام انتظــام 
ــاختاریافته و  ــه نیمه س ــام مصاحب ــار، انج ــای رفت قرارگاه  ه
ــی  ــه مبنای ــتفاده نظری ــا اس ــوالت ب ــذاری مق ــپس کدگ س
)Strass & Corbin, 2008(، میســر شــده اســت. از طرفی 
ــای  ــی در محیط ه ــه بررس ــت ک ــر گرف ــد در نظ ــز، بای نی
ــد،  ــه دســت ده ــی را ب ــی مختلف ــاوت مســکونی، معان متف
ــه عنــوان عوامــل ســطوح  بنابرایــن، عناویــن بیــان شــده ب
ــای  ــگر در محیط ه ــدی پژوهش ــا و جمع بن ــی، یافته ه معان
مســکونی مــورد پژوهــش اســت. بخــش عمــده ای از پژوهش 
ــی )Mirjani, 2010( صــورت  ــای اســتدالل منطق ــر مبن ب
ــر  ــری ب ــی روش نتیجه گی ــتدالل منطق ــت. اس ــه اس گرفت

اســاس اصــول منطقــی حاصــل از اندیشــیدن اســت. 
بــه منظــور انجــام ایــن مهــم، یــک نمونــه مــوردی در 
ــرب  ــزاری در غ ــتای قزم ــتایی )روس ــط روس ــکن محی مس
ــاب  ــل انتخ ــت. دلی ــه اس ــورت گرفت ــارس( ص ــتان ف اس
ــه مــوردی مســکن روســتائی، یکپارچگــی فرهنگــی و  نمون
امــکان پاســخ های الزم در یــک محیــط نســبتاً کوچــک و در 
دســترس بــوده اســت. بــا ایــن وجــود بایــد در نظــر گرفــت 

کــه روشــمندی ایــن تحقیــق قابــل تعمیــم بــه پژوهــش در 
ــت. ــکونی اس ــای مس ــر محیط ه دیگ

و  پنهــان  مؤلفه هــای  و هــا:  پنهــان  مؤلفه هــای  داده  هــا:  دادهتحلیــل  تحلیــل 
آشــکار روش زندگــی در محیــط زندگــیآشــکار روش زندگــی در محیــط زندگــی

مطالعــه وجــوه روش زندگــی مســئله ای اکتشــافی اســت 
و مطابــق شــکل 1، می تــوان وجــوه »روش زندگــی انســان« 
ــان و آشــکار ســاختار  ــای پنه ــق بررســی مؤلفه ه را از طری
روش زندگــی بررســی نمــود. مؤلفه هــای آشــکار روش 
زندگــی همچــون فعالیت هــا و وجــوه محیطــی توســط 
ــی و  ــی زمان ــا و توال ــی فعالیت ه ــی و فضای ــای زمان جنبه ه
فضایــی فعالیت هــا قابــل مطالعــه اســت. فعالیت هــا عــالوه 
ــز  ــاداری نی ــان و معن ــوه پنه ــکار دارای وج ــوه آش ــر وج ب
ــق  ــوان از طری ــا را می ت ــان فعالیت ه ــوه پنه ــتند. وج هس
وجــوه عینــی آن یعنــی مشــاهده فعالیت هــا و ســپس طــی 

ــرار داد.  ــی ق ــورد بررس ــاختاریافته م ــه نیمه س مصاحب
در روش زندگــی انســان، عــالوه بــر رویــداد خــود 
فعالیت هــا، وجــوه زمانــی و فضایــی آنهــا نیــز اهمیــت دارد. 
ــدی و  ــا زمانمن ــکن ب ــط مس ــا در محی ــداد فعالیت ه روی
فضامنــدی همــراه اســت، کــه نظــام فعالیت هــا را در نظامــی 
ــد.  ــط زندگــی شــکل می ده ــار در محی ــای رفت از قرارگاه ه
بــه عنــوان یــک بررســی میدانــی، بــرای زمینه ســازی 
ــد نقشــه انتظــام  مطالعــه ســاختار روش زندگــی، ابتــدا بای
فضایــی مســکن ترســیم گــردد، و ســپس دیاگــرام انتظــام 
قرارگاه  هــای رفتــار در مســکن بــا مقیــاس مناســب ترســیم 
همچــون؛  ویژگی  هائــی  دیاگرام  هــا،  ایــن  در  گردیــد. 
»فعالیــت قرارگاه  هــا، افــراد شــامل، فضــای قــرارگاه، مقطــع 
ــازه زمانــی رویــداد فعالیــت قرارگاه  هــا، فعالیــت  زمانــی و ب
ــرارگاه  ــت ق ــی فعالی ــی و زمان ــاوت فضای ــد و تف ــل و بع قب
ــع  ــک و تجم ــا(، تفکی ــی قرارگاه  ه ــی و فضای ــی زمان )توال
ــه  قرارگاه  هــا« بررســی گــردد. شــایان ذکــر اســت کــه ارائ
ــوب  ــداف و چارچ ــارج از اه ــی، خ ــی میدان ــزارش بررس گ
مقالــه حاضــر اســت، و در مقالــه حاضــر، بــر ســاختار 
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کلــی ســازوکار تأثیــر مؤلفه هــای روش زندگــی بــر انتظــام 
ــز شــده اســت. ــط مســکن تمرک محی

مطابــق بــا مطلــب فــوق، زمانمنــدی و فضامنــدی 
فعالیت هــا در مطالعــه ســاختار روش زندگــی اهمیــت دارد، 
ــام  ــه های انتظ ــش، ریش ــن پژوه ــدگاه ای ــه از دی ــرا ک زی
فضایــی مســکن در آن نهفتــه اســت. زمانمنــدی و فضامندی 
ــای  ــل قرارگاه ه ــوب تحلی ــکن در چارچ ــا در مس فعالیت ه
ــع  ــک و تجمی ــی »تفکی ــی چگونگ ــق بررس ــار، از طری رفت
ــل  ــا« قاب ــی قرارگاه ه ــی و زمان ــی فضای ــا« و »توال قرارگاه ه
مطالعــه اســت. تفکیــک و تجمیــع قرارگاه هــا، بــه دو 
صــورت »فضایــی و زمانــی« رخ می دهــد. البتــه، »تفکیــک 
ــا« در  ــی قرارگاه ه ــر ماهیــت »توال ــا« ب ــع قرارگاه ه و تجمی

ــد. ــر می گذارن ــی تأثی ــی و زمان ــد فضای دو بع
ــود دارای  ــودی خ ــه خ ــی ب ــا در روش زندگ فعالیت ه
معانــی مشــخصی در ذهــن افــراد هســتند، و لیکــن وقتــی 
فعالیت هــا بــه همــراه افــراد انجام دهنــده آن در نظــر 
ــای  ــاس الگوه ــر اس ــی ب ــی مکمل ــوند، معان ــه می ش گرفت
ــی،  ــی تکمیل ــن معان ــردد. ای ــه می گ ــه آن اضاف ــی ب فرهنگ
ــدی و  ــر فضامن ــه ب ــت ک ــی اس ــدی ذهن ــأ قانونمن منش
ــث  ــذارد و باع ــر مســتقیم می گ ــا تأثی ــدی فعالیت ه زمانمن
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Figure 2. The effect of the levels of meaningful factors of lifestyle on the features of the housing environment 
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Fig. 2. The effect of the levels of meaningful factors of lifestyle on the features of the housing environment

ــر حســب  ــار آن ب ــای رفت اســتقرار و دســته بندی قرارگاه ه
ــم  ــی حاک ــدی ذهن ــود. قانونمن ــده می ش ــراد فعالیت کنن اف
ــل  ــا و فواص ــا، فضاه ــته بندی قرارگاه ه ــتقرار و دس ــر اس ب

ــد. ــام می بخش ــکن انتظ ــی را در مس فضای
بحــث: ســازوکار تأثیــر ســطوح عوامــل معنایــی بــر 

انتظــام محیــط مســکن

دســتاوردها تحقیــق حاکی از این اســت کــه خصوصیات 
محیــط ســاخته شــده تحــت تأثیــر »مؤلفه هــای ذهنــی و 
ــد.  ــرار دارن ــای آشــکار روش زندگــی« ق ــن مؤلفه ه همچنی
بــا توجــه بــه شــکل 2، »مؤلفه هــای ذهنــی روش زندگــی« 
شــامل »ســطوح عوامــل معنایــی« هســتند، کــه »مؤلفه های 
آشــکار روش زندگــی« و »مؤلفه هــای آشــکار محیط ســاخته 
ــد. »ســطوح عوامــل معنایــی«  شــده« از آن تأثیــر می گیرن
بــا تأثیــر بــر انتظــام فضایــی و زمانــی رویدادهــای رفتــاری 
و خصوصیــات کالبــدی مســکن از قبیــل؛ عناصــر، فواصــل و 
ــان  ــای پنه ــا مؤلفه ه ــط مســکن را ب ــی، محی ــات فضای جه
ــای  ــازند. یافته ه ــگ می س ــی هماهن ــکار روش زندگ و آش
ایــن تحقیــق بــر ایــن مســئله تأکیــد دارد کــه محیط هــای 
ــول  ــکونی محص ــای مس ــوص محیط ه ــاخت بخص انسان س

نظام هــای فرهنگــی انســان هســتند.

ــای  ــر محیط ه ــذار ب ــی اثرگ ــای ذهن ــی مؤلفه ه بررس
زندگــی نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه اهمیــت مؤلفه های 
ــوان »دو ســطح عوامــل معنایــی« را متناســب  ذهنــی، می ت
بــا ســطوح پائیــن و میانــه دســته بنــدی راپاپــورت مشــخص 
نمــود، کــه در شــکل 3، درج گردیــده اســت. »ســطح میانــه 
عوامــل معنایــی«، مؤلفه هــای پنهــان روش زندگــی جمعــی 
هســتند کــه بــر خصوصیــات محیــط مســکونی و همچنیــن 
ــطح  ــد، و »س ــر می گذارن ــاری تأثی ــکار رفت ــای آش رویداده
ــه، جنبــه  ــه ســطح میان پاییــن عوامــل معنایــی«، نســبت ب
جمعــی کمتــری دارنــد، در روش زندگــی خانوادگــی کاربــرد 
دارنــد، کــه بــه طــور مســتقیم بــر مؤلفه هــای آشــکار روش 
زندگــی و خصوصیــات کالبــدی محیــط مســکن تأثیــر 
ــه و  ــطح میان ــی س ــل معنای ــابه عوام ــه تش ــد. وج می گذارن
ــه  ــودن آنهاســت. اگرچــه پاســخگوئی ب ــن، »ذهنــی« ب پایی
عوامــل معنایــی ســطح میانــه و پاییــن بــه صــورت توأمــان 
ــی  ــل معنای ــه »عوام ــی ب ــرد، لیکــن جوابگوئ صــورت می گی

ســطح میانــه« در اولویــت و ارجحیــت قــرار دارد.

ــای  ــذاری مؤلفه ه ــی تأثیرگ ــد چگونگ ــکل 3، فرآین ش
ذهنــی )معنایــی( در روش زندگــی و »ســطوح عوامــل 
ــط  ــات محی ــر خصوصی ــا ب ــق پیامده ــی« را از طری معنای
مســکن نشــان می دهنــد. مطابــق بــا نمــودار ذیــل، »ســطوح 
عوامــل معنایــی« بــا »تعییــن خصوصیــات فضایــی و زمانــی 
رویدادهــای رفتــاری« از طریــق پیامدهایی همچــون؛ تفکیک 
ــا و  ــی قرارگاه ه ــی و فضای ــی زمان ــا، توال ــع قرارگاه ه و تجمی
تعییــن خصوصیــات کمــی و کیفــی عناصــر فضایــی، مســکن 
ــی ســازنده  ــه عوامــل معنای را شــکل می دهنــد. ســطح میان
ــی  ــی روش زندگ ــای ذهن ــی، از مؤلفه ه ــای زندگ محیط ه
ــت،  ــگاه اجتماعــی، محرمیــت، هوی جمعــی همچــون؛ »جای
می گیرنــد،  نشــأت  معیشــت«  و  امنیــت  خویشــاوندی، 
ــن  ــدر ای ــتند. در ص ــی هس ــان روش زندگ ــوه پنه ــه وج ک
ــی« و  ــگاه اجتماع ــش جای ــی »نمای ــل معنای ــودار، عوام نم
ــن  ــر ای ــد. عــالوه ب ــرار دارن ــواده« ق ــت محرمیــت خان »رعای
ــت اجتماعــی«، »نمایــش سلســله  دو عامــل، »نمایــش هوی
مراتــب خویشــاوندی«، »نمایــش حمایــت یکدیگــر، اتحــاد و 
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Figure 3. Mechanism of the effect of levels of meanings of lifestyle on the arrangment of the housing environment 

Intermediate level of meanings: showing social status, respecting family privacy, showing social 
identity, showing hierarchy of kinship, showing mutual support and unity and security, providing 

common interests, providing family livelihood, income by family. 
Low level of meanings: providing suitable physical features for behavioral events, facilitating spatial 

relationships of behavior camps, proper temporal management of behavioral events, providing favorable 
climatic conditions for behavioral events. 
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Fig. 3. Mechanism of the effect of levels of meanings of lifestyle on the arrangment of the housing environment

ــع مشــترک« ریشــه در الگوهــای  امنیــت«، و »تأمیــن مناف
فرهنگــی روش زندگــی جمعــی قــرار دارنــد. عوامــل »تأمیــن 
معیشــت خانــوار« و »درآمــد توســط خانــوار« نیــز بــه خاطــر 
پیامدهــای تأثیرگــذار آن بــر محیــط مســکن اهمیــت خــاص 
ــان و  ــای پنه ــی، مؤلفه ه ــل معنای ــن عوام ــود را دارد. ای خ
ذهنــی روش زندگــی هســتند کــه مؤلفه هــای آشــکار روش 
زندگــی و همچنیــن خصوصیــات کالبــدی محیــط را انتظــام 
ــم  ــی حاک ــن ذهن ــی، قوانی ــن معان ــع، ای می بخشــند. در واق
بــر روش زندگــی هســتند کــه خصوصیــات محیــط مســکن 
از آنــان تأثیــر می پذیرنــد. محیــط زندگــی افــراد در ارتبــاط 
بــا ســطوح مختلفــی از محیــط اجتماعــی خــرد و کالن قــرار 
دارد، کــه معانــی در روش زندگــی جمعــی، قوانیــن حاکــم بر 
تعامــالت اجتماعــی افــراد نیز هســتند و محیــط ]اجتماعی و 
کالبــدی[ خــرد و کالن پیرامــون افــراد را ســامان می دهنــد.

دســته دوم عوامــل ذهنــی ســازنده محیط هــای زندگــی، 
ــا عنــوان »ســطح پاییــن عوامــل معنایــی« هســتند. ایــن  ب
ــر مؤلفه هــای آشــکار  عوامــل معنایــی، بــه طــور مســتقیم ب
روش زندگــی و خصوصیــات کالبــدی محیــط مســکن تأثیــر 
می گذارنــد، و بــه عنــوان مکمــل و توأمــان بــا عوامــل 
معنایــی ســطح میانــه، محیــط مســکن را شــکل می دهنــد. 
ــدی مناســب رویدادهــای  ــات کالب ــن خصوصی ــل »تأمی عام
رفتــاری« بــا تأمین »ابعاد، هندســه، بســتر و مبلمــان« امکان 
ــهیل  ــل »تس ــی آورد. عام ــم م ــاری را فراه ــای رفت رویداده
راهکارهــای؛  بــا  رفتــار«  قرارگاه هــای  فضایــی  روابــط 
ــتفاده های  ــا و اس ــع قرارگاه ه ــی، تجمی ــاورت، دسترس »مج
متعــدد از یــک قــرارگاه« محیــط مســکن را متأثــر می ســازد. 
عامــل بعــدی »انتظــام زمانــی مناســب رویدادهــای رفتاری« 
ــی،  ــازه و موقعیــت زمان ــی، ب ــی زمان اســت کــه باعــث »توال
ــاری در  ــای رفت ــی« رویداده ــی و همزمان ــدی زمان اولویت بن
محیــط مســکن می گــردد. عامــل »تأمیــن شــرایط مطلــوب 
ــا رفــع تنش هــای اقلیمــی  اقلیمــی رویدادهــای رفتــاری« ب
و تأمیــن شــرایط آســایش اقلیمــی از قبیــل »رطوبــت، دمــا، 
وزش بــاد، گــرد و خــاک و بــو« شــرایط رویدادهــای رفتــاری 

ــد. ــا می کنن ــط مهی ــی را در محی روش زندگ
انتظــام فضایــی قرارگاه هــا تحــت تأثیــر معانــی در 
ــز  ــی قرارگاه هــا نی روش زندگــی انســان اســت. انتظــام زمان
ــه  ــد. ب ــر می یاب ــه و تغیی ــکل گرفت ــی ش ــر معان ــت تأثی تح
ــر  ــت تأثی ــکن تح ــط مس ــده ال محی ــام ای ــال، انتظ ــر ح ه
معانــی اســت، ولــی در مســکن یــک گــروه فرهنگــی، آرایــش 
ــود،  ــاهده نمی ش ــکن مش ــط مس ــانی در محی ــی یکس فضای
ــر  ــت تأثی ــکن، تح ــی مس ــام فضای ــه انتظ ــاظ ک ــن لح بدی
عوامــل دیگــری همچــون »وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی 
خانوارهــا« اســت. وضعیــت اجتماعــی و اقتصــادی خانوارهــا 
ــان  ــی آن ــالت اجتماع ــوار و تعام ــی خان ــگاه اجتماع ــر جای ب
ــی را  ــذاری معان ــوع، تأثیرگ ــن موض ــه ای ــذارد، ک ــر می گ اث
ــی قرارگاه هــای مســکن متفــاوت  ــر انتظــام فضایــی و زمان ب
می ســازد. خانوارهــای مختلــف دارای وضعیــت متفــاوت 
اقتصــادی و اجتماعــی هســتند. در گروه هــای فرهنگــی، 
ــت  ــب منزل ــا دارای سلســله مرات ــه طــور معمــول خانواره ب
ــی،  ــت اجتماع ــاالی منزل ــطح ب ــتند. در س ــی هس اجتماع
ــوار و در ســطوح پائینتــر، خانوارهــای متوســط  ــزرگان خان ب
و خانوارهــای کم بضاعــت قــرار دارنــد. بررســی مســکن ایــن 
ــام  ــر انتظ ــی ب ــی ثابت ــه معان ــد ک ــان می ده ــا نش خانواره
ــاوت  ــت متف ــن وضعی ــم اســت، لیک ــا حاک مســکن خانواره
ــکل  ــاوت در ش ــه تف ــر ب ــان منج ــادی آن ــی و اقتص اجتماع
ــی  ــی، معان ــروه فرهنگ ــک گ ــود. در ی ــان می ش ــکن آن مس
حاکــم بــر مســکن ثابــت هســتند، ولــی وضعیــت اجتماعــی 
ــار را در  ــای رفت ــی از قرارگاه ه ــش متفاوت ــادی آرای و اقتص
مســکن ســامان می بخشــد. البتــه »محدودیت هــای موجــود 
در طبیعــت هــر محیــط« و »تفاوت هــای دموگرافیــک 
خانوارهــا« نیــز در مراتــب اهمیــت کمتــری بــه تفــاوت در 
ــر  ــی منج ــروه فرهنگ ــک گ ــکن در ی ــی مس ــش فضای آرای
و  جواب هــا  از  طیفــی  می تــوان  بنابرایــن  می گــردد. 
ــی در رابطــه  ــر اســاس حاکمیــت معان آرایــش فضایــی را ب
ــای  ــادی، ویژگی ه ــی و اقتص ــت اجتماع ــاوت وضعی ــا تف ب
در  موجــود  محدودیت هــای  و  خانوارهــا  دموگرافیــک 
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طبیعــت هــر محیــط در مســکن یــک گــروه مشــاهده کــرد.
ــم  ــی حاک ــد ذهن ــی، قواع ــکل 3، معان ــد ش در فرآین
رویدادهــای  و  محیــط  خصوصیــات  ســاماندهی  بــر 
ــط در  ــاماندهی محی ــدگاه، س ــن دی ــاری هســتند. از ای رفت
ــاماندهی  ــی س ــی انســان اســت. معان ــن معان ــت تأمی خدم
نمی گردنــد، بلکــه عامــل ســاماندهی عناصــر محیــط 
ــکن  ــط مس ــات محی ــط خصوصی ــتند و توس ــکن هس مس

می شــوند. تأمیــن 

نتیجه گیرینتیجه گیری
روش زندگــی، تحــت تأثیــر معانــی انســان در فرهنــگ 
ــرای  ــون را ب ــط پیرام ــای محی ــان قابلیت ه ــت. انس اوس
تأمیــن معانــی خــود بــه کار می گیــرد و در صــورت 
فقــدان، قابلیت هــای جدیــد را جهــت جوابگوئــی بــه 
ــف روش  ــی تعاری ــد. بررس ــاد می نمای ــود ایج ــی خ معان
ــد  ــان می ده ــی نش ــانی و اجتماع ــوم انس ــی در عل زندگ
ــی  ــی روش زندگ ــی و عین ــای ذهن ــن جنبه ه ــوازن بی ت

اهمیــت دارد.
مفهــوم »روش زندگــی« بــه کیفیت هــاي زندگــي، 
بــا  ارتبــاط  فعالیت هــا در  انجــام  فعالیت هــا و شــیوه 
می گــردد.  منجــر  مســکن  در  محیطــی  کیفیت هــاي 
بنابرایــن، ســاختار روش زندگــی از طریــق مؤلفه هــای 
آشــکار آن همچــون فعالیت هــا و وجــوه محیطــی آن 
همچــون توالــی زمانــی و فضایــی فعالیت هــا و دیگــر 
ــوه  ــن وج ــت. ای ــه اس ــل مطالع ــکار آن قاب ــای آش جنبه ه
»نــوع  همچــون  عناصــری  شــامل  می تواننــد  آشــکار 
ــی  ــی زمان ــت، توال ــی فعالی ــی و فضای ــازه زمان ــت، ب فعالی
فعالیت  هــا و توالــی فضایــی فعالیت  هــا« باشــد. مطابــق بــا 
ــاختار  ــای س ــه مؤلفه ه ــق، مطالع ــری تحقی ــوب نظ چارچ
ــر وجــوه آشــکار دارای  ــا عــالوه ب روش زندگــی، فعالیت ه
ــی  ــه بررس ــتند، ک ــز هس ــاداری نی ــان و معن ــوه پنه وج
را  زندگــی  روش  ذهنــی  جنبه هــای  می توانــد  آن هــا 

ــازد.  ــان س عی
در پاســخ بــه پرســش اول تحقیــق، »مؤلفه هــای ذهنــی 
روش زندگــی« شــامل »ســطوح عوامــل معنایــی« هســتند، 
کــه »مؤلفه هــای آشــکار روش زندگــی« و »مؤلفه هــای 
ــطوح  ــد. »س ــر می گیرن ــده« از آن تأثی ــاخته ش ــط س محی
ــی  ــی و زمان ــام فضای ــر انتظ ــر ب ــا تأثی ــی« ب ــل معنای عوام
رویدادهــای رفتــاری و خصوصیــات کالبــدی مســکن از 
قبیــل؛ عناصــر، فواصــل و جهــات فضایــی، محیــط مســکن 
ــا مؤلفه هــای پنهــان و آشــکار روش زندگــی هماهنــگ  را ب
می ســازند. اگرچــه پاســخگوئی بــه عوامــل معنایــی ســطح 
ــرد،  ــورت می گی ــان ص ــورت توأم ــه ص ــن ب ــه و پایی میان
ــه« در  ــی ســطح میان ــه »عوامــل معنای ــی ب لیکــن جوابگوئ

ــرار دارد.  ــت ق ــت و ارجحی اولوی
ــکار  ــان و آش ــای پنه ــذاری مؤلفه ه ــه اثرگ ــه ب ــا توج ب
ــازوکار  ــکن، س ــط مس ــات محی ــر خصوصی ــی ب روش زندگ
تأثیــر مؤلفه هــای ذهنــی روش زندگــی بــر انتظــام محیــط 
ــده اســت.  ــه گردی ــن تحقیــق، بررســی و ارائ مســکن در ای
»ســطوح عوامــل معنایــی« بــا »تعییــن خصوصیــات فضایــی 

و زمانــی رویدادهــای رفتــاری« از طریــق پیامدهایــی 
ــی و  ــی زمان ــا، توال ــع قرارگاه ه ــک و تجمی ــون؛ تفکی همچ
ــی  ــی و کیف ــات کم ــن خصوصی ــا و تعیی ــی قرارگاه ه فضای

ــد. ــکل می دهن ــکن را ش ــط مس ــی، محی ــر فضای عناص
ــش  ــن پژوه ــمندی ای ــش دوم، روش ــه پرس ــخ ب در پاس
می توانــد، پاســخی بــه تبییــن ســازوکار تأثیر مؤلفه هــای روش 
زندگــی بــر انتظــام محیط هــای مســکونی باشــد، کــه چگونــه 
فــرم محیــط ســاخته شــده بــا معانــی او همســاز می شــوند؟ 
چگونــه یــک گــروه اجتماعــی فــرم ســکونتگاه اش را تنظیــم 
می کنــد؟ چگونــه فرم هــای ســاخته شــده وجــوه فرهنــگ را 
بیــان و ارائــه می کننــد؟ و چگونــه ابعــاد فضایــی رفتــار انســان 
ــن  ــج ای ــود؟ نتای ــوط می ش ــی او مرب ــای ذهن ــه فرآینده ب
پژوهــش بخصــوص »ســازوکار تأثیرگــذاری مؤلفه هــای ذهنی 
روش زندگــی در مســکن« پاســخی مناســب بــه پرســش دوم 

اســت، کــه ســاختار آن در شــکل 3، ترســیم شــده اســت.

پی نوشتپی نوشت
1. World View
2. Values 
3. Lifestyle 
4. Livig-Room Scale
5. Life- Styles 
6. Housing Preference Study (HPS)
7. Revealed Preferences 
8. Stated Preferences 
9. The Measurement and Analysis of Housing Preference and 
choice 
10. Evaluation 
11. Preference 
12. Choices 
13. Social Action

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش 
هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت.

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویســندگان متعهــد می شــوند کــه کلیــۀ اصــول 
ــی  ــول اخالق ــاس اص ــی را براس ــر علم ــار اث ــی انتش اخالق
COPE رعایــت کرده انــد و در صــورت احــراز هــر یــک از 
ــس از انتشــار  ــی پ ــی، حت ــوارد تخطــی از اصــول اخالق م
مقالــه، حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه 

می دهنــد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
ــه مشــارکت فعــال  ــگارش مقال مراحــل انجــام پژوهــش و ن
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.
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