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چکیده

تحــت پوشــش قــرار دادن نیازهــای بنیادین انســان در علــم روان  شناســی محیطــی، از ویژگی های مهم 

مســکن بشــمار می آید. مسکن باید بتواند نیازهای فرد را متناســب با بوم منطقه پاسخ داده و مشکالت 

ناشی از آن را مرتفع نماید. خانه، بعنوان سازگارترین مکان با زندگی انسان شناخته شده و امروزه به علت 

که  روندی به ســوی  گونه ای  کاربران، دچار تغییرات زیادی شــده اســت به  عدم توجه به نیازهای اصلی 

کنان را در پــی دارد. در پژوهش حاضــر هدف اصلی، بررســی میزان  کاهــش حــس  تعلق ســا بی هویتــی و 

توجه به نیازهای بنیادین انســان در دوره های متفاوت معماری می باشــد؛ لذا در این راســتا، از ترجمان 

کیفیت پاسخگویی به نیازهای  معماری، اصول مطرح شده توسط آبراهام مازلو به عنوان محور سنجش 

گرفته شــده اســت. پژوهش بصورت توصیفــی- تحلیلی بوده و روش تحقیق پیمایشــی-  بنیادیــن بهره 

گردیــده و در نهایت، نتایج  دلفــی اســت. تجزیــه  و تحلیل داده هــا با اســتفاده از نرم افــزار SPSS 21 انجام 

طبق جداول آماری استخراج گردیده اند. در این مسیر جهت استخراج روند تغییرات الگوی مسکن شهر، 

خانه های شــهر اردبیل به ســه دوره ســنتی، ســنتی- معاصر و معاصر، تقسیم شــده است. نتایج بدست 

کی از وجود اختالف معنادار در میزان پاســخگویی الگوهای مســکن به نیازهای اساســی افراد و  آمده حا

کیفیت زندگی در طی دوره های زمانی بوده است. کاهش حس تعلق و 

واژه های کلیدی
 الگوی مسکن، پیشینه تاریخی، روان  شناسی محیطی، هرم مازلو، نیازهای بنیادین انسان، خانه های 

شهر اردبیل.
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مقدمه
الگــوی  تغییــر  انجام گرفتــه در خصــوص  تحــوالت  راســتای  در 
گذر زمان از ســنتی تا امروزی، میزان توجه به نیازهای  مســکن در 
کاربــران در خانه و پوشــش قــرار دادن نیازهای بنیادین انســان در 

مسکن نیز دست خوش تغییر شده است. 
مــکان فضایــی دارای معنــا اســت، بــه همیــن دلیــل مــکان را 
که به وســیله روابط اجتماعی مشــخص می شــود،  قســمتی از فضا 
کلی فضای خانه از الگوی  کرده اند )مدیری،۱۳87( و تصور  تعریف 
ذهنــی مــردم در ارتبــاط بــا خانه، ریشــه در فرهنگ، آداب و ســنن 
کریزاده،۱۳۹۰ ،۹۳(. در این  بیــن، معماری  آنهــا دارد )میــری و شــا
بــر مبنــای  زندگــی  کیفیــت  ارتقادهنــده  به عنــوان ســازنده فضــا، 
کات حســی و  کات حســی اســت )پاالســما، ۱۳88 ،4۹(. ادرا ادرا
محیطــی، فرآینــدی هدفمند اســت و بــه فرهنگ، نگــرش و ارزش 
ک کننده بستگی دارد )مطلبی،۱۳8۰(. بنابراین،  کم بر تفکر ادرا حا
رابطه ای بین ارزش های یک جامعه به عنوان فرهنگ و شکل گیری 
نیازهــای انســان در قالــب فضا می باشــد و رابطه انســان- محیط، 
رابطه ای دوســویه اســت. هر دو به نوعی برهم تأثیرگــذارده و از هم 
متأثر می شوند )امامقلی و همکاران، ۱۳۹۱(. فصل مشترک انسان 
و محیــط را می تــوان در روان  شناســی محیطــی یافت بــه  طوری که 

میــزان تأمیــن نیازهــای انســان در یــک محیــط، بــه میــزان توجــه 
کات آن در جامعه  بــه روان انســان، ارزش هــا، ســبک زندگــی و ادرا
که  بســتگی دارد و همچنین بالعکس، یعنی الگوی رویدادهایی را 
خ  که در آن ر بر زندگی در بناها غالب اســت، نمی توان از فضاهایی 
کلی، محیط  کرد )الکساندر،۱۳8۶ ،۲7(. در حالت  می دهند، جدا 
که به ســختی می تــوان آنها را  و رفتــار آن قــدر درهم تنیده شــده اند 
کــرد. رفتار را نمی توان مســتقل از رابطــه درونی آن  از هــم تفکیــک 
کرد  کرد، رفتــار را باید در بســتری محیطــی تعریف  بــا محیــط درک 
)آلتمن،۱۳8۲، ۳8(. به نظر می رســد مسکن های امروزی توانایی 
پاسخ به نیازهای اساسی انسان را نداشته باشد. این پژوهش، در 
راســتای بررســی میزان تحت پوشــش قرار دادن نیازهای بنیادین 
انســان در بحــث روان شناســی محیطی توســط هر یــک از الگوهای 
مســکن در شــهر اردبیــل می باشــد و بــرای دســتیابی به ایــن مهم 

ح می شود: سؤاالت زیر مطر
- آیا میزان توجه به تأمین نیازهای انسان در خانه های اردبیل 

کرده است؟ گذر زمان تغییر  طی 
کدام یک از الگوهای مســکن  کاربــران در  - توجــه بــه نیازهــای 

شهر اردبیل بیشتر موردتوجه قرارگرفته است؟     

پیشینه تحقیق

طــی ســال های اخیر، آثاری بــا محوریت دســتیابی به الگوهای 
که البته بخاطر وسیع  بودن  مســکن در ایران نگاشــته شــده اســت 
گستره مسکن، باالجبار به بررسی این مهم در محدوده جغرافیایی 
خاصــی پرداخته انــد. تقریبــًا همــه ی ایــن پژوهش هــای معــدود، 
ک دارنــد و آن، بررســی ســیر تحــول  در یــک موضــوع، فصــل اشــترا
مســکن بــا توجه به روابــط معمــاری و روابط اجتماعی بســتر مورد 
که تعدادی  مطالعه می باشــد. محققان این پژوهش هــا معتقدند 
کشورها از جمله ایران در شکل دهی مکاتب هنری و به طورکلی،  از 
در روند تغییرات فکری جهان نقش چندانی نداشته اند و به جای 
تعریــف جایــگاه خود و تلفیق شــیوه های جدید زندگــی با وضعیت 
فعلی شــان در این تحوالت، یک شبه داشــته های خود را به خاطر 
شــیفتگی آنی بــه اتفاقات اخیــر مانند مدرنیته از دســت داده  اند و 
تنها به تقلیدهایی در جهت هم  ساز شدن با پیشرفت های دنیای 
کــه نتایج این  کرده انــد. همچنین اذعــان می دارند  غــرب بســنده 
امــر بــر معماری نیز ســایه افکنده و بیش از همه در باب مســکن اثر 
گذاشته است. بنابراین، راه  حل را در دستیابی به الگوهای مسکن 
کار ابنیه های شناسایی  شده در محیط  بومی می دانند. برای این 
بومــی مــورد مطالعــه را بــر اســاس دوره هــای تاریخــی به چنــد بازه 
زمانی تقســیم می کنند. این تقســیم  بندی، موجب سهولت در امر 

الگویابی می گردد. 
در ایــن بیــن محققــان بــا مطرح  کــردن رویکردهایــی در جهــت 

ارتباط  دادن تغییرات مســکن با روابط اجتماعی انسان ها بوده اند. 
رویکردهایی به مانند: فرهنگ ســکونت یا سبک زندگی. معماریان 
را می تــوان طالیه دار مقایســه تطبیقــی خانه ها در رابطــه با فرهنگ 
کرمان در  و ســکونت دانســت. وی به مقایســه بخشــی از خانه های 
محلــه ی زرتشــتیان، یهودیان و مســلمانان بر اســاس تاثیر متقابل 
که  فرهنــگ و معمــاری می پــردازد. وی ایــن چنین نتیجــه می گیرد 
کرمان بوده  فرهنگ اســالمی در الیه اول، وحدت  بخــش خانه های 
و الیه ی دوم را، رســوم و عقاید مذهبی بومیان می داند. محمدرضا 
کتاب »خانه، فرهنگ، طبیعــت«، تعدادی از خانه های  حائــری در 
کاشان، شیراز و بوشــهر را بررسی  ســنتی شــهرهای همدان، رشــت، 
کرده است. وی، به بررسی  کرده و آنها را با خانه های معاصر مقایسه 
تفــاوت خانه های تاریخــی و معاصر با رویکرد تغییرات شــیوه زندگی 
پرداخته است. مطالعات دیگر نیز پیرامون دو رویکرد یادشده انجام 
که در برخی موارد، به ترکیب دو نگرش یادشده  گرفته است تا جایی 

جهت شناخت دقیق تر تحوالت مسکن و علل آن پرداخته اند.

مبانی چارچوب نظری پژوهش

ارتباط انسان با محیط 
پیش از دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹7۰، پژوهش هایی به جهت بررسی 
کــو رفتاری« یا  تأثیــر متقابــل انســان و محیط تحت عنــوان »علوم ا
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کولوژیک« و »روا ن  شناســی بوم شــناختی« منتشر  »روان  شناســی ا
کــه در آنها مفهوم ارتباط انســان با محیــط، مورد توجه  می شــدند 
قــرار می گرفــت )مرتضــوی،۱۳8۰ ،54(. اما در ســال ۱۹7۰ میالدی، 
کتابی با عنوان »روان شناسی محیط:  علم روان شناســی محیط در 
کالبدی« ظهور پیدا کرد )لنگ،۱۳۹۳،  انسان و محیط اجتماعی – 
ک انســان »در مرکــز  کــه ادرا 4۱ (. محققــان ایــن حــوزه معتقدنــد 
هرگونــه رفتار محیطی قــرار دارد زیرا منبع تمــام اطالعات محیطی 
گفت دانش  اســت« )مک انــدرو،۱۳87 ،۹7(. به طورکلی می تــوان 
روان  شناســی محیط، حوزه مشــترک بین علــوم رفتاری و معماری 
بوده و هدف از آن، مطالعه انســان در زندگی واقعی اســت. زندگی 
مطلــوب از رفتارهــا و رفتارهــا درجهــت ارضــای نیازهــای انســانی 
شکل می گیرند. بنابراین تبیین نظریه طراحی معماری محیط، بر 

اساس مفاهیم نیازهای انسانی، یک ضرورت است.

 نیازهای اساسی انسان
از دیدگاه آبراهام مازلو، نیازهای اساسی انسان شامل پنج سطح 
که شامل نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای ایمنی یا امنیت،  هستند 
نیازهــای اجتماعــی، تعّلــق و دوســتی، نیازهای قدر و منزلــت و نیاز 
بــه خودیابی و خودشــکوفایی. بر اســاس این نظریه، بــرای افزایش 
کرد نیازهای اولیــه افراد مانند  رضایت منــدی افراد باید ابتدا ســعی 
خــوراك، پوشــاك، مســکن و ... را تأمیــن نمــود. در مراحــل بعــدی، 
مســئله امنیــت شــغلی، نیازهــای ارتباطــی و نیــاز به احتــرام مطرح 
که نیازها  می باشــد )رضائیان،۱۳7۰ ،۱۱۲(. نظریه مازلو از این حیث 
را پدیداری انگیزشــی - روانی تلقی می کند، نظریه ای روان شناختی 
کــه رفــع ایــن نیازهــا را مبتنــی بــر روابــط و  اســت، امــا از ایــن حیــث 
پیش شــرط های اجتماعی می داند، جامعه شــناختی است )موحد 
که با توجــه به این که  گفت  و همــکاران،۱۳۹۱(. همچنیــن می تــوان 
که  برآورده شدن بخش عمده  ای از این نیازها، با فضای جغرافیایی 
شــخص یا جامعــه در آن زندگی می کند ارتباط بســیار نزدیکی دارد، 

دارای بعدی فضایی نیز می باشد )حسینی و باقریان،۱۳۹۳(.
مــدل لیتــون را می تــوان وســیله مناســبی بــرای درک ماهیــت 
محیــط ساخته شــده و در عیــن  حــال، احترام به انســان دانســت، 
گرچــه بــه نظــر جان لنــگ »ایــن نیازها هــم پیچیده انــد و هم نظم 
از:  عبارت انــد  لیتــون  نیازهــای  ندارنــد«.  روشــنی  دســته بندی  و 
امنیت فیزیکی، ارضای جنســی، ابراز دشــمنی، ابراز عشــق، حفظ 
عالئق شــخصی، شناسایی  شدن، بیان خودانگیختگی، تشخیص 
جایــگاه خــود و دیگــران در جامعــه، حفظ و مراقبــت از عضویت در 

گروهی معین و تعلق به یک نظم معنوی )لنگ،۱۳۹۳ ،4۱(.
ح ذیل عرضه می کند: شهرت،  راتر، شش طبقه از نیازها را به شر
حمایــت، تســلط، اســتقالل، عشــق و محبــت، راحتــی جســمی. 
تصــور راتــر از نیــاز، به هــر موقعیــت یــا برانگیختگــی فیزیولوژیکی یا 
که نظریه پردازان  روان شــناختی اطالق نمی شــود، یعنی شــیوه ای 
دیگر بر اساس آنها، نیازها را تعریف می کنند )شولتز،۱۳84 ،۱۳4(.

در ایــن پژوهــش، در جهــت تدویــن مــدل تحلیلــی تحقیــق، 
از نظریــه سلســله مراتب نیازهــای انســانی آبراهــام مازلــو اســتفاده 
گردیــده اســت. علــت ایــن انتخــاب، توجــه همه جانبــه مازلــو بــه 
نیازهــای انســان در خصــوص فضــا و مــکان و همچنیــن ارتبــاط 
بســیار زیاد آن با شــروط اجتماعی، جامعه و محیط زندگی انســان 
بوده و همچنین دلیل دیگر، اســتقبال و اســتفاده زیاد معماران از 
ح ها می باشــد. جــدول۱، نمایش دهنــده نیازهای  ایــن الگو در طر
که معرف طبقه ها و  بنیادین تعریف شده توسط آبراهام مازلو بوده 

اولویت های نیازهای انسان می باشد.  
که از دقت در جدول نیازهای مازلو برمی  آید، طیف  همان طــور 
خواســته های انســان در هر مرحله، متفاوت از مراحل دیگر اســت 
به طوری کــه نیازهــای اولیــه و ابتدایــی انســان در مراحــل ابتدایی 

مرتفع می شود.

سیر تحوالت مسکن در شهر اردبیل

ریشه های تاریخی توجه به معماری بومی را می توان در قرن ۱8 
میالدی یافت. در این زمان، با استعمار کشورهای آفریقا و اقیانوسیه 
بوســیلۀ اروپاییــان، تغییراتی در هنر و ادبیات دنیــای غرب به وقوع 
که  کمبودهای حاصل از تغییراتی  پیوســت و در پی بروز مشکالت و 
مدرنیته و جوامع صنعتی ایجاد کرده بود، آشکار شد. این عالقه، به 
کنش به گمنامی معماری خودی و  که یا در وا بررسی معماری بومی 
یا درصدد یافتن اصولی برای حل مشکالت شکل گرفته، ایجاد شده 
گسترده ای از زمینه های مختلف از جمله ابعاد انسانی،  بود؛ طیف 
کاربران، مواد و مصالح ســاختمانی، اقلیم، انرژی و  نیازها و فرهنگ 
.... را شامل می شد. پرچم  دار مطالعات مسکن با رویکرد فرهنگی، 
راپاپــورت اســت. وی در پــی تحلیــل فرهنگــی رابطه ی میــان خانه 
)مســکن/ ســکونتگاه( و هویت بوده و معتقد است هر بنایی، تحت 
کنانش شکل می گیرد و مطابق با آن اداره می شود  تاثیر فرهنگ ســا
و با شناخت هویت و خصوصیت یک فرهنگ و وقوف به ارزش های 
آن، می تــوان بــه بررســی نحــوه ســکونت در آن فرهنــگ پرداخــت، 

جزئیاتنیازهاردیف

تنفس، آب، غذا، خواب، تعادل زیستی و روانی، دفعزیستی۱

امنیت جسم، شغل، امکانات، اخالق، خانواده، سالمتیامنیتی۲

دوستی، خانواده، صمیمیتاجتماعی۳

رضایت درونی، اعتماد به نفس، موفقیت، احترام به دیگران، مورد احترام دیگران بودناحترامی4

کردن، قابلیت حل مشکالت، پذیرفتن واقعیتخودشکوفایی5 اخالقیات، خالقیت، فی البداهه عمل 

جدول 1- نیازهای انسان براساس مدل مازلو.

)Maslow, 1954( :مأخذ
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کــه بایــد هــر دو نیــاز فیزیکــی و فرهنگــی را جوابگو باشــد.  ســکونتی 
راپاپورت برای توضیح رابطه ی فرهنگ و محیط، مفهوم فرهنگ را 
تجزیه می کند. در قدم نخست، فرهنگ را نوعی جهان  بینی قلمداد 
می کنــد. جهان  بینــی "نگــرش اعضــای یــک فرهنگ خــاص در یک 
جامعه به تمام موضوعات مرتبط به هســتی شناســی اســت". بنابر 
که پاول الیور از معماری بومی دارد، معماری بومی، آن گونه  تعریفی 
از معماری است که از درون جوامع رشد می کند و طی زمان خود را با 
شرایط اجتماعی، اقلیمی و فناوری سازگار می سازد و تکامل می یابد 
که مولد  و باارزش هــا، اقتصــاد و شــیوه های زندگــی و فرهنگ هایــی 
آنها هســتند، ســازگار می باشــد و یا به طور خالصه، معمــاری بومی، 
معماری مردم و معماری توسط مردم و نه برای مردم است. دراین 
تعریف، اهمیت مشــارکت مردم در تدوین معماری بومی، به وضوح 
کــه راپاپورت نیز اذعان مــی دارد: "این  قابل مالحظــه اســت تا جایی 
نوع مسکن )بومی(، تجلی آنی ارزش های در حال تغییر و نیز تصویر 
خانــه و جهان بینــی و شــیوه زندگــی اســت و حاصل مجموعــه ای از 

موقعیت هاست" )راپاپورت، ۱۳88، ۲۶(.
اردبیل، منطقه ای است پهناور و کوهستانی که با همه ویژگی های 
آداب، رسوم، فرهنگ و سنن کهن خصوصیات طبیعی و آثار باستانی 
و تاریخــی و همچنیــن دره هــای سر ســبز، چشــمه های آب فــراوان و 
کنون چنانکه باید شناخته نشده است.  کیفیت های مختلف دیگر، تا
که امروز به اردبیل مشهور است، سرزمینی است پهناور. این  اقلیمی 
ســرزمین، از زمان هــای بســیار قدیــم مهد تمــدن و مرکز آبــادی بوده 
اســت. و به علت وجود قله ســبالن به ارتفاع 48۱۱ متر و به فاصله 4۰ 
کیلومتر در غرب شهر و رودخانه بالخلی در شرق شهر، محل سکونت 
گردآمده و تمدن عالی  که در اطراف و ســاحل رود  اقوامی بوده اســت 
که این، نخستین شرط پیدایش تمدن های قدیمی  کرده  اند،  ایجاد 
اســت. شــهر اردبیل مرکز اســتان اردبیل، در شــمال غربی ایــران واقع 
گردیــده اســت. جمعیت اردبیــل بر اســاس نتایج نهایی سرشــماری 
عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ خورشیدی، بالغ  بر 485۱5۳ نفر 
بوده است که از این  جهت، هفدهمین شهر پرجمعیت ایران به شمار 
کوهستانی  کوه سبالن، دارای اقلیم  می رود. با توجه به هم جواری با 
و زمستان های بسیار سرد با یخبندان طوالنی و تابستان های مطبوع 

می باشــد )طاهبــاز و جلیلیــان،۱۳8۱ ،74(. زبــان مردم شــهر اردبیل 
کثــر مــردم این شــهر، اســالم )شــیعه  ترکــی آذربایجانــی اســت. دیــن ا

دوازده امامی( است.
معماری شــهر اردبیل با همه زیبایی هــای وام  گرفته از معماری 
ک بــه خاطر از بین  ســنتی خــود، امــروزه در مرحله بحرانــی و بیمنا
کم رنگ موجود به سر می برد. جهت  گذشته  رفتن بقایای سنت و 
دســتیابی بــه الگوهــای مســکن اردبیــل و شــیوه زندگــی در آنها در 
گذشــته تــا امروز،  دوره هــای مختلــف و ســیر تحول این تغییرات از 
می توان خانه های شهر اردبیل را  به ۳ دوره ی ذیل تقسیم بندی کرد:
کاماًل  که به صــورت  1- خانه هــای ســنتی: خانه هایــی هســتند 
ایــن  باقی مانده انــد. قدمــت  واقعــی خودشــان  ســنتی در شــکل 

خانه ها به قاجار بازمی گردد. 
۲- خانه های سنتی- معاصر: این خانه ها، مربوط به دوران پهلوی 
گذشت  هستند و تصویرکلی خانه های سنتی و معاصر را دارند، اما با
کرده انــد. زمــان و متناســب بــا  آن، به ســوی معاصر شــدن تغییراتــی 
کامــاًل امــروزی بــا الگــوی  3- خانه هــای امــروزی: خانه هــای 
که مربوط به دهه های پس از  خانه ســازی و شــیوه ی زندگی غربی 

انقالب اسالمی می باشند )عظمتی و همکاران، ۱۳۹5(. 
کلــی تقســیم انجام گرفتــه در  نمــودار ۱، نشــان دهنده چارچــوب 
خصوص طبقه بندی دوره های زمانی خانه های شهر اردبیل است. 
ابتدا با شناخت خانه های هر دوره که توسط برداشت میدانی انجام 
گردید، ســپس شیوه ی  شــد، فضاها و عملکردهای هر خانه معرفی 
ســکونت در ایــن خانه هــا از طریق مصاحبه با مردم بررســی شــد. با 
توجه به اســناد به دســت آمده و بررســی فراوانی تکرار آنهــا، می توان 
گفته شــده نســبت به خانه های  الگوهایــی را بــرای دوره های زمانی 

گردیده است. ج  که در جدول ۲، در گرفت  شهر اردبیل در نظر 
که خانه های مورد بررســی  با بررســی جــدول۲، می توان دریافــت 
قرارگرفته در هر ســه دوره زمانی، از الگوی یک طرفه تبعیت می کنند، 
امــا تغییــرات اساســی در ارزش فضاها، سیرکوالســیون و تنوع فضاها 
انجام گرفته است. آن چنان که از جدول ۳برمی آید، می توان به الگوی 
کلی آن و فضاهای متعلقه و  کلــی پالن و تغییرات انجام گرفته در فــرم 
جزئیاتــی همچون سلســله مراتب ورودی، نورگیــری و چینش فضاها 
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جدول۲- الگوی خانه های اردبیل به تفکیک دوره های زمان.

نمودار 1- تقسیم بندی زمانی خانه های شهر اردبیل. 
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پی برد. الگوی طبقات خانه ها از دوره سنتی تا امروزی، با افزایش ارتفاع 
که این موضوع، منطبق بر ســیر نزولی میزان فضاها  بنــا مواجــه بوده 
کمــی درگذر زمان می باشــد )عظمتــی و همــکاران، ۱۳۹5(. از لحــاظ 
خانه هــای  کالبــدی  گی هــای  ویژ میانگیــن  از  اســتفاده  بــا 
موردمطالعه، می توان جدولی جهت مقایسه تطبیقی این موضوع 
که از جــدول 4 برمی آید، تعداد واحدها،  تدویــن نمود. همان طور 
تعــداد طبقــات، درصد اشــغال و زیربنای خانه هــای اردبیل درگذر 
زمــان از دوره ســنتی بــه امروزی با افزایش مواجه بــوده و در مقابل 
مســاحت زمین، سطح اشغال و مساحت حیاط سیر نزولی داشته 
است. به راحتی از بررسی اجمالی جدول 4 می توان استنتاج نمود 
گذشت زمان  که فضاهای مختلف خانه های شهر اردبیل در طول 

کمی با افول چشم گیری مواجه شده اند. ازنظر معیارهای 

روش تحقیق 

تحقیــق  روش  و  بــوده  تحلیلــی  توصیفــی-  حاضــر  پژوهــش 
پیمایشــی- دلفــی بــه کار بــرده شــده اســت. بــرای ســنجش میــزان 
انطبــاق نیازمندی هــای ذکر شــده توســط نظریــه مازلو بــا الگوهای 
مسکن شهر اردبیل، ابتدا به بررسی تعابیر مفاهیم مطروحه در هرم 
مازلــو و تبدیــل آنهــا به عوامل مؤثر در باب مســکن پرداخته شــده و 

گردید. مدل مفهومی  ســپس پرسش نامه  محققین ساخت تنظیم 
استفاده شــده در پژوهــش طبــق نمــودار۲، آورده شــده اســت. در 
پرسش نامه، سنجش میزان رعایت شدن هر یک از نیازهای بنیادین 
هرم مازلو، به سه قسمت تقسیم شده است. این تفکیک، به خاطر 
بررســی نیازها در هر یک از الگوهای مســکن شــهر اردبیل منطبق با 
دوره هــای زمانی اتخاذ شــده می باشــد. پرســش نامه ها طبق روش 
دلفی میان ۱۲ نفر از متخصصان رشته معماری که بومی شهر اردبیل 
گردید. پایایی پرسشــنامه توســط تائید اســاتید  می باشــند، توزیــع 
کرونباخ  گرفــت و روایی آن با اســتفاده از روش تحلیــل آلفای  انجــام 
که قابل قبول می باشــد. پــس از وزن - برابــر با 8۰۶/. به دســت آمد 
دهی داده ها، تجزیه  و تحلیل آماری توسط نرم افزارSPSS 21 صورت 
گردید. درنهایت، به مقایسه تطبیقی نتایج  گرفت و نتایج استخراج 
حاصله میان ســه الگوی مسکن شــهر اردبیل پرداخته شده است. 

یافته ها 

کدام یــک از الگوهای مســکن توانســته اند  بــرای ســنجش اینکــه 
بیشتر و بهتر به نیازهای بنیادین انسان پاسخ دهند، سلسله مراتب 
نیازهای هرم مازلو در قالب جدول 5 ارائه و در مقابل، تعابیر آن نیازها 
در بحث معماری منعکس شده است. از طریق نتایج حاصله از تعریف 
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جدول3- سیر تحول شکل و الگوی پالن خانه ها. 

کالبدی فضاها.  گی های  جدول4- مقایسه میانگین ویژ
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  .ر پژوهشمدل مفهومی استفاده شده د -2نمودار

 

گویه های پرسشــنامه پرداخته و  نیازهــا به زبــان طراحی، به تدویــن 
پرسشنامه ها، میان متخصصین و اساتید معماری که اردبیلی بودند، 
توزیع گردید. در جدول 5، به تبیین موضوع ترجمه ی سلسله مراتب 
نیازهای انســانی مازلو به زبان طراحی مســکن پرداخته شــده است.
برای هر یک از متخصصین معماری، سه پرسشنامه با سؤاالت 

یکسان توزیع گردید. هدف از این امر، سنجش میزان رعایت شدن 
نیازهــای بنیادیــن انســان در هــر یــک از دوره های زمانی: ســنتی، 
سنتی-معاصر و امروزی بود. جهت شناخت هر چه بهتر و یکسانی 
تصــور اســاتید معمــاری پاســخ دهنده، قبــل از توزیع پرسشــنامه، 
گردید در  که پیش تر بــه آنها اشــاره  الگوهای مســکن شــهر اردبیــل 

نمودار۲- مدل مفهومی استفاده شده در پژوهش. 

جدول 5- ترجمان نیازهای بنیادین در مبحث مسکن.
 .مسکن مبحث در بنیادین یازهاین ترجمان -5جدول 

 بنیادین در مبحث مسکن ترجمان نیازهای مراتبسلسله
 فیزیولوژیک نیازهای نیاز اول

یف
تعر

 به 
یان

ب
 

حی
طرا

 

 دارد را بودن سرپناه عنوانبه نیاز تأمین توانایی ،خانه* 
 دارد ار مطلوب تهویه و خانواده اعضای مناسب تنفس نیاز به دهیپاسخ توانایی ،خانه* 

 است شده لحاظ خانه طراحی در اردبیل یبوم اقلیمی شرایط* 
 گرددمی تأمین مطلوب طوربه مناسب، روشنایی و نور به نیاز ،خانه در* 

 است شده رعایت خانه، به مربوط فضاهای برای موردنیاز مساحت* 
 است بخشلذت خانه، در خوابیدن* 

 امنیت به نیاز نیاز دوم
یف

تعر
 به 

یان
ب

 
حی

طرا
 

 است تشخیصقابل راحتیبه مسکونی واحدهای مرز* 
 است شده لحاظ "خودکنترلی" اصل خانه طراحی در* 
 است گرفتهشکل خوانا محیطی عنوانبه مسکونی واحد* 

 است شده توجه "محیط سالمت" موضوع به ،خانه طراحی در* 
 باشدمی محیطیزیست آلودگی کاهش رویکرد با راستاهم ،خانه* 

 است گردیده حفظ دیگر هم به نسبت خانواده اعضای حریم *
 است شدهحفظ( همسایگان) جوارهم هایخانه مقابل در خانواده حریم* 

 است خانواده اعضای برای امنیت حس القاگر ،خانه* 
 اجتماعی نیازهای سوم نیاز

یف
تعر

 به 
یان

ب
 

حی
طرا

 

 است گردیده طراحی اجتماع در شدهپذیرفته هایارزش اساس بر ،خانه* 
 (است شدهطراحی مند هویت) است آن ساکنین هویت دهندهانعکاس ،خانه* 

 است خانواده اعضای بین تعامالت دهندهافزایش ،خانه* 
 است خانواده اعضای بین نوعی هم حس افزایش موجب ،خانه* 

 است شدهطراحی سرزنده فضایی عنوانبه مسکونی واحد* 
 دارند خانه به لقتع احساس ،خانواده* 

 باشدمی خانواده اعضای برای خانه به بازگشت حس القاگر ،مسکونی واحد* 
 است تمییزقابل خوبیبه خانه و محله بین حریم* 

 است خانواده اعضا بین مشارکت حس یدهندهافزایش ،خانه* 
 دارد وجود خانواده اعضای بین ،خانه در زندگی برای مندیعالقه* 

 است شدهتفکیک خوبیبه عمومی و خصوصی هایحریم* 
 نفسعزت و احترام به نیاز چهارم نیاز

یف
تعر

 به 
یان

ب
 

حی
طرا

 

 کنندمی منزلت احساس خانه، در زندگی از خانواده اعضای* 
 کندمی نفساعتمادبه احساس خویش مسکونی واحد در زندگی طریق از خانواده* 

 باشدمی خانواده اعضای بین مقاصد به نیل قدرت دهندهپرورش ،خانه* 
 باشدمی مشخص فضاها برحسب خانواده اعضای میان در اشخاص ارزش* 
 کنندمی بودن ارزشمند احساس ،خانه در زندگی واسطهبه خانواده اعضای* 

 کنندمی سالمتی احساس خانه، در زندگی طول در خانواده* 
 شکوفایی خود به نیاز نیاز پنجم
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گرفــت. پاســخ دهنده ها، میزان  اختیــار متخصصــان معمــاری قرار 
گانه متناسب  مطلوبیت هر یک از نیازها را در پرســش نامه ای جدا
با الگوی مســکن ســؤال شــده تکمیل نمودند. با استفاده از طیف 
لیکرت و وزن  دهی به پاســخ ها در پرسشــنامه ها، میزان مطلوبیت 
هــر یــک از عوامل و درمجموع میزان رعایت  شــدن هر یک از نیازها 
 ،SPSS گردیــد. طبــق نتایــج به دســت آمده از نرم افــزار ســنجیده 
که نشانگر پایایی مطلوب  روایی آزمون ۰.8۰۶ محاسبه شده است 
گواه از   ،t در آزمــون Sig پرسشــنامه می باشــد. همچنیــن خروجــی

معناداری اختالف در هر سه دوره زمانی یادشده می باشد.
به دســت آمده، می تــوان  پاســخ های  از میانگیــن  اســتفاده  بــا 
نمــودار۳ را ترســیم نمــود. میــزان رعایت  شــدن هر یــک از نیازهای 
موردمطالعه در طراحی خانه های اردبیل طبق سه دوره گفته شده 
که  در نمــودار فــوق آورده شــده اســت. از تحلیــل نمــودار برمی آیــد 
کلیــه نیازهــای بنیادیــن درگــذر از دنیای ســنتی به امــروزی، مورد 
کــه نیازهــای  کم توجهــی قرارگرفته انــد. ایــن افــول در حالــی اســت 

کاهشــی نامتوازنــی  امنیــت، اجتماعــی و خودشــکوفایی، از رونــد 
برخــوردار بــوده و شــکاف قابل توجهی بین الگــوی خانه های دوره 

سنتی- معاصر و الگوی خانه های امروزی مشاهده می گردد.
بنیادیــن  نیــاز  پنــج  از  یــک  هــر  میــزان مطلوبیــت  بــا تجمیــع 
میــزان  بــه  می تــوان  اردبیــل،  شــهر  خانه هــای  در  بررسی شــده 
مطلوبیــت هــر یــک از الگوهــای مســکن شــهر اردبیــل پــی بــرد. در 
نمــودار 4، فاصلــه هــر یــک از الگوهــای ســنتی، ســنتی-معاصر و 
کردن نیازهای بنیادین  امروزی از حد مطلوب در خصوص برآورده 

انسان طبق تعریف پنج نیاز اساسی هرم مازلو آورده شده است. 
کــه الگــوی خانه هــای ســنتی  از تحلیــل نمــودار بــاال برمی آیــد 
بیشــتر توانســته اســت بــه نیازهــای بنیادیــن یــک اردبیلــی پاســخ 
دهد. مابین میزان مطلوبیت الگوی خانه در دوره سنتی- معاصر 
و امروزی شکاف قابل توجهی مشاهده می گردد. یعنی افت الگوی 
مســکن دوره امــروزی درخصــوص بــرآوردن نیازهــا بیشــتر از افــت 

الگوی مسکن دوره سنتی-معاصر می باشد. 

کرونباخ نتایج سطح معناداری با اطمینان 95%دوره های زمانیروایی آزمون آلفای 

0/806  برای 3 دوره مورد بررسی

۰/۰44امروزی

۰/۰۱۶سنتی- معاصر

۰/۰۱۶سنتی

جدول 6- نتایج بدست آمده از آزمون.

نمودار 3- میزان مطلوبیت هر یک از نیازهای بنیادین.

نمودار 4- میزان مطلوبیت هر یک از الگوهای مسکن. 

جایگاه نیازهای بنیادین انسان در سیر تحوالت مسکن



5۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۲  تابستان ۱۳۹۶

نتیجه

اصلی تریــن نتیجه در این پژوهش، متوجه بررســی روند تحول 
الگوهــای مســکن از دید میــزان توجه به نیازهای بنیادین انســان 
که می تواند راه  گشای دستیابی به الگوی  در شهر اردبیل می باشد 
گردد و از این طریق،  مسکن معاصر و طراحی هویتمند در این شهر 
گردد.  موجــب افزایــش حس تعلــق اردبیلی ها بــه خانه های خــود 
گویای این هســتند  کتورهای بررسی شــده،  مقایســه تطبیقی در فا
کــه فضاهــای خانه اردبیلــی درگذر زمان، دســتخوش تغییراتی هم 
کالبــدی و هــم تأمیــن نیازهای اساســی یــک خانواده  درزمینــه ی 
اردبیلــی بــوده اســت. تحت پوشــش قــراردادن نیازهــای بنیادین 
گی های مهم مســکن  انســان در علم روان  شناســی محیطی، از ویژ
بشــمار می آید. مســکن باید بتواند نیازهای فرد را متناســب با بوم 
منطقه پاسخ داده و مشکالت ناشی از آن را مرتفع نماید. نیازهای 
مطروحــه توســط آبراهــام مازلــو می توانــد معیــاری بــرای ســنجش 
باشــد.  انســان  اساســی  نیازهــای  بــه  فضاهــا  پاســخ دهی  میــزان 
که میــزان توجه الگوهای  کی از آن اســت  مطالعات انجام شــده حا
مســکن شــهر اردبیــل بــه تأمیــن نیازهــای بنیادیــن یــک شــخص 
کــرده و در الگــوی مســکن امروزی  گذشــت زمــان افــول  اردبیلــی با
بــه پایین تریــن حد خــود در بین دوره های مطالعه شــده، رســیده 
گذر از دوره ســنتی- اســت. شــکاف قابل توجــه و معنی داری بیــن 

معاصر به دوره امروزی، در خصوص تحت پوشش قرار دادن نیازها 
مشاهده می گردد. از جمع بندی نتایج به دست آمده می توان ادعا 
که الگوی مسکن سنتی بیشتر از سایر دوره ها توانسته است  نمود 
کنــد. از دالیل عدم  کنان اردبیــل را تأمیــن  نیازهــای بنیادیــن ســا
توجه الگوی مســکن امروزی به نیازهــای بنیادین، می توان موارد 
کارکردهای  زیــر را برشــمرد: در الگوی مســکن ســنتی فضاهایی بــا 
که به مــرور  زمان این فضاها به دســت  مثبــت وجود داشــته اســت 
فراموشــی سپرده شــده اند. فضاهایــی ماننــد دهلیــز، صاندیخانــا، 
کمبــود آنها در  که  طنبــی، قونــاق اوتاقی، حیــاط از مواردی اســت 
گرفتن برخی فضاها  زندگی مردم اردبیل احساس می شود. نادیده 
که  در دوره امــروزی ناشــی از تغییــر ســبک زندگــی در منطقــه بوده 
رفته رفتــه فضاهــا بــه مقیاس ماشــینی تبدیل شــده اند. در جامعه 
امــروزی شــاهد تغییــر ماهیــت وظایــف فضاهــا هســتیم. تغییرات 
انجام گرفتــه در مفاصــل ارتباطــی فضاهــا، شــکل و الگــوی پــالن، 
تغییــرات در موقعیــت و نحــوه ورود بــه فضــا، روشــنایی و عملکــرد 
کالبــدی خانــه بــا شــیوه زندگــی مــردم  فضــا و در نهایــت تطبیــق 
کیفیت فضاهــا در خصوص تأمین  که  کی از این اســت  اردبیــل، حا
نیازهــای بنیادیــن یــک شــخص اردبیلــی درمجمــوع، ســیر نزولــی 
داشــته، به طوری که باعث تغییر در شیوه زندگی مردم شده است.
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