
 چکیده
آید. در واقع معنای مکان بعدی درونی از وجود می ان تعامل فرد با مکان بهمعنای مکان از جمله مفاهیمی است که در جری

ن دارد. مطالعات بسیاری پیرامون معنای مکان تاکنون صورت گرفته است که احساساتی است که فرد نسبت به یک مکان در ذه
که معنا توسط فرد و در شرایط مختلف به  باورندای دیگر بر این دانند و پارهمکان میای معنا را امری ذاتی در پاره ،ها آندر 

در یک زمان واحد و در یک مکان مشخص  مسلم است، معنا احساسات فردی شخص یا گروه است که چه آنشود. مکان القا می
گیرد و ممکن است با گذشت زمان تقویت و یا در مواردی نیز دچار تغییر یا تقلیل گردد. الزم به ذکر است در ذهن وی شکل می

-جمله مین ایاند که از  مختلفی نیز به این موضوع پرداختههای تواند مثبت و یا منفی باشد. دیدگاهکه معنای مکان برای فرد می

 توان به رویکرد فالسفه، پدیدارشناسان و روانشناسان محیطی اشاره کرد. 
های انجام شده در این راستا به نوعی به اند. تمامی پژوهشهایی نیز به بحث معنای خانه پرداختهدر سطحی دیگر، پژوهش

قابل  تئوریک و تجربی  لعات در دو رویکرد شاخصکند. این مطادنبال یافتن معانی مختلفی هستند که خانه برای فرد ایجاد می
یری معنای خانه، سطوح آن و گعوامل و پارامترهایی که در شکلمجموعه به در رویکرد تئوریک بیشتر . باشند میتقسیم بندی 

در قالب معنا شود. این در حالی است که در رویکرد تجربی احساساتی که فرد گذارند پرداخته میتأثیرگیری آن نیز کیفیت شکل
کند مد نظر است. بر این اساس در پژوهش حاضر با تکیه بر رویکرد روانشناسی محیطی، به دنبال از خانه خویش ادراک می

بررسی معانی تجربی خانه برای ساکنین آن در دو گونه مسکن آپارتمانی و مسکن مستقل حیاط دار به عنوان دو گونه رایج 
 . گاهی شهری ایران هستیمسکونت

بر این ند. ا دهکه بیشترین سطح معنی را برای ساکنین خود فراهم آور است هاییهدف این پژوهش، ارائه مبانی جهت ساخت خانه
کنند، ضروری به نظر ادراک می گاهیهای مختلف سکونتاساس استخراج ابعاد مختلف معانی که ساکنین مختلف در گونه

موضوع پیرامون سه حوزه مکان، معنای مکان و معنای خانه به استخراج چارچوب  یاتباین پژوهش پس از بررسی ادرسد.  می
پیرامون موضوع  های خانهبندی کلیه مطالعات کتابد. به منظور ارائه چارچوب نظری ابتدا به جمعیورزنظری تحقیق مبادرت 

. در مرحله بعد به گردیدبندی شته بود، جمعهای پیش از این استخراج گمعانیی که برای خانه در پژوهش ه وپرداختمعنای خانه 
های ایرانی در چند شهر های ایرانی، در قالب یک پژوهش میدانی از ساکنین خانهمنظور بررسی معانی در میان ساکنین خانه

یجه برگرفته نمایند پرسش به عمل آمد. نتایج به دست آمده با نتاز خانه خود ادراک می ها آنمختلف پیرامون معانی مختلفی که 
تکنیک دلفی به بررسی و  در قالبنتیجه به دست آمده دند، سپس ع گردییجمتتطبیق و با یکدیگر  ،بندی ادبیاتشده از جمع

در نهایت به دست آمد  چه آنژه در حوزه روانشناسی محیط رسید. ییید کارشناسان و متخصصان معماری و شهرسازی به وتأ
  داد. قرار  ی خود هان پژوهش تحت عنوان معانی خانه مبنای ارزیابیی بود که ایها آنگمعانی سیزده

آباد و قصرالدشت نفر از ساکنین دو محله معالی 903ای تدوین و در میان نامهپس از استخراج چارچوب نظری تحقیق، پرسش
د و از دنهای مختلف انتخاب گردیهای سنی مختلف، با جنسیتواقع در شهر شیراز منتشر گردید. افراد مصاحبه شونده از گروه

و مدت  ر، تعداد اعضای خانواکنند، پیرامون نوع مالکیتشان ادراک میعالوه بر سواالتی که معانی مختلفی که در خانه ها آن
آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در این های جمعنامهسواالتی پرسیده شد. پرسش نیز زمان سکونتشان در خانه

های مختلف های مختلفی استفاده گردید. به منظور بررسی معانی مختلفی که افراد از گونهاز روش ،ارتباط، بسته به نوع متغیر
علل به وجود آمدن معانی مختلف در بررسی به منظور  چنین همدو استفاده گردید -نمایند از آزمون خیگاهی ادراک میسکونت

گیری برده بر شکلسایر متغیرهای نام تأثیرا استفاده گردید. در ارتباط با ، از روش تحلیل محتوهای مورد بررسیهر کدام از گونه
 از آزمون ریگرسیون لوجستیک استفاده گردید.  معانی مختلف خانه

برای هایی که بیشترین سطح معانی را ها، اصول و راهکارهایی جهت ساخت خانهدر نهایت نتایج به دست آمده در قالب سیاست
 ، ارائه گردید. اند ههای مختلف افراد فراهم آوردطیف
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