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 چکيده

 در عمومي و کلي هینظر یک که  است نیا شهر سكونتي کیفیت هایمولفه و مفاهیم فیتعر از هدف

 آن به  شود،  سازگار انساني محیط هرگونه  با که ای هینظر شود؛ ارائه مطلوب ستيیز مجتمع یک مورد 

 بین ارتباط به و دهد پیوند مشخصي  و  خاص عملیات به را عمومي هایارزش بتواند و باشد پاسخگو

 هایمحیط از ساکنان ابيیارز انیم این در.  شود محدود يیفضا-کالبدیر  شه  و انساني هایارزش

 میزان بيیاارز و اهداف به دستیابي سنجش معیارهای نیمهمتر از یكي عنوان به تواند مي شانونتيك س

 .شود مطرح شهری طرح هر موفقیت

  .است اطرافشان کالبد  و هاانسان بین متناسب  های رابط خلق معماران و  طراحان هایرسالت از یكي

گام    خاصي از شهروندان شهر رشتدر طراحي مجموعه ای برای قشر  عوامل    يبررساین مقاله در جهت  

در   افراد ساکن  رضایتمندی  بردن حس  باال  مناسب جهت  معماری  راهكارهای  ارائه  و هدف  برداشته 

باشد. پس  یافتن فاکتورهای تاثیرگذار بر افزایش حس رضایتمندی و تقویت آنها ميو  مجتمع مسكوني

یابیم که، از میان  به این نتیجه دست مي، SPSSاز بررسي و ارزیابي داده های حاصل از تحلیل آماری 

متغیرهای مستقل، حفظ منابع طبیعي و استفاده از پوشش گیاهي در مجتمع مسكوني دارای اهمیت  

 باشد. بیشتری نسبت به سایر متغیرها مي

 . رضایتمندی، مجتمع مسكوني، سكونت، تعامل اجتماعي :يديکل  واژگان
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 مقدمه 
به پیشرفت علم و تكنولوژی و سرعت باالی زندگي در شهرها سبب شده که  با توجه  مشكل و مساله عصر حاضر این است که  

بسیاری از تعامالت اجتماعي گذشته کاهش یابد. تعامالت اجتماعي به عنوان یكي از عوامل تاثیر گذار بر رضایت کاربران محیط 

دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشي  مسكوني بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تعامل اجتماعي به معنای ایجاد رابطه بین  

میان آنها شود و این نوع واکنش برای هر دو طرف شناخته شده است. بنابراین روابط بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمي  

اط، مي تواند  گیرند. البته تعاریف دیگری نیز برای تعامالت اجتماعي وجود دارد به عنوان نمونه، تعامل اجتماعي و برقراری ارتب

یک موضوع فیزیكي، یک نگاه، یک مكالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های متناسب و در  

 (. 22:1386نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروه ها و شبكه های اجتماعي است )دانشپور و چرخیان،

از رضایت از زندگي زناشویي دومین عامل مهم در رضایت فرد از کل زندگي خویش است« »رضایت از محل زندگي، بعد  

(Keamey,2006.)    ،فضای شهری ظرف و مكان بروز زندگي اجتماعي افراد جامعه است که براساس پایه های فكری خردگرایانه

كل مي گیرد. این تعامل اجتماعي و مشارکت  مشارکت مدني آحاد جامعه و رفتارهای جمعي شكل گرفته بر پایه ارزشهای انساني ش

مردمي را مي توان عنصر اصلي و اساسي محتوای فضای شهری برشمرد که روابط انساني و فعالیت های شهری را تحت تاثیر خود  

به(. سكونت گاه1381قرار مي دهد)پارسي، از مدرنیسم، فضاهای عمومي مانند میدان های شهری و بازارها،   های شهری قبل 

عنوان عرصه ای جهت ارتباطات اجتماعي بوده اند و در حقیقت مكان هایي متشكل از فعل و انفعاالت اجتماعي تعداد زیادی از  

 (.  1384مردماني که این تعامالت را امكان پذیر مي ساختند، قلمداد مي شده اند)مدني پور،

ز رضایت محیط مسكوني هستند. در این راستا متغیرهای محققان متعددی درصدد کشف عوامل تاثیرگذار بر ارزیابي کاربران ا

 Amole, 2009; Hur)متعدد موثر بر ارزیابي کاربران، مورد بررسي قرار گرفته است. متغیرهای زیبایي، وسعت ناحیه طبیعي 

et al, 2010)غیرها هستند.  ترین این مت، تعامل اجتماعي، ایمني خدمات و تسهیالت، نگهداری و آسایش محیطي از جمله مهم

عالوه بر متغیرهای مذکور مشخصات جامعه آماری نیز در رضایت آنها از محیط تاثیرگذار است. مطالعات تجربي دیگر نشان داده  

خانه بودن و سطح درآمد باال، تاثیر معناداری در افزایش رضایت از مكان دارد. اگر چه متغیرهای وابسته به  است که سن، صاحب

امعه آماری تاثیر قابل انكاری بر حس رضایت دارند، اما درجه اهمیت هر متغیر به صورت دقیق مشخص نبوده محیط فیزیكي و ج

 باشند. و تابع بستر طرح مي

تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن شناسایي عناصر کالبدی محیطي، نقش این عناصر را در جهت باال بردن رضایتمندی  

پردازد که این مجتمع برای  ه بررسي عوامل طراحي مجتمع مسكوني در شهر رشت مي ساکنین مورد بررسي قرار دهد و سپس ب

 قشر پردرآمد جامعه مانند پزشكان طراحي خواهد شد. 

 

 فرضيه هاي تحقيق 

 افزایش تعامالت اجتماعي بین ساکنین بر رضایتمندی آنان موثر است.  - 

   وجود فضای سبز و ایجاد واحدهای همسایگي در مجتمع مسكوني، بر حس رضایتمندی ساکنین مجموعه موثر است.  - 

 . شوديم نیباعث عدم وجود آرامش روان در ساکن  عتیعدم ارتباط مسكن با طب  - 

 

 پيشينه تحقيق 

مقاله  (، 1390زاده )يبهزادفر و قاض   های نمونه مورد مطالعه: مجتمع  ، يباز مسكون  ی از فضا  ت یبا عنوان »حس رضا  ایدر 

و    ی چندبعد  یاز مكان امر  ت رضای.  اند بوده  ي باز مسكون  یساکنان از فضا  تیتهران« درصدد کشف عوامل موثر در رضا  يمسكون

  ، یيفضا   یدچهاربع  یموجود، الگو  اتیاست. براساس ادب  یافراد ضرور  يابیارز  یگوال  نیتوجه به عوامل متعدد سازنده مكان در تدو

حاصل از    ج ی. نتادیافراد استخراج گرد  ت یجهت برآورد رضا  ارها،یمع  نیاز موثرتر  يكیبه عنوان    یو عملكرد  ي تیریمد  ،ياجتماع 

 کند.  يداللت م  نساکنان از مكا  تینقش معمار به عنوان سازنده فضا در رضا تیپژوهش بر اهم نیا
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رضا  يطب و  پژوهش  ،(1394)  د یمو  یيمسرور  »ارز  يدر  عنوان  در   يسكونت  هایتیفیاز ک  یشهروند  تیرضا  زانیم  يابیبا 

پژوه   ،يمسكون  هایمجتمع ا  يمسكون  های: مجتمعيمورد  به    ی از سو   تیرضا  زانیکه م  افتند یدست    جهینت  نیشهر همدان« 

دارد. و    ي زندگ  یمطلوب و پاسخده برا يطیمح  جاد یو ا  ي اجتماع   یتمندیرضا  زانیدر م  ریفراگ  ریتاث  يسكونت  تیفیشهروندان از ک

 طیدر حوزه شرا  يمسكون  هایدر مجتمع  يسكونت  هایتیفیاز ک  نیساکن  تیرضا  زانیارتقاء م  یپژوهش در راستا  نیا  انی در پا

 . مورد اشاره قرار گرفته است یيو اجرا یراهبرد یيراهكارها يرونیو ب يدرون

ارتقاء  تعامالت اجتماع  يبا عنوان »بررس  يقیدر تحق  ،(1393ی )قنبران و جعفر  ساکنان محله    انیدر م  يعوامل مؤثر بر 

پ   «يمسكون از روش  ارتقاء تعامالت اجتماع   یي پرسشنامه، ضمن شناسا  کیو با تكن  يشیمایبا استفاده  رابطه   ، يعناصر موثر بر 

ب  نیا  جیکند. نتا  میترس  ي لیمدل تحل  کیعوامل را در قالب    نیا  نیب  يهمبستگ -يآن است که ساختار اجتماع   انگریپژوهش 

ساکنان    انیدر م  ياستفاده کنندگان از فضا در ارتقاء تعامالت اجتماع   ي روان-يو حاالت روح  یيفضا -یشهر، ساختار کالبد  ياسیس

 .  باشد ي م رگذاریدرکه تاث

و نوع آن   ازها یبر شكل، بر ن  گذار  ریکند که عوامل تاث  يمسكن مطرح م   يدر کتاب انسان شناس  (،1388)  آموس راپوپورت

 .خواهد داشت يدهد، بستگ يم  ازها ی ن نیفرهنگ به ا  کیکه  يبلكه به نوع پاسخ  ي کند،نم هیتك

Amerigo & Aragones   (1990  ،)که فرد    دانند ي م  ي تیرا معادل حس رضا  ي از محل مسكون  ت یدر پژوهش خود، رضا

  كردیحوزه در دو رو  نیانجام شده در ا  ي تجرب  های . پژوهش کنديتجربه م   ا یخود درک و  ي خانواده از مسكن فعل   کیاز    یعضو  ای

  ي طیمح  تیفیک  يابیارز  اریبه عنوان مع  ي گیهمسا  تیرضا  طالعههستند که م  هایياست. در گروه اول پژوهش   کیقابل تفك  ياصل

 ي مسكون  طیاز مح  تیاثرگذار در رضا  يو شخص  يطیمح  یارهایارزش مع  نتخمی  هاگروه از پژوهش  نیصورت گرفته است. هدف ا

 .  است جایيهمچون جابه  يگیدر همسا یجار یرفتارها ينبیشیاست. منظور از پژوهش گروه دوم پ 

 یدر برقرار  ي گیباز واحد همسا یفضاها  يطراح  ریتاث  يبررس   "با عنوان  یدر مقاله ا  ،(1392ي )هاشم هاشم نژاد و سلوا فالح

م مح  نیساکن  انیارتباط  اجتماع   طیبا  تعامالت  هما   "   يو  شهر  داریپا  یمعمار  ش یدر  توسعه  نتا  یو  :  افتندی دست    ریز  جیبه 

و شامل مرکز    دهیحاصل گرد  یکالبد  یيدر کنار عوامل فضا  ياجتماع   يعوامل روان  يدرنظر گرفته شده از هم نشست  یارهایمع

  یدار و مجاورت کارکرد  يباز معن   یثابت، وجود فضا  مهین  یمایبا س  یيفضا  وجود  ،يبه عرصه خصوص  توجه  ،یریگ  و جهت  یيگرا

 هیو تجز  يبه عنوان نمونه مورد بررس  ادی کم،متوسط و ز  یبا تراکم ها  يداده ها،سه مجموعه مسكون  یجمع آور  یباشد.درراستا  يم

  اد ی عوامل  ریتأث زانیو سنجش م یارزش گذار یپرسشنامه در راستا م یو تنظ  يشیمایاز روش پ  انی م نیقرار گرفت.در ا لیو تحل

 . کند  يم  انیب نیساکن انیم يتعامالت اجتماع  یعوامل را در ارتقا نیا ریتأث ي حاصل چگونگ ج یشده است.نتا

 

 رضایت مندي 
: در تئوری روانكاوی احساس رضایت مندی یا سرخوشي حالتي است که از ارضاء نیازهای اساسي در انسان بوجود مي  آلپورت

)آلپورت، را تصور کند  این حالت  تواند  (. 13۷1آید. احساس رضایت مندی سیرخوشي گفته مي شود که هر فرد معمولي مي 

یشان است که در شكل سنتي رضایت مندی از اجتماع به عنوان رضایت اجتماعي نشان دهنده گرایش اهالي نسبت به اجتماع 

انعكاس روانشناسانه ای از درک خدمات ارائه شده در اجتماع یا در یک متني محدودتر درک از کیفیت فیزیكي تعریف مي شود 

 (.13۷1)آلپورت، 

ت که نشان مي دهد شخص نگرش  اینگلهارت: معتقد است رضایت کلي از زندگي یكي از نشانه های گسترده نگرش هایي اس

رضامندی را مي توان واکنش  (.13۷3نسبتاً مثبت یا منفي نسبت به جهاني که در آن زندگي مي کند دارند و بالعكس )اینگلهارت،  

مصرف کننده به ارزیابي از اختالف ادراک بین انتظارات قبلي و عملكرد فعلي محصول تعریف کرد که پس از مصرف آن محصول 

 (.2012شود )قلي زاده سروری،   درک مي 

ها برای رفع نیازهای پایه و یا متعالي انسان اشاره   در واقع مفهوم رضایت مندی بر دامنه گسترده ای از تمایالت و مطلوبیت 

دارد. بسیاری از افراد به چیزهایي که نمي توانند داشته باشند، تمایل دارند و بنابراین به دالیل مختلف باید این نیازهای خود را  

ا که تمایل داریم بتوانیم انتخاب و  از مناطقي که تمایل کمتری نسبت به آن ها وجود دارد، انتخاب و تأمین نمایند. وقتي آنچه ر
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کسب نماییم، رضایتمان حاصل مي شود. هرچند که ممكن است این رضایت مندی طیف مختلفي را پوشش دهد )رفیعیان و  

(. مفهوم رضایت مندی ازجمله مفاهیمي است که طي چند دهه اخیر در ارتباط با مباحث کیفیت محیط وارد 1388همكاران،  

حي محیطي شده است. رضایت مندی به عنوان یكي از معیارهای کلیدی سنجش میزان کیفیت محیطي مطرح عرصه ادبیات طرا

شد و در چاچوب این اهمیت، کیفیت محیط مشتمل بر انتقال احساس رفاه و رضایت مندی که به وسیله ویژگي هایي فیزیكي،  

 (.1388)رفیعیان و همكاران،  اجتماعي و یا سمبلیک محیط به کاربرانش منتقل مي شود تعریف گردید

مندی از معیارهای کلیدی سنجش میزان کیفیت محیطي مطرح شده است و بدین ترتیب کیفیت محیط را این گونه  رضایت

تعریف مي کند. یک محیط با کیفیت باال احساس رفاه و رضایت مندی به جمعیتش را با ویژگي هایي که ممكن است فیزیكي،  

(. در فرهنگ لغت رضایت مندی را برآورده Lansing& Maras, 1969ک باشد، منتقل مي کند )اجتماعي یا حتي سمبلی

کردن مایه خشنودی و ارضاء شدن، معنا کرده اند. ایجاد حالت شادماني، خشنودی و مطلوبیتي که درنتیجه تأمین نیازها و برآورده  

در مراجعه کنندگان ایجاد مي شود، رضایت مندی گفته مي  کردن تقاضاها و احتیاجات مراجعه کننده توسط ارائه کننده خدمت  

 (. 138۷شود)فرهادنژاد، 

( صفات عیني محیط تبدیل به صفات ذهني شده و در حس رضایت تاثیر 199۷) 2و آمریگو 1الگوی آرنگونز 1مطابق نمودار 

از فضا است. رضایت از محیط تاثیر مستقیم   ها و خصوصیات شخصي افراد استفاده کنندهگذارد. صفات ذهني نیز متاثر از ویژگيمي

 گردد. و مثبت بر روی رفتار متناجس با محیط دارد و در نهایت رضایت از محیط مسكوني منجر به رضایت نسبي از کل زندگي مي 

 

 ( Amerigo & Aragones,1997الگوي رضایت از فضاي مسکونی )  1-1نمودار 

سازگاری ساکنان با تاثیر بر ارزش اقتصادی، مطبوعیت ظاهر و همچنین نگهداری در رضایت از محیط   1-1مطابق نمودار  

 مسكوني تاثیر گذار است. همگني ساکنان و نگهداری با واسطه رضایت از همسایگي بر رضایت از محیط مسكوني موثر است.

 
1 Aragones 
2 Amerigo 
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 ( Marcus & Sarkissian,1986ی )اجزاي سازنده رضایت از محيط مسکون  2-1نمودار 

 کيفيت و کيفيت محيطی
 عملكردی، کیفیت» )مولفه( نیرو  سه برآیند عنوان به توان مي را  شهری طراحي  کیفیت که است معتقد، (1380)  گلكار

  :گرفت درنظر شهرها «محیطي زیست کیفیت و زیباشناختي،-تجربي کیفیت

 جاذب مراکز به ها سواره  و  ها  پیاده  آسان و سهل دسترسي و حرکت تامین  دربرگیرنده سو یک از«  عملكردی کیفیت» -1

 گوناگون مراسم و مردم تماشای  غیرفعال،  تفریح همچون دیگری عملكردهای دربرگیرنده دیگر،  سویي از  و است  شهری

 گردند؛  شهر فضایي تجربه غنای و سرزندگي ضامن تا بوده نیز

 ی شهر  یفضاها  افراد در قبال   يطیمح  حاتیو ترج  يشناخت  ، يادراکی  ها  افت ی« به دريباشناختیز  -يتجرب  تیفیک» -2

 ت، یسروکار دارد؛ و درنها

  ی شهر  يطیمح  ست یز  یداریاست و در بعد کالن دغدغه پا  یشهری  « در بعد خرد آن فضاهايطیمح  ستیز  تیفیک» -3

 .را دارد

 : د یگو ياشاره دارد، چنانچه م طیمح تیفیک يو ادراک يبه جنبه مفهوم گرید یياز سو

 محیطي ادراک و ذهني  تصور واسطه به امر این  و شود مي ایجاد شهروندان  توسط آن دیدن طریق از شهر یک کیفیت درک

 تنوع و تحرک اشكال،  رنگها، شود، مي  وارد فرد  به که احساسي از بنابراین .گیرد مي انجام دارند خود سكونت محل از مردم که

 این .است پدیدار شهری عناصر خوب شدن چیده  در تنها نمایاني خوانایي، همچون هایي مشخصه دیگر، بعبارت .  موثرند  صدا و

 (. 1384)لینچ،  سازد مي جدا پایین کیفیت  با های محیط از  را آنها و بخشد مي کیفیت انسان زندگي محیط به که است عوامل

  -یاز عوامل کالبد  مردم  تیو رضا  شیاحساس رفاه، آسا   رندهیکه دربرگ  استي  زندگ  تیفیاز ک  یجنبه ا  یشهر   طیمح  تیفیک

نه تنها به حوزه  طیمح تیفی ک گریعبارت د به .شان است يزندگ طیمح کیو سمبل يطیمح ستیز ، یاقتصاد -ي اجتماع  ،یي فضا

اجتماعات، که   توسعه و  ياجتماع یها تیو ارتقا ظرف نیبه تام نیهمچن انسان توجه دارد، بلكه یماد ی ازهاین  یساز برآوردی ها

  با   طیمح  ک ی« و »مارانز« معتقدند که  نگیلنس(. »1386)رفیعیان،    است، توجه دارد  رگذاریتاث  زین  آنها   ي رفتار اجتماع   یبر الگوها

باشد به ساکنانش    ن ینماد  ای و    ي اجتماع  ،یي ک  ز یکه ممكن است ف  یي ها  ي ژگیو  را به واسطه  یتمندیاحساس رفاه و رضا ،  باال   تیفیک

 (. Lansing and Marans, 1969) کند يمنتقل م

 قبول قابل چهارچوب یک فقدان دلیل به اما است شده ارائه  شهری محیط کیفیت مورد در که مختلفي های نظریه وجود با

  های-مولفه و  مفاهیم تعریف از هدف  بنابراین .است  روبرو ابهام  با  حدودی  تا شهری محیط کیفیت  مفهوم امر این در عمومي

 هرگونه با که ای نظریه  .شود ارائه خوب زیستي مجتمع یک مورد در عمومي  و  کلي نظریه یک که است این شهر محیط کیفیت

  ارتباط به و دهد پیوند مشخصي و خاص عملیات  به را عمومي های ارزش بتواند و باشد پاسخگو آن به  شود، سازگار انساني محیط

 (. 1386)رفیعیان،  شود محدود فضایي   کالبدی شهر و انساني های ارزش بین
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 سنت شهر در  همسایگي رضایتمندی پژوهش   .است مكان  از رضایت  افزایش در بزرگ هایه  مؤلف از يیك كيیفیز اهرظ

   )بیشتر فضای کشي، لوله آب گرمایش،  سیستم(  رفاهي تسهیالت دلیل به افراد نشین  زاغه  مناطق در داد نشان آمریكا لوئیس

 اهداف تحقق و   حها طر این انجام از پس اما،  . نماید فراهم را رفاهي   تسهیالت ارتقاء موجبات که بودند  جدیدی طرحهای  مجذوب

 ,Amerigo, Aragones)  بود پیشین هایه  زاغ   از کمتر جدید محالت از رضایت حس اجتماعي  تعامل به توجهي بي دلیل به آن

1990.) 

 که معتقدند مدت طوالني ساکنان  چند هر   .گرددمي  ن رضایت ایجاد باعث تنهایي به  سازگاری و کالبدی عوامل بنابراین

 عنوان به  را  رضایت (  1998« )مَنور و مِش » . هستند تری  مهم  های ه  مؤلف از درآمد، سطح همسایگان، بین تنش   چون هایي فهمؤل

 مدت طوالني سكونت به ترغیب   را ساکنان زیاد رضایت   .اند  کرده ذکر توأمان صورت  به اجتماعي و کالبدی محیط ارزیابي عامل

 و جرم کم نرخ نژادی، همجنسي اقامت، مدت طول مثبت عاملهای   .نماید مي مهاجرت به مجبور را آنان کم رضایت و مكان در

 (. Hur, Morrow Jones, 2008) است موضوع ادبیات در بحث مورد موضوعات مهمترین ترافیک منفي عاملهای

 .دارند اجتماعي مسایل با ترینزدیک رابطه مثبت هایلعام
 

 کيفيت محيط کالبدي 

 برای گفت  بتوان شاید  .است گرفته قرار  توجه مورد اخیر های دهه در  که است مفاهیمي جمله از  کالبدی محیط  کیفیت

:  گوید مي شهرها محیط کیفیت مورد در وی . شد مطرح«  لینچ  کوین» های نوشته در کالبدی محیط کیفیت به توجه بار اولین

 و سكونت تا  باشد  برخوردار مزایایي  و صفات از باید خانه که گونه همان  و بزرگ است ای خانه شهر زندگي، و سكونت برای

 مانند نیز و باشد راحتي و آسایش تامین برای  هایي ویژگي و کیفیات دارای باید نیز شهر سازد،  بخش آسایش و مطلوب را زندگي

 محیط  کیفیت تاثیر و متقابل رابطه وی( 13۷4 لینچ،) سازد مطلوب و مرفه را زندگي که دلپذیر و صمیمي و گرم محیطي خانه

 .است داده قرار تاکید مورد را شهرها ساکنان زندگي کیفیت بر شهری

 کیفیت  الیاعت راه از تا  باشد قادر باید بنابراین گردد، واقع مفید شهری  طراحي و ریزی برنامه بناست اگر است، معتقد لینچ

 او نظر از که عملكردی محور 5 شامل مدلي  لینچ(.   13۷8زندگي انسان یاری رساند )گلگار،    کیفیت اعتالی به کالبدی محیط

 جامع مدل عنوان  به « عدالت» و «  کارایي» معیار فوق  دو همراه  به دهند  مي شكیلت  را شهر یک کیفیت  اصلي محورهای کلیه

 :که است مطلوب زماني شهر وی نظر از .کند مي پیشنهاد شهر کیفیت

 و  (؛هماهنگ و ایمن پایدار،) «باش سرزنده» •

 و  ؛)اهمیت با و درک قابل خوانا، شفاف، سازگار، یافته، سامان تشخیص، قابل« )باشد دار معني» •

 و  ؛)رفتار و شكل نزدیک انطباق (« باشد متناسب » •

 و  ؛)باشد محلي سطح در کردن  اداره قابل و عادالنه متنوع،(« باشد دسترس قابل» •

 و عدالت با باید ها این همه.  )باشد آزاد  و نرم متناوب طور به  و جوابگو  مطمئن، سازگار،(«  باشد شده نظارت خوبي به» •

 (. همان) شود حاصل دروني کارایي
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 نظرات ارائه شده در زمينه کيفيت محيط   -1-1جدول 

 
 

 ارزیابی رضایت از کيفيت محيط مسکونی

 از رضایتمندی  .باشد مي مسكن آن عیني واحد کوچكترین که است  غیرملموسي و ملموس اجزاء برگیرنده در «سكونت»

 واحد فضای مقدار به توان مي آن  کالبدی های جنبه با ارتباط در داراست؛ را مشخصي  نسبتاً اجتماعي و کالبدی ابعاد مسكن

 ابعاد  با ارتباط در و تأسیسات و بیروني و دروني ظاهر باز،  فضای سرانه زیربنا، سرانه خانه، مساحت ها، اتاق   تعداد مسكوني،

 الوهبع.  نمود اشاره ...و مسكوني  واحد در خانوار مسكوني، واحد در نفر اتاق، در نفر  همچون هایي شاخص به توان  مي آن اجتماعي

 امنیت  و دارد وجود مسكوني واحد حریم به تجاوز و جرم  وقوع از نگراني همواره محروم و درآمد کم قشر  میان  در رسد مي نظر به

 ازعوامل يیك  تواند مي نیز مسكن  مالكیت همچنین گردد؛  مي تلقي آنها برای مسكن  مطلوب استانداردهای از يیك مسكوني واحد

 (. Varady & Priers, 1998) باشد شهر در زندگي از شهروندان خاطر رضایت ایجاد در مهم

 دارد وجود مشخصي نسبتاً استانداردهای مسكن نظیر کالبدی  واحدهای  کیفیت با ارتباط در که رسد مي نظر به مجموع در

 .نماید  ایفا مسكوني، واحد از رضایت در را  تری کمرنگ یا تر پررنگ نقش تواند مي افراد بینش و   مكان زمان، فراخور به هریک که

 بین حتي و  مختلف های گروه و افراد  بین  زیادی اشتراک و توافق  مسكن، مطلوبیت های شاخص با ارتباط در سخن  دیگر به

 محیط مطلوبیت و کیفیت بر مؤثر عوامل با ارتباط در رسد، مي نظر به که است درحالي این دارد؛ وجود شهرسازان و شهروندان

 متفاوت کامال ای گونه به مختلف های  بینش با افرادی دید  از مفهوم این اغلب، و شده  حاصل ندرت به توافقي  چنین سكونت

 انسان خاطر رضایت که آنچه  دارند؛ بسزایي تأثیر مكان و زمان عناصر رضایتمندی،  مفهوم گیری شكل در .شود مي گر جلوه

  به  را  خود  جای  پیشین، معیارهای و نداشته نقشي  حتي یا و  شده کمرنگ امروزی  انسان ذهن در شاید  آفرید، مي را  دیروز

 این .مؤثرند مفهوم این از انسان  تعبیر بر نیز محیطي و مكاني شرایط دیگر سوی از .باشند داده جدید های ارزش از ای مجموعه

 بوده  جامعه بر حاکم فرهنگ و اجتماعي هنجارهای به  وابسته زیادی حد تا افراد تیالتما و توقعات که  باشد مي جهت آن از تأثیر

 برخي .بود خواهد متفاوت دیگر  محله به  ای محله از  کوچكتر  مقیاس در حتي گاه  و  دیگر جامعه به  ای جامعه از ها ویژگي این و

 رضایت  نوع چهار آن خصوص در و دهند مي قرار تأکید مورد  زندگي کیفیت اصلي مؤلفه عنوان به را زندگي زا  رضایت محققان، از

 : شمارند مي بر را زندگي از
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 .باشد مي امكانات از افراد برخورداری میزان از متأثر که« داشتن از ناشي رضایت» -1

 .است اجتماعي روابط به معطوف که «ارتباط از ناشي رضایت» -2

 و معناداری  بر داللت و بوده خود کیستي از تعریف و خویشتن به  نسبت فرد پنداشت که «بودن از ناشي رضایت» -3

 .دارد بیگانگي خود از مقابل در خود زندگي بر کنترل

 شود مي غیره و فراغت اوقات قالب در اختیار، در زمان چگونگي هب معطوف بیشتر که «عمل و اقدام از ناشي رضایت» -4

 (. 1388 امیدی، و غفاری(

 

 مسکونی و حس رضایتکيفيت محيط  

سه دستاورد عمده را    ه، یجریدر ن  یيدانشجو  يمسكون  طیدر مح  تیحس رضا  یریگجهت اندازه (2009aي«)پژوهش »آمول

در سطوح مختلف   تیرضا  تیماه  نیوجود رابطه معنادار ب  ان،یدانشجو  نی در ب  طیاز سطوح مح  يداشت. برداشت تجرب  يدر پ 

نشان داد که   (2009bي )آمول گریاز پژوهش د  گریبخش د  جی . نتاتلفدر سطوح مخ  تیابعاد رضا نیب یي وجود تفاوتها و شباهتها

  گر، ید یياز فضا در سطوح مختلف، متفاوت است. از سو  تیدارد و ابعاد رضا  گریكدیبا    یدر سطوح مختلف، تفاوت معنادار  تیرضا

  تیرضا  يابیارز  یالگو  ی(. براهرو کل ش  ي گی)از اتاق خواب تا سطح همسا  ردیگیصورت م  يدر سطوح متفاوت  طیتعامل افراد با مح

استفاده کردند. آنها سطوح متفاوت از آنچه که    طیسطوح به عنوان سطوح تعامل مح  نیاز ا(  1982)  س« یاز خانه، »کنتر« و »ر

تعامالت انسان و    ریسا  يابی بر ارز(  2002)  ورد«یفاند. »گکرده  نییتع  بخش داشته باشند،   تیمردم ممكن است از آن تجربه رضا

چند    است. هر  کرده   د یر تاکتکن یهاهیمتفاوت از سطح خانه، مشابه ال  یي هاهیرا در ال  تیهمچون تجربه فضا و حس محرم  طیمح

  يمطالعات در دو سطح واحد مسكون  شتریاست، ب  ریپژوهشگر متغ  یهابراساس نوع پژوهش و خواسته  اس یسطوح و مق  فیکه تعر

  ي گ ی و همسا  يسطوح خانگ  قیدر تدق  مؤلفه  نیتر  ياصل  تیمحرم  زانیم(.  Amole,2009اند)رفته  یصورت پذ  يگ یو واحد همسا

 است.
 

 زندگیریزي و کيفيت  برنامه

عمده    یزیبه سه نوع برنامه ر  میتوان  ي م   م، یکن  يمردم شهر بررس  ي زندگها را با توجه به کیفیت  ریزیاگر بخواهیم انواع برنامه

 (. 1383  ،ي)شكوئ «ياجتماع ی زی. برنامه ر3و  ؛یاقتصاد یزی. برنامه ر2 ؛يكی زیف یزی. برنامه ر1: »کنیماشاره 

  گریاست که بعد د يدر حال ن یرا مدنظر دارند، ا یشهر یز یبرنامه ر  يكیزیما، فقط بعد ف یامروز یکه در شهرها انیب  نیبا ا

  میاموزش و تعل ست؛یز طیمح یاز خانواده ها؛ سالم ساز تی و حما  ي شهر )رفاه اجتماع  ياجتماع  یزیربرنامه ،یشهر یزیبرنامه ر

و    یو افراد کم درآمد شهر  رانیاز فق  تیمشارکت شهروندان در امور مختلف؛ حما  یبرا  یساز  نهیبهداشت و درمان؛ زم  ت؛یو ترب

  د یدر جهت قطع دور تسلسل فقر در خانواده ها تأک  يمنابع انسان  شرفتیباشد که بر پ   ي آنها( م  يسطح زندگ  یارتقا  یتالش برا

  ط یمح  یو سالم ساز  يسطح زندگ  یارتقا  یراشهر ب  ياجتماع   یهایزیراز برنامه  ،یشهر   سبز  یفضا  یبرا  یزیدارد. و برنامه ر

و پژوهشگران را به خود جلب کرده    سندگانیاز نو  یارینظر بس  ریدر چند دهه اخ  ي و رفتار اجتماع   طیمح  يباشد. بررس  يم  ستیز

گوناگون چون سروصدا، آب و هوا و    ي كیزی. عوامل فستا  گری كدیدو با    نیو تعامل ا  یولوژیو ب  طیاست. رفتار انسان محصول مح

  ی و انسان و رفتار و  ،يطیمح  کیفیتاز    يبخش  يكیزیف  گذارد. عوامل  يم  ریتاث  یمحصور بطور مداوم در انسان و رفتار و  یفضاها

  ی چند نفر، در رفتار  ا یرود که دو    يبكار م  يطیشرا  میترس  یبرا  ياست. اصطالح رابطه اجتماع   ي دهنده روابط اجتماع   لیتشك

جه رفتار مذکور بر یدر نت  آورد،يبه حساب م  یرا بطرز معنادار  یگریاز آنان، رفتار د  کیشارکت دارند که در چهارچوب آن، هرم

و    نییقابل تع  يقیاحتمال است که افراد به طر  نیتماما عبارت از ا  يرابطه اجتماع   ن،یشود. بنابرا  يم  یریاساس جهت گ  نیهم

 ي رابطه اجتماع   ی. افراد به برقرارردیتوافق قرار گ  موردتواند از طریق رضایت متقابل  رابطه اجتماعي مي  .معنادار، رفتار خواهند کرد

با اهداف خاص صورت  يآن را تجربه کنند. رابطه اجتماع  تا بتوانند آورنديفراهم م   یيهاتیموقع لیدل نیدارند و به هم يذات ازین

به حداکشور   یاست که در جست و جو  ي عقالن  ا یاست    ي گیو روابط همسا  ی شاوندیخو  ، ياست که شامل دوست  يعاطف  ا ی  رد،یگ  يم

و تداوم    یبرقرارکه    ي معن  ن یاند؛ بد   وستهیبه هم پ  يو روابط اجتماع   يبه هدف است. نظام فرهنگ   دنیرساندن شانس افراد در رس

روابط   یریو نحوه شكل گ  طیفرهنگ شرا  گر، ید  یشود؛ و از سو  ي فرهنگ م  ا یها و هنجارها  ارزش  تیبب تقوس  يروابط اجتماع 
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تع  ياجتماع  اجتماع   ي م  نییرا  رابطه  فرهنگ  يکند.  م  ي و  اتفاق  بنابرا  ي در فضا  ا  نیافتد.  اجتماع   یفضا مجموعه  روابط  و    ياز 

در فضا و    ياجتماع   ي زندگ  نیدارد، بنابرا  يروابط مدت زمان خاص   ن ی. اردیگ  يمكان خاص را دربر م   و گروه خاص    انیم  ي فرهنگ

  ، يدهد )طالب  يم  يشود و شدت آن، به فضا معن  يکه در فضا برقرار م  يشود. نوع روابط  يزمان واقع شده و توسط آن محدود م

1383.)  

 هاي موثر بر کيفيت فضاي سکونت ارزش  -2-1جدول 

 
 

 هاي اقليمی استانویژگی 
 شرایط  بر   آن  بازتاب  و  یكدیگر  بر   جغرافیایي   پدیده   دو   این  متقابل   تاثیر  و   خزردریای  و  البرز  ارتفاعات   بین  گیالن  استان  استقرار

  آن   بارز  ویژگي   که  است  گردیده  گیالن   منطقه  در   ایران  هوایيوآب  شرایط  ترینشاخص  از  یكي  پیدایش   موجب  استان،  اقلیمي

ترین  گیاهي انبوه و استاني برخوردار است. در این استان سلسله جبال البرز یكي از شگرفپوشش  معتدل،  دمای   زیاد،   بارندگي

 مرزهای گسستگي اقلیم در جهان را به وجود آورده است.

البرز و دریای خزر و برخورداریدما:   ارتفاعات  اقلیمي معتدل    به علت استقرار هوای استان گیالن در بین  از رژیم  استان 

خزری، رطوبت هوا در سطح استان در حد باالیي قرار داشته و به این جهت عامل رطوبت موجب تعدیل درجه حرارت هوا در 

 . کند های سرد سال جلوگیری ميشود و از افت شدید دما در ماهمي تابستان

به طوری کلي در استان گیالن توزیع رطوبت هوا در    .ترین شهرهای ایران استشهر رشت یكي از مرطوب :  طوبت نسبير

مناطق و شهرهای ساحلي استان به شدت تحت تاثیر رژیم اقلیمي دریای خزر قرار دارد و مناطق دور از ساحل و نواحي کوهستاني  

 .های شاخصي استاستان دارای تفاوت 

ولي ابرناکي این    سال پوشش ابری قابل مالحظه است  هایهای اقلیمي، تمام ماهژگيدر شهر رشت به دلیل ویپوشش ابری:  

 . های گرم استهای سرد بیشتر از فصلشهر در فصل

هایي که پوشش ابری زیاد است، پوشش پوشش ابری آسمان با ساعات آفتابي رابطه معكوس دارد یعني در ماهساعات آفتابي: 

 .آفتابي کم است
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توان از  دقیقه قرار گرفته است که برای یافتن زاویه تابش مي  15درجه و    3۷جغرافیایي  شهر رشت در عرض  زاویه تابش:  

درجه شمالي استفاده نمود و از یک درجه اختالف عرض جغرافیایي چشم پوشي نمود. زاویه تابش در بلندترین   36نمودار عرض 

 .رسدحداکثر انرژی خورشید به زمین ميکه ظهر  12روز تابستان ساعت 

های  رسد که این امر بارندگيهای هوای وارد شده و آب دریای خزر نیز در مهر ماه به حداکثر مياختالف دمای تودهندگي:  بار

 . کندآبان توجیه مي گیالن را در پاییز به ویژه در مهر و 

استان حاکم است. گرم    ثر از جریانات هوایي است که بر ایناشهر رشت به دلیل قرار گرفتن در استان گیالن متبادهای غالب:  

به علت وجود باد گرم، دما افزایش یافته و رطوبت   .دهد باد گیالن از جهت جنوب و جنوب غربي این شهر را تحت تاثیر قرار مي

 کند. کاهش پیدا مي

 نتیجه مطالعه و بستر طراحي:

 بیني طراحي ساختمان در حداقل طبقات پیش •

 ها ي و فرو رفتگيهای منفاجتناب از احداث ساختمان در شیب •

 های سرد ساختمان ها با قسمتبیني فضاهای کم اهمیت به عنوان عایق حرارتي در جدارهپیش •

 های کالبدی مناسب از نظر کاهش تاثیر بادهای نامطلوببیني فرمپیش •

 توجه به جهت وزش بادهای غالب زمستاني در تعیین جهت استقرار ساختمان  •

 ه منظور حداکثر اشراف به هوای مناسبهای بزرگ بساختن بنا در زمین •

 د فاصله مناسب در بین آنها جاای با  ها به حداکثر رساندن جریان هوا در اطراف ساختمان  •

 استقرار ساختمان در جهت وزش بادهای مطلوب •

 های گیاهي جهت هدایت بادهای مطلوبطراحي عناصر محوطه و استفاده از گونه •

 د امكان گردش هوا در اطراف ساختمان جاساختمان جهت ایطراحي و سازماندهي پالن  •

 های کشیده با مقاطع باریکاستفاده از پالن •

 های بلند استفاده از سقف  •

 پارچه بیني فضاهای داخلي باز و یکپیش •

 دارهای شیببیني بامپیش •

 روهای مناسب در اطراف بام  بیني آبپیش •

 

 ي مسکونیمجموعهاهميت فضاي باز و محوطه در 
های خالي، تهي و فضاهای منفي است که در فرایند معماری و شهرسازی ها، قسمتمراد از فضای باز، فضای میان ساختمان

پدیدار مي بر  و  مثبت  بسته،  کنار فضاهای  )احمدی،در  یا وضعیتی مجموعه (. مشاهده1385گردند  نقاط  میان  روابط  های  ی 

سو، فرم و شكل خود فضا و نورپردازی ی ساختماني از یکهای تودهپیوند و ارتباط با حجم و عملكرد بدنهمختلف فضا از طریق  

های اخیر اهمیت و نقش فضای باز خصوصي (. در طي سال1382کند )پور دیهیمي،  دار ميدرک و معنيآن از دیگر سو فضا را قابل

وه بر افت کیفي فضاهای زندگي، منجر به معضالت گوناگوني برای اقشار و های مسكوني رو به کاهش بوده است و عالدر مجموعه 

توان به تأثیر منفي در رشد کودکان، آرامش سالمندان، بهداشت محیطي  های مختلف جامعه شده است، ازجمله این موارد ميطیف 

 (. 1388و بهداشت رواني اشاره کرد )رضایي، 

شدند و طرز قرار های اندروني و بیروني ساخته ميصورت مجموعه زی بودند و بهها معموالً دارای حیاط مرکدر قدیم خانه

که عنصر اصلي    –ها  گرفتن فضای اندروني و بیروني مربوط به ابعاد زمین و موقعیت آن نسبت به معابر اطراف بوده است. حیاط

نگي، اجتماعي، ارتباطي، خدماتي، کارگاهي،  کارکردهایي ازجمله سكونتي، فره  –بودند  در شكل دادن به حریم خصوصي و عمومي

ها تنها نقش جداکننده از کوچه در زیبایي شناسانه و بصری، اقلیمي، رواني و ... را بر عهده داشتند. با گذشت زمان، این حیاط

 شوند. های کوچک دیده ميطورکلي حذف شده و گاهي به شكل تراسبناهای شهری و در بناهای چندطبقه به 
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کند. با توجه به کمبود  سازی را تأکید ميدیگر افزایش جمعیت و موقعیت باالی زمین لزوم استفاده از بلندمرتبهاز سوی  

برنامه طراحي گذاریمسكن و سیاست از  با حیاط  باز  الگوی مصرف مسكن در کشور، فضای  تأمین آن مطابق  برای  اخیر  های 

ی زیادی با  ین مورد نیز مثل بسیاری از موارد دیگر کشور ما هنوز فاصلهواحدهای مسكوني حذف یا بسیار محدود شده است. در ا

ی معاشرت، تعامل و  هایي برای رشد خالقیت، زمینه استانداردهای جهاني دارد. فضای باز مسكوني ضمن فراهم آوردن موقعیت

بهبود محیط زندگي بسیار مؤثرند    تقابل اجتماعي و کاربردهایي همچون ایجاد آرامش، ارتباط و سرگرمي، در کاهش آلودگي و

 (.1389زاده، و سلطان 138۷)طوفان، 

کنند. تمرکز هر چه بیشتر مردم در مناطق شهری به معني  هایي بدون فضای بیروني زندگي ميها در خانهبسیاری از خانواده

تواند  های مرتفع نميت. بالكن کوچک بلوککالم فضای بیروني خانواده اسها و در یکهای مسقف و ایوان ها، حیاطاز بین رفتن باغ

جانشین فضایي شوند که کودکان در آن بازی کنند و اعضای خانواده از شادی نشستن و غذا خوردن در کنار یكدیگر در هوای 

دیگران،   و  )اردالن  ببرند.  لذت  ساختمان1389تازه  ساکنان  برای  باغچه(.  ندارند،  تماس  زمین  با  که  متوسط  و  بلند  های  های 

 (. 1389کاری که در جای مناسبي قرارگرفته باشند فراهم شوند )اردالن و دیگران، سبزی 

شود،  ی منزل فقط به فضای داخلي اطالق ميانگلیسي است. امروزه واژه  " courtyard"ها معادل  در خانه  "حیاط  "واژه  

 مان(. هرچند که نیاز و خواست شدید به فضای خصوصي خارجي همچنان وجود دارد. )ه

موقعیت آوردن  فراهم  ضمن  مسكوني  باز  زمینهفضاهای  خالقیت،  رشد  برای  و  هایي  اجتماعي  تقابل  تعامل،  معاشرت  ی 

کاربردهایي چون ایجاد ارتباط، آرامش، سرگرمي و مكاني برای گردش، در کاهش آلودگي و بهبود محیط زندگي بسیار مؤثرند  

مرور  کند و بهدر فضای باز مسكوني امكان شناخت بهتر افراد از محیط را فراهم مي  مراتب(. وجود سلسله 1393)نوذری و همكاران،

 شوند. فضاهای نیم خصوصي و نیم عمومي به بخشي از سكونتگاه تبدیل مي

های سني باشد. تأمین آسایش، امنیت، سهولت  همچنین طراحي فضای باز باید پاسخ گوی نیازهای ساکنان در تمام گروه

های مهم عملكرد فضاهای  ها از جنبه گرایي، پرورش و رشد خالقیتهایي برای مالقات دیگران، جمعتیابي به فرصتدسترسي و دس

 باز مسكوني است )همان(. 
 

 امنيت در فضاي باز مجموعه مسکونی

های مشاع داخلي  حساب آیند.. محوطه توانند عاملي برای تأمین امنیت فضاهای بسته )توده( به طور معمولي ميفضاهای باز به

ها اغلب مبهم بوده و به شكل  گیرند که کنترل و نگهداری آنخصوصي قرار ميهای مسكوني جز قلمرو نیمهو خارجي در مجموعه 

تواند توسط مكانیزم های مختلفي ازجمله ایجاد موانع فیزیكي و نمادین،  گیرد. تعریف روشن قلمرو و حریم ميضعیفي صورت مي

... صورت گیرد. نورپردازی ی قرارگیری و همیف شده و دارای امكان مراقبت، نحوههای بازتعرمحوطه  جواری مناسب واحدها و 

های توقف گاه جمعي را در شب تسهیل کند ضرورت دارد  کافي که بتواند مراقبت از نقاط ورودی، مسیرهای دسترسـي و محوطه 

 (. 1382)عیني فر، 

کنندگان از  امنیت ساکنین اثرات مثبت و منفي داشته باشد. تمرکز ساکنین و مراجعه   تواند برافزایش در تراکم مسكوني مي

تواند امكان مراقبت و کنترل ساکنین بر رفتارهای ناهنجار ای را ایجاد کند و از سوی دیگر ميهای بالقوهتواند مزاحمت سو ميیک

درستي مطالعه و  های مسكوني باید در هر فرهنگي بهحیطشناختي احساس امنیت در مهای روان اجتماعي را میسر سازد. جنبه 

های اجتماعي و فرهنگي ساکنین، میزان دسترسي فیزیكي برای مزاحمت بالقوه، تعریف و کنترل حریم و  شناخته شوند. ویژگي

 ها هستند )همان(.قلمرو مسكن، میزان مراقبت از مسیرهای دسترسي و ... ازجمله تأثیرگذار در این جنبه
 

 گيري نتيجه
ای از تمایالت و  مندی بر دامنه گستردهشود که مفهوم رضایتپس از بررسي و تحلیل مباني نظری این نتیجه حاصل مي

   ها برای رفع نیازهای پایه و یا متعالي انسان اشاره دارد.مطلوبیت
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قابلیت سكونت گزیدن خواهد داشت که بتواند پاسخگوی خواست  های فیزیكي و رواني فعلي و  یک واحد مسكوني زماني 

تواند رضایت ساکنین را در پي داشته  شود که رعایت این عوامل ميدر این قسمت راهكارهایي پیشنهاد ميآینده ساکنانش باشد. 

 باشد: 

 )محیط مسكوني باید بتواند به نیازهای سنین مختلف پاسخ دهد و متناسب با آنان تجهیز گردد(. توجه به انسان -

ر یک مسكن کامال مطلوب باشد ولي زیبا نباشد، میزان محبوبیت خود را به مقدار زیادی از دست خواهد داد،  )اگ  زیبایی -

 تواند بیننده را جذب یا دفع کند(. زیبایي موردی است که در نگاه اول مي

بعد کالبد  گردد در درجه اول فضای یک خانه است و  )آنچه موجب مطلوبیت یک مسكن مي   برتري فضا نسبت به کالبد -

 بایست هر یک به طور جداگانه به نحوی برآورده شوند(.ها تابعي از زمان و مكان هستند و ميآن. این خواست

های معماری باید به گونه ای باشد که درجات مختلف امنیت در برابر بالیا،  )ویژگي   امنيت و ایمنی در محيط مسکونی -

 ). سوانح طبیعي و غیرطبیعي و... را پاسخگو باشد

ها، از حریم شهرها گرفته تا واحد مسكوني )عمومي تا خصوصي( درون واحد مسكوني نیز باید  )در حفظ حریماستقالل   -

 ترین فضای زیستي رعایت گردد(. با تمهیداتي این روند مستقل سازی تا خصوصي

 است(. )آرامش اعضای خانواده کیفیت مهمي است که توجه به آن ضرورت بنیادین مسكن مطلوبآرامش   -

 ای مناسب از مشرف قرار گرفتن درامان بماند(. گونهعنوان محل امن و آرامش خانواده، باید به)مسكن به محرميت -

های مادی و معنوی متفاوتي به طبیعت و عناصر طبیعي و برخورداری از تماس )انسان از جنبه   مکان ارتباط با طبيعت -

 ها نیازمند است(.نزدیک و مداوم با آن

عنوان مه( ضرورتي انكارناپذیر  بر نیاز انسان به تماس با طبیعت، هماهنگي محیط مصنوع و ازجمله عمارت و مسكن )به  عالوه 

از جنبه از تماس نزدیک و مداوم با آناست. انسان  ها  های مادی و معنوی متفاوتي به طبیعت و عناصر طبیعي و برخورداری 

مراتب منطقي از کمترین و بیشترین اثر معماری مستحدثه توسط انسان در زمین با  نیازمند است. این تماس باید در یک سلسله

 طبیعت )محیط، عناصر، سیما و منظر، مصالح واحد مسكوني تا کوچه، خیابان و غیره( وجود داشته باشد. 
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