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**ی میهیشهرام پورد*، ی محسن افشار  

  

 95/95/4951                                                                                                                                                  تاریخ دریافت مقاله: 

 41/90/4951                                                                                                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:

 چکیده
. روش باشکد  یمک  یمسککون  یطدهی مسککن و محک   در شکل یرگذاربارز و تأث یمؤلفه فرهنگ یکعنوان  به« آن های یاسو مق یروش زندگ»

ککه   رود یشکمار مک   انسکان بکه   ینمکود آشککار فرهنکر در زنکدگ     ی،فرهنگ یفرادادها یط ی،و جمع یمتفاوت فرد ایه یاسدر مق یزندگ
مطکر    یگونکاگون  یفدر مسکن تعکار  یمختلف روش زندگ های یاس. در مقبخشد یشده انتظام م تهساخ یطرا در مح یرفتار یها قرارگاه
 هکای  یکاس مق یکل منکد، بکه تحل   نظام یفیک یقروش تحق یک یقن طراحان از طراذها یحاضر، با هدف روشنگر یقتحق یکناست، ل یدهگرد

صکورت   قشکقایی بکه   یلا یفرهنگ یکپارچهمطالعه از گروه  ردمو یها پرداخته است. نمونه یانسان ساخت بوم های یطدر مح یروش زندگ
 یبخش یزتما یبرا «یسبک زندگ»که از مفهوم  یاععلوم اجتم یشمنداناند یقاتاند. بر خالف مطالعات و تحق  و هدفمند انتخاب شده ینظر

 یطکی مح-یرفتکار  یکل بکه تحل  یکق تحق یکن ا کنند، یجامعه استفاده م یکدر  یمنزلت اجتماع های یارمع یینطبقات و تب یزندگ یها به سبک
 یهکا  برداشکت واحکد   ی،بردار همچون عکس ییها مطالعات، از روش یندر مسکن خانواده پرداخته است. در ا «یروش زندگ های یاسمق»

 لسکونت در چهار سطح و مکد  یو معان یحاتسکونت، مصاحبه و پرسشنامه به جهت کشف ترج یرفتار یها قرارگاه یاگرامو د یمسکون
اسکاس   ی،انسکان  یذهنک  یبکر معکان   یکه بکا تک  یروش زنکدگ  هکای  یکاس که مق دهد ینشان م یقتحق یجبهره گرفته شده است. نتا یتغا-ابزار
دارد ککه   یکد مسئله تأک ینبر ا یقتحق ینا های یافته. اند شکل گرفته  یمسکون یطو متعاقباً انتظام فضایی مح یرفتار یها گاهگیری قرار  شکل
 انسان هستند. یفرهنگ یها محصول نظام یمسکون های یطخصوص مح انسان ساخت به های یطمح
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 مقدمه    
یکککی از مفککاهیک پرکککاربرد در    "Lifestyle"مفهککوم 

مطالعات و تحقیقکات علکوم اجتمکاعی اسکت. آنچکه ککه       
را نشکان  « روش زنکدگی »اهمیت تمرکز بر مطالعه مفهوم 

نهکا وجکه   ت« روش زنکدگی »نخست این است که  ,دهد می
توان بکه   عینی و مشخص فرهنر است که از خالل آن می

های فردی و گروهی و متعاقباً مسئله هویت افکراد و   تمایز
محصکول  « روش زنکدگی »که  ها دست یافت. دوم آن گروه

نهایی فرهنر از طریق رفتارهای عمدتاً آشکار اسکت ککه   
روش  ,دهد. در این حالکت  محیط ساخته شده را شکل می

تکرین   هکای زنکدگی را بکه عمیکق     الیهترین  سطحیزندگی 
« روش زنکدگی »ککه   زنکد. سکوم آن   های آن پیوند مکی  الیه

های شأن و منزلت اجتماعی را از طریق وضعیت  شاخصه
های اجتماعی  مذهبی خانواده یا گروه ،تحصیلی ،اقتصادی

از « روش زنکدگی »گکذارد. ایکن حالکت از     به نمایش مکی 
ابکت و غیکر ثابکت خکود را     نیمکه ث  ،طریق عناصکر ثابکت  

دستمایه « روش زندگی»همین دلیل است که  نمایاند. به می
تبلیغات بازاریابی برای تحمیل عناصر زنکدگی منتهکی بکه    

امکا در   ،گرایی اسکت  طبقه اجتماعی و نهایتاً ایجاد مصرف
تکوجهی بکه    ,مطالعات و تحقیقات درباره محکیط مصکنو   

دی نمکودن آن  و ککاربر « روش زنکدگی »پذیر  وجوه تحقق
  نشده است.

روش »که به نوعی هک معنی با لغت  "Lifestyle"واژه 
یعنککی زنککدگی و  "Life"باشککد از دو جککز   مککی« زنککدگی
"Style" باشد ککه در بیشکتر ادبیکات معاصکر پارسکی       می
در نظر گرفته شده اسکت. معنکی لغکوی    « سبک»معادل با 

از فعل زیسکتن مشکتق شکده اسکت و بکه همکه       « زندگی»
هکا   رات عینی و ذهنی انسان داللت دارد. در لغت نامکه امو

به دو صورت بیشتر مورد توجه  "Lifestyle"معنی لغوی 
 ،را شیوه نکوعی زنکدگی فکرد    بوده است؛ در شکل اول آن

گروه یا فرهنر شیوه خاص از زنکدگی یکک شکخص یکا     

را شیوه زندگی یکا سکبک    در شکل دوم آن ،دانند گروه می
های یک فکرد   ها و ارزش ده گرایشزیستن که منعکس کنن

 ،هکا  نگکرش  ،هکا  کنند. یعنی عادت معنی می ،یا گروه است
سطح اقتصادی و مانند آن که  ،معیارهای اخالقی ،ها سلیقه
مورد  ،سازد طرز زندگی کردن فرد یا گروهی را می ،با هک

 ;Merriam-Webster, 2013)گیککرد.  توجککه قککرار مککی

Farlex, 2013)    کلمکه  در تعاریف فکو"Lifestyle"  در
اسکت و  « روش زنکدگی »معنای اول توضیح واژه به واژه 

در معنای دوم اصکطالحی ککه امکروزه در ادبیکات علکوم      
 نماید. را مطر  می ،انسانی و اجتماعی رواج یافته است

 

با هک تفکاوت  « روش زندگی»و « سبک زندگی»مفاهیک 
 دارنککد. سککبک زنککدگی موضککوعی اسککت کککه دسککتمایه  

ندان علوم انسانی و اجتماعی برای مقایسه طبقکات  اندیشم 
عبکارتی   اجتماعی و منزلکت اجتمکاعی افکراد اسکت و بکه     

پذیر بکرای اهکداف مطالعکاتی ماننکد رابطکه       مفهومی قیاس
بهداشککت سککالمت و یککا     ،سککبک زنککدگی و هویککت   

گویکد   باره مکی  گرایی است. چنانچه بوردیو در این مصرف
 ،شکود  نیکاز بیشکتر مکی   که به محض اینکه فاصله عینی از 

شککود کککه بککه آن   سککبک زنککدگی محصککول چیککزی مککی 
 .Bourdieu, 1984, p)نامکد.   به زندگی مکی « دهی سبک»

لحکا  ماهیکت پکشوهش و ایجکاد تفکاوت       بنابراین به (55
روش »از واژگان « محیطی -تحلیل رفتاری»برای  ،معنادار
 در این تحقیق استفاده شده است. « زندگی

 & ,Leslie, Larson)علکوم انسکانی  اندیشمندان حوزه 

Gorman, 1994; Bourdieu, 1984; Simmel, 1922) 
( 1931 ،؛ مهککدوی کنککی1931 ،؛ فاضککلی1931 ،)گیککدنز
های متفاوت  از دیدگاه« های مختلف زندگی سبک»درباره 

هکایی نیکز در    پشوهش ،اند. متعاقب آن تعاریفی ارائه نموده
مسککن صکورت   در حکوزه  « های زنکدگی  سبک»ارتباط با 

 ,Jansen, 2011; Heijs, Carton)پذیرفتککه اسککت. 

Smeets, & Gemert, 2009; Coolen & Ozaki, 
2004; Sills & Merton, 1991)  
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هکای روش   آنچه که در این تحقیق درباره مقیاس ،لیکن
بککه دور از  ،زنککدگی در مسکککن مککدنظر تحقیککق اسککت  

یکن  باشکد. در واقکا ا   های سبک گرایانکه فکو  مکی    دیدگاه
است ککه  « روش زندگی»های  تحقیق در جستجوی مؤلفه

را در مسککن  « هکای روش زنکدگی   مقیاس»امکان بررسی 
یک خانوار فراهک آورد. بنکابراین بکا توجکه بکه مقکدمات      

 را اینگونه مطر  کرد: تحقیق های توان پرسش موضو  می
طراحککی  هککای در رشککته« روش زنککدگی انسککان»آیککا  -

 متفاوت است؟های  محیطی دارای مقیاس

در مسکن « های روش زندگی مقیاس»توان  چگونه می -
را بککرای اهککداف کککاربردی مککورد مطالعککه و  و وجککوه آن

 بررسی قرار داد؟

 روش زندگی و محیط ساخته شده ،رابطه فرهنگ
فرهنر را یک مفهوم نظری و یکک   ،(2005)راپاپورت 

دانکد. مفهکوم    برچسب بر طیفی از پدیدارهای انسانی مکی 
کلی و گسترده است و محیط ساخته شده  ،مجرد ،هنرفر

عنککوان یکککی از پدیککدارهای  متککأثر از روش زنککدگی و بککه
 .Rapoport, 1980, p)انسانی بخشی از فرهنر اسکت.  

11; Rapoport, 1993; Rapoport, 2005, p. 93) 
محققان دیگری نیکز روش زنکدگی را جزئکی از فرهنکر     

( 1931؛ 1933 ،هلکوان ؛ پ1931 ،اند. )مهدوی کنکی  دانسته
( طی یک نمودار جاما بکه  1931پوردیهیمی )، بارهدر این
 بکا  آن ارتبکاط  و خکرد  عناصکر  و اجکزا  بکه  فرهنر تجزیه
 ،مسککونی پرداختکه اسکت. در ایکن نمکودار      هکای  محکیط 

هکای   نظکام  ,فرهنر از طریق سلسله مراتکب جهکان بینکی   
روش زندگی فکردی و جمعکی و دیگکر عناصکر      ،ارزشی

 دهد. یط ساخته شده را شکل میواسط مح
هکای مختلکف دارای تعکاریف متعکدد      فرهنر از دیدگاه
 ،؛ مهکدوی کنکی  1931 ،؛ شکولتز 1931، است. )رفیا پکور 

 ،رسککتمی &؛ جوشککن لککو 1933 ،؛ پهلککوان1931؛ 1931
 ،شریف کمالی &؛ عسگری خانقاه 1933 ،پور ؛ رفیا1933
ز ( ا1931 ،؛ پکککوردیهیمی1931 ،؛ پهلکککوان1931؛ 1933

کلیکت در هکک   » ،( فرهنر یا تمدن1933دیدگاه آشوری )
 ،اخالقیکات  ،قکانون  ،هنکر  ،دین ،ای است شامل دانش  تافته

و هر گونکه توانکایی و عکادتی ککه آدمکی       ،آداب و رسوم
آنچکه ککه   «. آورد دست می از جامعه به 1همچون هموندی 

درباره مفهوم فرهنر اهمیکت دارد ایکن اسکت ککه نظکام      
های فرهنگی در گذر زمکان   اساس فراداد برفرهنگی انسان 

کنکد و لکذا دیگکر     شکل تقریباً ثابت و قدرتمندی پیدا می
وجوه زندگی انسان شامل جهکان بینکی )نگکرش اعضکای     
یک فرهنر خاص در یک جامعکه بکه تمکام موضکوعات     

هککای ارزشککی و روش  نظککام ،شناسککی(  مربککوط بککه هسککتی
؛ 1931 ،...دیگکران  &بخشد. )آشکوری   زندگی را نظام می

 ؛ 1933 ،؛ آشکککوری1933 ،؛ رفیکککا پکککور1933 ،پهلکککوان
 (1931 ,پهلوان

و  دار پنهکانی هسکتند ککه پایکه     باورهای ریشه ،ها ارزش
 در و دهنکد  مکی  تشککیل  را انسکان  و ککنش  بیکنش  اساس
 و رفتکار  کننکده  تعیکین  و دارند نقش انجام کنش و انتخاب
 ,Schwartz)( 1931هسکتند. )سکهامی,    اجتمکاعی  کنش

افزایککد:  ( مککی1931در ایککن بککاره پککوردیهیمی )  (1992
 ،کننکد  ها که در ارزیابی محیط نقش مهمی ایفا مکی  ارزش»

ها و معکانی بیکان    طر  واره ،تصورات ،ها از طریق ایده آل
 ،هکا منجکر بکه ایجکاد هنجارهکا      شکوند ککه ایکن جنبکه     می

گردنکد و در نهایکت    توقعات و ... می ،قوانین ،استانداردها
محققکان  « هکا بکه روش زنکدگی وابسکته هسکتند.      نهمه آ
های پشوهشی در باب  رویکرد ،بندی  در یک دسته ،دیگری

هکای   را در حکوزه  ارتباط فرهنر و معماری و اهکداف آن 
انکد.   مختلف مبانی نظری و آثار معمکاری تشکریح نمکوده   

 (1931 ،عبدمجیری & ،حسینی ،)مظفر
 

 مبانی نظری تحقیق
کککل بککه هککک « روش زنککدگی» ,(1313از نگککاه زیمککل )

هایی( است که فرد یا گکروه   ای از اشکال )صورُت  پیوسته
های درونی خودشان و برای ایجکاد تکوازنی    حسب انگیزه
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محکیط عینکی و انسکانی      ذهنکی و زیسکت    میان شخصیت
 (Simmel, 1922)گزینند.  )اش( بر می

هککای  هکا و رسکک   سکبک زنککدگی را ارزش  ،مکاکس وبکر  
احسکاس هویکت    ،گیرد که بکه گکروه   میمشترکی در نظر 

عنکوان روشکی بکرای     را بکه  بخشکد و کمتکر آن   جمعی مکی 
سازگاری با نیازهای روان شکناختی افکراد و سکالیق آزاد    

( 1313( مک ککی ) 19ص.  ،1919 ،داند. )توسلی آنان می
نویسککد کککه سککبک زنککدگی بککه  در مکورد دیککدگاه وبککر مککی 

ی هکک رتبکه   هکا  گردد که طبقکات و گکروه   هایی بر می روش
را انتخاب نموده و بدین سکبب نکوعی از زنکدگی پدیکد      آن
ای از باورها و الگوی فرهنگکی و    آید که شامل مجموعه می

 ،رفتاری است. بر این اساس هر یکک از طبقکات اجتمکاعی   
« بینکی  جهکان »دهکد و   سبک زنکدگی خکود را پکرورش مکی    

 (Mckee, 1969, p. 275) گذارد. متمایزی را به نمایش می
همتکا و   سبک زندگی را کلیکت بکی   ،(1391آلفرد آدلر )

برای دستیابی به هدف و خالقیتی حاصکل از کنکار    ،فردی
 ،داند. در نگاه آدلر های آن می آمدن با محیط و محدودیت

سبک زندگی امری اسکت ککه همکه رفتارهکا و تجربیکات      
واسکطه   کند و خود به انسانی را برای امر واحد هدایت می

و  &گیکرد. )محفکو ی    ش فردی شککل مکی  ها و من خوی
 (1933 ،؛ سیف1913 ،دیگران

تککوان  سککبک زنککدگی را مککی»گیککدنز معتقککد اسککت کککه 
ای کک و بیش جاما از عملکردها تعبیر ککرد ککه     مجموعه
گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او  کار می ها را به فرد آن
آورند بلکه روایت خاصی را هکک ککه وی بکرای     را بر می
در برابکر دیگکران    ،شخصی خکود برگزیکده اسکت   هویت 

 (1931 ،)گیدنز« سازند. متجسک می
سککبک زنککدگی را الگککویی همگککرا از   ،کنککی  مهککدوی

هکای اجتمکاعی و    وضکعیت  ،رفتارهای درونکی و بیرونکی  
ای از   داند که فرد یا گکروه بکر مبنکای پکاره     هایی می دارایی

رایط تمایالت و ترجیحات )سلیقه( اش را در تعامل با شک 

را  به اختصکار آن  وی کند محیطی خود ابدا  یا انتخاب می
نامکد.   مکی « هکای مکرجح   مند ککنش   الگو یا مجموعه نظام»

 (1931؛ 1931 ،)مهدوی کنی
 

در علکوم اجتمکاعی    "Lifestyle"آنچه که در تعکاریف  
 ,Veblen)اندیشکمندان   اندیشمندان فو  و دیگکر   توسط 

1919; Mckee, 1969; Bourdieu, 1984; Sills & 
Merton, 1991; Leslie, Larson, & Gorman, 1994; 

Uth, 1996)  ( 1931 ،؛ فاضلی1931، دیگران &)هندری
توان پیرامون محورهکا و عناصکر اصکلی     آمده است را می

 بندی کرد:  زیر جما
مفهوم وحدت و مفهکوم تمکایز در تعکاریف. روش     -1

و همبسکته   منکد   ای از عناصر نظکام   زندگی شامل مجموعه
هکا از   باشد که کلّیت تمایز بخشی برای افراد یکا گکروه   می

 باشد. یکدیگر می
های عینی یکا ذهنکی    در تعاریف روش زندگی جنبه -1

 کنند. آن نقش اصلی را ایفا می
هکای فکردی و    های زندگی معموالً در مقیکاس  روش -9

 آیند. اجتماعی پدید می
سککت و هککای نمککادین ا روش زنککدگی دارای جنبککه -4

 ساختار آن برای دسترسی به اهداف مشخصی است.
های اجتمکاعی عناصکر و اجکزا  روش     افراد یا گروه -9

 کنند. صورت گزینشی انتخاب می زندگی را به
هککای ذهنککی و عینککی  در روش زنککدگی بککین جنبککه -1

 گردد. همواره توازن و تعادل برقرار می
ای ه باید توجه داشت که شش محور فو  که از دیدگاه

در تضاد و تناقض با یکدیگر  ،اند اندیشمندان اقتباس شده 
بلککه ایکن تعکاریف مکمکل یکدیگرنکد و وجکوه        ،نیستند

را از زوایککای « روش زنککدگی»مختلککف و مکمککل مفهککوم 
نماینکد لکیکن دسکته دوم تعکاریف ککه       متفاوت آشکار می

به مطالعه و  ،اند اندیشمندان حوزه محیط ارائه شده توسط 
 نمایند. فهوم کمک میفهک این م
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روش زندگی به انتخاب  ،(1931از دیدگاه پوردیهیمی )
ها و شیوه  فعالیت ،های زندگی کیفیت ،های محیطی کیفیت

روش زنکدگی مفهکومی   »گردد.  ها مربوط می انجام فعالیت
اسکاس   های ساخته شده بکر  در محیط ،است که به هر حال

هکا و ...   هطکر  وار  ،تصکورات  ،هکا  ها یعنی ایده آل ارزش
آید. آنچکه در ماهیکت    گیرد و در جواما پدید می شکل می

هکای سکاخته شکده اهمیکت پیکدا       روش زندگی در محیط
کند آن است که روش زندگی منحصکر بکه یکک فضکا      می

هکای   هکای مختلکف و در محکیط    بلکه در مقیکاس  ،نیست
به همکین سکبب تنوعکات زیکادی      ،آید گوناگونی پدید می

های روش  ترین جنبه ( مهک1933پورت )راپا« کند. پیدا می
گذارند شکامل پکنج مکورد     زندگی که بر شکل بنا تأثیر می

جکا و   ،خکانواده  ،ای از نیازهای اساسکی   دانسته است؛ پاره
 محرمیت و روابط اجتماعی. ،مقام زن

روش زنکدگی   ،بنکدی   ( در یک تقسکیک 1931پوردیهیمی )
 ،یک فضا های ساخته شده را به روش زندگی در در محیط

روش زنکدگی   ،ای از فضاها در یکک عرصکه    یا در مجموعه
روش زنکدگی   ,هکای متفکاوت   در بناهای مختلف با کاربری

بندی نموده اسکت. زنکدگی     اجتماعی در محیطی کالن طبقه
گردد؛ یکی زندگی  اجتماعی نیز خود به دو گروه تقسیک می

اجتماعی خویشاوندی که شامل روابکط بکا خویشکاوندان و    
گردد و دیگری زندگی اجتمکاعی عمکومی    نیان خانواده میب

 گیرد. را در بر می نهادها و نظایر آن ،های اجتماعی که شبکه
در علکوم   "Lifestyle"با توجه به ارائه تعاریف وجکوه  

کنکد   پرسشی که به ذهن خطکور مکی   ,اجتماعی و محیطی
چگونکه   ،این است که با توجکه بکه اهمیکت ایکن مفهکوم     

را در زمینه مطالعات محیطی مورد تحقیق قکرار   توان آن می
 داد و برای مخاطبین این رشته قابل فهک و دستیابی نمود.

 

 های مطالعه روش زندگی مؤلفه
« روش زنکدگی »های درک و مطالعه مفهکوم   یکی از راه

 ،هکای آن اسکت ککه در ایکن راسکتا      تجزیه و تحلیل مؤلفه

ات میدانی هایی صورت گرفته است. یکی از تحقیق تالش
ها تکیه اصلی  ( است که در آن1399تحقیق چاپین ) ،اولیه

نشیمن و   وسایل اتا  ،نو  خانه ،به بررسی محل سکونت
ککه موسکوم    ،باشد های عینی شأن و منزلت می دیگر جلوه

است. این مقیاس بر مبنای ایکن   1«مقیاس اتا  نشیمن»به 
اً و خصوصک « سبک زندگی»واقعیت ساخته شد که عموماً 

هکای مختلکف تفکاوت     در طبقه ،اشیای تحت تملک مردم
لکوازمی ککه در اتکا  نشکیمن یافکت       ،دارد. از نظر چاپین

هکای   دارایکی  ،کننده دستاوردهای فرهنگی شود منعکس می
 مککادی و منزلککت اقتصککادی و اجتمککاعی خککانواده اسککت.  

(Sills & Merton, 1991) 
 

سکبک  »های مفهکوم   درباره پیچیدگی ،هجیس و دیگران
و لزوم تجزیه عناصر آن و استفاده از این مفهکوم  « زندگی

بینی تقاضای مسکن  برای تحلیل ترجیحات مسکن و پیش
انکد.   مطالبی بدون ارائه راهکاری مشکخص عنکوان نمکوده   

(Heijs, Carton, Smeets, & Gemert, 2009) جانسن، 
هکای زنکدگی را بکرای مطالعکه      نیز مسئله استفاده از سبک

 ,Jansen)دهد.  و بازاریابی مسکن پیشنهاد میترجیحات 

 غایکت و -بکا اسکتفاده مکدل ابکزار     ،کولن و ازاکی (2011
روشکی مبتنکی بکر آمکار را بکرای مطالعکه        ،ساختار معکانی 

کککه   دهنککد هککای مسکککن ارائککه مککی ترجیحککات و انتخککاب
محصول نهایی آن ارائه مدل ساختار معانی مسکن در یک 

ککه ایکن روش در برگیرنکده    و تأکیکد دارنکد     جامعه است
 ,Coolen & Ozaki)هکای روش زنکدگی اسکت.     مؤلفکه 

این روش در مطالعاتی بعدتر مورد اسکتفاده قکرار    (2004
 ;Coolen, 2008; Meesters, 2009).گرفتککه اسککت

Coolen & Meesters, 2012)  ,(1931)نورتقانی 
آنچه که در ایکن تحقیکق    ،با توجه به مطالب عنوان شده

 ،های روش زندگی در مسکن مدنظر اسکت  یاسدرباره مق
های سبک گرایانه فو  و در جسکتجوی   به دور از دیدگاه

در زمینککه طراحککی محیطککی « روش زنککدگی»هککای  مؤلفککه
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را « هکای روش زنکدگی   مقیاس»که امکان بررسی   باشد می
 در مسکن یک خانوار فراهک آورد.

 شناسی تحقیق و مطالعه موردی  روش
هکا و   اسکاس دیکدگاه   رچوب نظری برچا ،در این تحقیق

« روش زنکدگی »نظام فرهنگی قرار دارند. بنابراین مفهکوم  
اسککاس  هککای میککدانی و مطالعککه مککوردی بککر  در پککشوهش

 های فرهنگی جامعه مورد تحلیل قرار گرفت. نظام
هککای روش  در راسککتای مطلککب فککو  و مطالعککه مؤلفککه

 ار هکایی محکیط  محققکین  ،زندگی و ارائه شواهد ملمکوس 
دارای یکپکارچگی فرهنگکی و   که  نددادقرار  تحلیلمورد 
ی زیسکتی ککالن   هکا  مجتما آشفتگی بود. کمتری از درجه
 از مسائل اقتصکادی  ،ضمن اختالط فرهنگی ،هاشهرمانند 

 ،بنکابراین  مختلکف متکأثر هسکتند.    مراتکب بکه   اجتماعی و
به دیگکر   سبتی انسان ساخت بومی که نها محیطتحلیل 
و یکپکارچگی   گی کمتکر آشکفت شکده از   ی ساختهها محیط

زمینککه مناسککبی را بککرای   ،هسککتندبرخککوردار  فرهنگککی
 ،روشنگری موضو  پشوهش فراهک آورد. در این پکشوهش 

ایکل  »محیط بومی  ،حوزه محیطی و انسانی مطالعه موردی
از طایفکه دره شکوری    ،در جنوب استان اصفهان« قشقایی

و جنکوب  انتخاب گردید. ایکل قشکقایی از عشکایر ککوچر    
اصکفهان و بوشکهر    ،هکای فکارس   ایران در محدوده اسکتان 

نحوه معیشت ایل قشقایی مبتنی بکر دامکداری و    باشد. می
بعضاً کشاورزی و دامداری در محکدوده عرفکی سککونت    

اشکبا   »اسکاس مفهکوم    های تحقیق بکر  نمونه باشد. آنان می
 اسکاس معیارهکای نظکری انتخکاب گردیدنکد.      و بر« نظری

دهنکده   نشکان  1( تصویر شکماره  1931 ،یگراند &)رنجبر 
 باشد. های گروه اول مورد مطالعه می موقعیت و همجواری

انتظام فضکایی   ،های روش زندگی منظور درک مقیاس به
هکایی از یکورد )سککونتگاه عشکایری در      مسکن در نمونه

زبان ترکی قشقایی( عشایری مورد بررسی و تحلیل قکرار  
هکای رفتکاری    هکای قرارگکاه   گرفت و ضمن تهیه دیکاگرام 

مقیاس مورد کاربرد آن در روش زندگی سکاکنین   ،مسکن
اطالعکات از   یکل و تحل یگکردآور بررسی گردیکد. بکرای   

 یکترسک  همچکون  ییهکا  یکک با تکن یفیک یقتحق یها روش
 ،سککاخته شککده یطمحکک یدار معمککار یککاسمق یهککا نقشککه

 یتکوال  یکاگرام د یکترس ،ها یتو فعال یطاز مح یعکسبردار
و  ینردبان یافتهساختار  یمهمصاحبه ن ،یرفتار یها رگاهقرا

 .یداستفاده گرد یتغا-مدل ابزار
قرارگکاه  »مفهکوم   ،یکی از مفاهیک اصلی در این پشوهش

بنیانگکذار روانشناسکی    (1968)باشد. بکارکر   می 9«رفتاری
عنکوان واحکدهای ترکیبکی از     قرارگاه رفتاری را به ،محیط

است. بایکد توجکه داشکت ککه      تشریح کرده« کالبد-رفتار»
توانکد هکک زمکان     ها مانند فضا نیستند. یک فضا می قرارگاه
های زیکادی را در بکر بگیکرد. همچنکین در طکول       قرارگاه
تواند در یکک فضکا    های رفتاری متفاوتی می قرارگاه ،زمان

های رفتاری و معانی و قواعد  اتفا  بیافتد. بررسی قرارگاه
غایکت منجکر بکه     -ق مدل ابکزار حاکک بر انتظام آن از طری
های روش زنکدگی در مسککن    کشف و فهک وجوه مقیاس

 خانوارهای مورد مطالعه گردید.  

هکای   کند گزینکه  مدلی است که تالش می 4غایت -ابزار
هکا   هکای اساسکی و اهکداف آن    انتخابی افکراد را بکا ارزش  

  (Gutman, 1982; Coolen, 2008)نسبت دهد. 
غایکت ایکن اسکت ککه افکراد       -رایده اصلی در مدل ابزا

کنند ککه پیامکد مطلکوبی داشکته و      ای را انتخاب می  گزینه
هکا نقکش    پیامدهای نامطلوب را به حداقل برسانند. ارزش

هکا   مهمی در هدایت الگوهای انتخاب شده دارنکد. ارزش 
هکای انتخکابی    با ارزیابی مثبت یا منفی با پیامدهای گزینکه 

. برای انتخاب صحیح از میکان  کنند افراد ارتباط برقرار می
افکراد بایککد   ،هکای مختلککف بکا پیامکدهای متفککاوت    گزینکه 

های مختلفی را که پیامکدهای مطلکوب    خصوصیات گزینه
-مدل ابزار (Coolen, 2008) یاد بگیرند. ،را در پی دارند

غایت از طریق یک مصاحبه نیمه ساختار یافته نردبانی بکه  
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انجامد.  ها می رزشها و ا پیامد ،کشف سلسله خصوصیات
 ,؛ حافظ نیا1933 ,مصاحبه نیمه ساختار یافته نردبانی )هومن

از طریق یک پرسشنامه انجام گرفت.  ،( در این تحقیق1933
پرسشکنامه کشکف معکانی    »پرسشنامه مصاحبه تحت عنکوان  
بعد از دو بار آزمون پایه « سکونت و انتظام فضاهای زندگی
 ورد استفاده قرار گرفت:در چهار مرحله ذیل ساماندهی و م

ای؛  هکای سکطح سککونت منطقکه     مرحله اول: پرسش -
هکای   تعامالت و فعالیکت  ،پرسش در مورد مناطق همجوار

 ها و معانی آن. ای و پیامد  بین منطقه

های سکطح سککونت همسکایگی؛     مرحله دوم: پرسش -
های بین  تعامالت و فعالیت ،ها پرسش در مورد همسایگی

 ها و معانی آن. همسایگی و پیامد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها و نتایج   تحلیل یافته
های مطالعه موردی مسککن   های پشوهش در نمونه یافته

 دیککاگرام و مصککاحبه ،تصککویر ،عشککایری در قالککب نقشککه

های سطح سکونت یکورد؛ پرسکش    مرحله سوم: پرسش -
فواصکل و   ،ابعکاد  ،فرم ،جهات ،جایگیری ،ها در مورد فضا

 نی آن.ها و معا پیامد

های سکونتی  های سطح فعالیت مرحله چهارم: پرسش -
تککوالی زمککانی و  ،هککا یککورد؛ پرسککش در مککورد فعالیککت 

 ها و معانی آن. قرارگاهی آن و پیامد

انتظکام فضکایی و    یهکا  و برداشت نقشکه  یبعد از بررس
مدل ها و  محتوای مصاحبه از ،یرفتار یها قرارگاه یاگرامد

 یگیرییککی انتخککاب و جککافهککک چرا یبککرا یککتغا-ابککزار
و  یزمکان  یهکا و تکوال   قرارگاه یکارتباط و تفک ،ها قرارگاه

 یها در ارتبکاط بکا انتظکام فضکایی و معکان      فضایی قرارگاه
 .گردید ستفادهآن ا یضمن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منظکور   صورت محتوایی مورد تحلیل قرار گرفتند. بکه  به
که مورد  های نهایی یافته« های روش زندگی مقیاس»درک 

اند برای یک واحکد مسککونی )تصکویر     تحلیل قرار گرفته

بزرگتر مربوط  یها جنوب استان اصفهان )محدوده ن،یقر نیآئ نیرنشیدر منطقه عشا قیهدف تحق یها نمونه تیموقع .4ت 
با شماره  وردی. هر باشد یم قیدر گروه اول تحق ها وردی یکوچکتر حدود فضا یها و محدوده یمرتع تیمالک یبه مرزها

 مشخص شده است.(

. 
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در ایککن ( در ایککن بخککش تشککریح شککده اسککت. 1شککماره 
دهنده محدوده فضکایی   های رنگی نشان محدوده ،ها دیاگرام
(. 9های رفتاری با درج نام آن است )تصویر شماره  قرارگاه

توجه به این مسئله است ککه چکه    ،نکته کلیدی این تحلیل
  کند رارگاهی در چه مقیاسی از روش زندگی نقش ایفا میق

به چه منظکوری   ،تر اینکه تعامالت چه کسانی و شاید دقیق
بنکدی مقکوالت     بعد از تحلیل اطالعات و دسکته ، و در کجا

 بندی گردید.  نتایج پشوهش جما ،ها مربوط به نمونه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های رفتاری و معکانی   رارگاهبا توجه به تحلیل دیاگرام ق
هکای روش زنکدگی    توان مقیاس های آن می ضمنی فعالیت

بندی نمکود؛    این گروه فرهنگی را به شر  ذیل دسته را در
( مقیکاس روش زنکدگی   1( مقیاس روش زندگی فردی 1

( 4( مقیاس روش زندگی اجتماعی همسایگی 9خانودگی 
( مقیکاس  9مقیاس روش زندگی اجتمکاعی خویشکاوندی   

 روش زندگی اجتماعی عمومی.  
مقیاس روش زندگی فردی مربوط بکه اعمکال شخصکی    

همین دلیل در این پشوهش از سوی  باشد و لذا به افراد می
مربکوط بکه مقیکاس     ،مخاطبین بیان نگردید. مقیاس بعدی

نو   9روش زندگی خانوادگی است که در تصویر شماره 
 ،های روزمره زنکدگی اسکت   تعامالت آن که اغلب فعالیت

مشککخص گردیککده اسککت و عککاملین آن اعضککای خککانوار 
گی مربککوط بککه هسککتند. مقیککاس روش زنککدگی همسککای 

های همجوار است. تعامالت این مقیاس از  تعامالت یورد
هککای مشککترک فضککایی و  روش زنککدگی تحککت اسککتفاده

هکا و   های قرارگکاهی مشکترک همچکون همککاری     فعالیت
دورهمنشینی در فضای بکاز بکه چنکدین بکار در روز نیکز      

مهمانان خودمانی در چادر مطبخ  ,رسد. در این مقیاس می
وند. مقیاس دیگر مربکوط بکه مقیکاس روش    ش پذیرایی می

زندگی اجتماعی خویشاوندی است که در مواقا برگزاری 
هککا و عروسککی بککا حضککور خویشککاوندان برگککزار  مراسککک

گردد. مقیاس روش زندگی اجتماعی عمکومی مربکوط    می
طور رسکمی در   که به، باشد به مهمانان رسمی و غریبه می

بنکابراین در   ,شکوند  سیاه چادر اصلی خانواده پذیرایی مکی 
هککای مقیککاس روش زنککدگی  کلیککه فعالیککت ،ایککن مواقککا

شکود.   خانوادگی به محدوده سیاه چادر مطکبخ منتقکل مکی   
ضمن تحلیکل یکک    ،نتایج تحلیلی پشوهش ،عنوان نمونه به

  نمونه یورد عشایری در ادامه ارائه گردیده است.
 

دهنده انتظکام فضکایی یکک یکورد      نشان 1تصویر شماره 
 متشکل از سیاه چادر اصلی خانوار و سیاه چادر   ،یعشایر

 .ام فضایی یک یورد عشایریدیاگرام انتظ. 1ت 

 های رفتاری مسکن در مقیاس دیاگرام قرارگاه. 9ت 
 .روش زندگی خانوادگی
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ای   واژه ،قاپو )محوطه بکاز جلکوی مسککن عشکایری     ،مطبخ
معنی لغوی پیشگاه یا محضر( و اشارات محیطکی   ترکی و به

هکای مکورد    قرارگکاه  9اطراف آن است. در تصکویر شکماره   
استفاده در مقیاس روش زندگی خکانوادگی ایکن مسککن بکا     

های رفتاری آن نشکان   گی با درج نام قرارگاههای رن محدوده
داده شده است. نکته جالب توجه این است که سیاه چادری 

پکذیرای عمکده فعالیکت زنکدگی      ،که نام مطبخ گرفته اسکت 
 ،دور همنشکینی  ،شکام  ،نهکار  ،خانواده شامل صرف صکبحانه 

ای مطکبخ در    هکای آبدارخانکه   های آشپزی و فعالیکت  فعالیت
سکیاه   ،شکد. در هنگکام پکذیرایی از مهمکان    با فضای بسته می

طور کامل در خکدمت   مترمربا به 11چادر اصلی با مساحت 
دهنده شکأن و منزلکت صکاحبخانه     پذیرایی از مهمان و نشان

هکای   های مربوط بکه آشکپزی و فعالیکت    فعالیت و کلیه  است
)معنادار بودن جلو افتاد.  تر اتفا  می ای عقب  مرتبهوابسته در 
های تحقیق مشخص گردیکد ککه ایکن     طی مصاحبهو عقب( 

گیرد:  می  بودن مطبخ( از دو عامل تأثیر تر انتظام فضایی )عقب
های مطبخ  عنوان عاملین فعالیت ( توجه به محرمیت زنان به1
هکای مطکبخ بکاوجود     ( معنی؛ ککک ارزش بکودن فعالیکت   1و 

هکای آشکپزی و    صورت که فعالیکت  بدین ،ضروری بودن آن
وابسته در صورت جلوی دید مهمان بودن کسکر   های فعالیت

 گردد.  شأن و منزلت صاحبخانه محسوب می
 
 
 
 
 
 
 

 
 هکای رفتکاری    شود که تراکک باالیی از قرارگاه مشاهده می  لذا

 ها در در بخش کک مساحت مطبخ و تراکک کمتری از قرارگاه

 پذیرد. سیاه چادر اصلی و قاپوی یورد صورت می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .کالبد سیاه چادرهای عشایری و قاپوی آن. 1ت 

جلوتر بودن معنادار سیاه چادر اصلی نسبت به . 5ت 
 .های روش زندگی( چادر مطبخ )متأثر از مقیاس

هاای   مطبخ با قرارگاه فضای داخلی سیاه چادر. 0ت 
رفتاااری روش زناادگی خااانوادگی و اجتماااعی    

 .)مهمانی خودمانی( همسایگی

های  فضای داخلی سیاه چادر اصلی قرارگاه. 7ت 
رفتاری در مقیاس روش زندگی خانوادگی و 

 .خویشاوندی و عمومی )مهمانی رسمی( اجتماعی
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هاای رفتااری دورهمنشاینی دور     فضای قرارگاه .1ت 
ر فضای باز در جلاوی سایاه چاادر مطابخ در     اجاق د

 .مقیاس روش زندگی خانوادگی و همسایگی

های روزاناه   های رفتاری فعالیت فضای قرارگاه. 5ت 
و آشپزی زناان در فضاای روبااز در مقیااس روش     

 .زندگی خانوادگی و اجتماعی همسایگی

 .اجتماعی همسایگی و ارتباطات آن های رفتاری مسکن در مقیاس روش زندگی دیاگرام قرارگاه .49ت 
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 هکای رفتکاری   دهنکده قرارگکاه   نشکان  11تصویر شکماره  
است که در مقیکاس روش زنکدگی اجتمکاعی همسکایگی     

کننکد. ایکن    معموالً بین دو الی چهار خانوار نقش ایفا مکی 
بودن در سیاه چادر مطکبخ و   ها به خاطر خودمانی فعالیت

دهنککده  نشککان 11دهنککد. تصککویر   پیرامککون آن رم مککی 
های متأثر از روش زندگی اجتماعی خویشکاوندی   دیاگرام

 سیاه چادر اصلی خکانوار   ،و عمومی است. در این مقیاس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مترمربا که فراتر از استفاده یک خانوار  11با مساحت  
بککه واقککا در خککدمت شککأن و منزلککت  ،تچنکد نفککره اسکک 

اجتماعی خانوار است و ابعاد بزرگ آن در مقیکاس روش  
ها و عروسکی   زندگی اجتماعی خویشاوندی شامل مراسک

( و همچنکین روش زنکدگی اجتمکاعی    19)تصویر شماره 
( 14عمومی شکامل پکذیرایی از مهمکان )تصکویر شکماره      

 گردد. استفاده می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاای رفتااری مساکن در     دیاگرام قرارگااه . 44ت 
 .مقیاس روش زندگی اجتماعی خویشاوندی

هاای رفتااری مساکن در     دیاگرام قرارگااه . 41ت 
 .عمومیمقیاس روش زندگی اجتماعی 

های رفتاری مسکن در مقیااس   دیاگرام قرارگاه. 49ت 
 .روش زندگی اجتماعی خویشاوندی

فضای داخلی سیاه چادر اصلی برای قرارگاه رفتااری  . 41ت 
 .پذیرایی از مهمان در مقیاس روش زندگی اجتماعی عمومی
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های سکونتی عشکایر   دهنده ارتباط یورد نشان 19تصویر 
در مقیاس روش زندگی همسایگی )بین دو یا سکه یکورد   
که معموالً دارای نسبتی نزدیک یعنی بکرادران بکا پکدر یکا     
فقط برادران هستند( و اجتماعی خویشکاوندی )ککه یکک    

های  باشد. یورد دهند( می تیره از طوایف ایل را تشکیل می
دهنکده برقکراری مقیکاس روش     ه در دیاگرام نشکان همبست

زندگی همسایگی هستند و کل این گروه در یک مقیکاس  
 روش زندگی اجتماعی خویشاوندی با هک ارتباط دارند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتیجه   
دهنده این است که روش  نتایج این پشوهش نشان

دهد و  های مختلف روی می زندگی انسان در مقیاس

ها در هر مقیاس روش زندگی بر حسب نو  و  ارگاهقر

هدف تعامل با دیگران در محیط ساخته شده ساماندهی 

هایی که در خدمت  گردند. ساماندهی فضایی قرارگاه می

از خصوصیات آشکار  ،های روش زندگی هستند مقیاس

های آن تأثیر  ها و معانی ضمنی فعالیت های قرارگاه فعالیت

های  با نگاهی به تصاویر یورد ،ین ادعاپذیرند. دلیل ا می

ابعاد و کیفیت فضایی سیاه  ،گردد عشایری مشخص می

های مقیاس روش زندگی  چادر اصلی خانوار که قرارگاه

با  ،دهند اجتماعی خویشاوندی و عمومی در آن روی می

تفاوت معناداری نسبت به ابعاد و کیفیت فضایی سیاه 

که خصوصیات  زیرا ،چادر مطبخ شکل گرفته است

ها متفاوت و همچنین معانی فعالیت  آشکار فعالیت

های ارزشی ساکنین آن وزن  های آن در نظام قرارگاه

ها بر این مسئله تأکید  متفاوتی دارند. لذا تحلیل یافته

عنوان یک مؤلفه  های روش زندگی به که مقیاس  گردد می

 دهی محیط ساخته شده اثر  فرهنگی بارز بر شکل

 گذارد. می مستقیک

های تحلیلی پشوهش و باالخص روشمندی آن در  یافته

تجزیه و تحلیل عناصر آشکار و پنهان روش زندگی برای 

های ساخته  های روش زندگی در دیگر محیط فهک مقیاس

های فرهنگی  باشد. از طرفی گروه شده قابل کاربرد می

عشایری و روستایی همچنان بخش قابل توجهی از 

اسکان های  طر که   دهند ا تشکیل میجمعیت کشور ر

این  از جمله شود. برای آنان در نظر گرفته می یرعشا

بکان و دشت  ،دشت الر های شهرک» توان به ها می طر 

در  «شهرک دشت شهسوار»در استان فارس و  «هنگام

 یناروشمندی اشاره نمود.  و موارد مشابه استان اصفهان

 یها در طر  یکاربرد ییعنوان الگو به  تواند پشوهش می

 .های فعلی کشور استفاده شود برای خرده فرهنراسکان 

ارتباط معنادار یوردهاای همبساته در مقیااس روش    . 45ت 
زندگی همساایگی و کال گاروه در مقیااس روش زنادگی      

ن هر ها، محدوده مالکیت زمی اجتماعی خویشاوندی )مرزبندی
باشند و هر یورد با شاماره مشاخص شاده اسات.      یورد می

باا نسابت بارادری، در     AY2و  AY1 طور مثال، دو یورد به
محدوده مالکیت زمین خود سکونت داشته و ضمن مجاورت، 

 .در مقیاس روش زندگی همسایگی با هم ارتباط دارند(
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کمک به مطالعه و فهک  ،ترین نتیجه این پشوهش مهک

های  از طریق دیاگرام قرارگاه« روش زندگی»بهتر مفهوم 

های  رفتاری محیط زندگی و معانی توأمان آن در مقیاس

به  که در جواب  مختلف در مسکن یک خانواده است

تحلیل ملموس  ،لحا  روشمندی به ،های پشوهش پرسش

در ، ها و استخراج نتایج از محیط ساخته شده زندگی یافته

 های طراحی محیطی قابلیت کاربرد دارد. رشته
 

 یاسبا توجه به مق یرفتار یها بندی قرارگاه  دسته

 یروش زندگ یها یاسمق» یریو به تعب یتعامالت اجتماع

 یسنت یدر معمار یای است که حت  مسئله« مسکندر 

کرده است.  یدانمود پ یرونیو ب یاندرون  با مصدا  یرانا

 یلحا  وجه فرهنگ به یریعشا یمطالعه گروه فرهنگ

وجوه مفهوم  یحتشر یو موجود آن برا یکپارچهنسبتاً 

 یک یقاز طر« در مسکن یروش زندگ یها یاسمق»

 ینبرامند صورت گرفته است. بنا  نظام یفیک یقتحق

 یها یطمح یگرپشوهش قابل اتکا بوده و در د یروشمند

و  یزندگ شرو یها یاسکشف مق یبرا یزساخته شده ن

 وجوه آن قابل کاربرد است.
های کاربردی بهره  برای طراحی محیطی منطبق بر خواسته

هکای   قرارگکاه  ,های فرهنگی انسان الزم است برداران و نظام
های مختلکف روش زنکدگی    رفتاری مورد استفاده در مقیاس

همکراه معکانی ضککمنی    خکانواده و یکا گککروه را بکه    ،هکر فکرد  
تأثیرگذار آن بر انتظام فضایی محکیط زنکدگی مکورد ککاوش     

لحکا    قرار گیرد. نکته مهک در این مسئله در این است که به
هکای   ممکن اسکت ککه در محکیط    ،های فرهنگی افراد تفاوت
هکای روش زنکدگی    اسهای متفاوتی در مقی قرارگاه ،مختلف

کاربرد داشکته   ،نسبت به آنچه در این تحقیق پیمایش گردید
گردد که هر مسئله طراحکی   باشد. لذا بر این مسئله تأکید می

 گردد. های اجتماعی انسان آغاز می در محیط از تحلیل نظام

 نوشت پی 
های مقاله توسط نویسندگان تدارک دیکده   کلیه تصاویر و دیاگرام

 شده است.

1- Member 

2- Living-Room Scale 

3- Behavior Setting 

4- Means-End Model 
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 مترجک( تهران: انتشارات حرفه: هنرمند.
آناتومی جامعه. تهران: شرکت سکهامی   ،(1933ف. ) ،رفیا پور -

 انتشار.
هکای   گیکری در پکشوهش    نمونه ،(1931دیگران. ) & ،ه. ،رنجبر -

شرو . مجله علمی پشوهشی دانشگاه علکوم  کیفی: راهنمایی برای 
 .193-191 ،9 ،پزشکی ارتش جمهوری اسالمی ایران

های ارزشی دانشجویان. پشوهش  اولویت ،(1931س. ) ،سهامی -
 .193-111 ،1 ،نامه علوم اجتماعی
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روانشناسکی   ،روانشناسی پرورشکی نکوین   ،(1933 . ا. ) ،سیف -
 ر دوران.یادگیری و آموزش )نسخه ششک(. تهران: نش

معمککاری: معنککا و مکککان. )و. نککوروز   ،(1931ک. ن. ) ،شککولتز -
 مترجک( تهران: نشر جان جهان. ،برازجانی

مقدمکه بکر    ،(1933م. ) ،شریف کمکالی  & ،ا. ،عسگری خانقاه -
 (. تهران: انتشارات رهنما.1و  1شناسی زیستی )جلد   انسان

شناسی   نسانا ،(1931م. ) ،شریف کمالی & ،ا. ،عسگری خانقاه -
 عمومی. تهران: سمت.

 مصرف و سبک زندگی. قک: صبح صاد . ،(1931م. ) ،فاضلی -
تجدّد و تشخصّ جامعه و هوّیت شخصکی در   ،(1931آ. ) ،گیدنز

 مترجک( تهران: نشر نی. ،عصر جدید. )ن. موفقیان
هکای   سکیر تحکول نظکام    ،(1913و دیگکران. )  & ،م. ،محفو ی -

 عه پشوهشگران.روانشناسی. تهران: جام
فرهنر در  ،(1931ا. ) ،عبدمجیری & ،ب. ،حسینی ،ف. ،مظفر -

 .93-13 ،193 ،های معماری. مسکن و محیط روستا پشوهش
و گستره  "سبک زندگی"مفهوم  ،(1931م. س. ) ،مهدوی کنی -

 .133-191 ،1 ،آن در علوم اجتماعی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی
ن و سکبک زنکدگی )مطالعکه    دیک  ،(1931م. س. ) ،مهدوی کنی -

موردی شرکت کنندگان در جلسات مکذهبی(. تهکران: انتشکارات    
 دانشگاه امام صاد  ) (.

یابی انتظکام معنکای    مدل ،معنا در مسکن ،(1931 . ) ،نورتقانی -
 مسکن ترکمن. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

های  اوقات فراغت و سبک ,(1931.. ) ،دیگران & ،ل. ،هندری -
متکرجک(   ،م. مکال نظکر   & ،جوانان. )ف. ککولی دزفکولی  زندگی

 تهران: نسل سوم.
های روانی و تربیتی )فکن تهیکه    گیری  اندازه  ،(1933 . ) ،هومن -

تسکت و پرسشکنامه(. تهککران: مؤسسکه چککاپ و انتشکارات پیککک     
 فرهنر.
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