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 دکتر صالح  دکتر حسینی -دکتر علی الحسابی مدل ادراک کیفیت بصری در خانه های سنتی )نمونه موردی: مسکن در بافت قدیم شهر بوشهر( فاطمه نسبی 

 



 و 

  چكيده

قـرار   مطالعـه هاي كمي مورد د اقتصادي و جنبهابعا از جملههاي متفاوتي مسكن در ايران از جنبه

گذاري توجه به مسئلة كيفيت و ابعاد اجتماعي، فرهنگي و رواني در سياست كه در اين ميانگرفته 

كن ساكنين نيازهاي متعـددي دارنـد كـه ظهـور آنهـا در مسـ       .ها كمرنگ بوده است يريز و  برنامه

هـاي كيفـي در   جنبه. باشد ميمؤثر  آندر ارتقاء سطح كيفي  و مستلزم وجود فضاي متناسب است

ها اين جنبه... -فرهنگي -محيطي-اجتماعي-مسكن بسيار متعدد هستند و عوامل مختلف اقتصادي

 آن راپژوهش حاضر قصد بررسي  كه كيفيت بصري است ها، جنبهاين  يكي از . دهندرا تشكيل مي

  . دارد

باشـند   هايي از نظر كيفيت بصري مـي  هاي سنتي داراي قانونمندي شود كه خانه مي بياندر فرضيه 

يـا  در ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش تحقيـق پيمايشـي        .اسـت  كه منجر به مطلوبيت آنها شده

ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي، نمونه  و تحليل دادهو نيز روش تحقيق تجربي  يياب زمينه

انـد كـه    هاي بافت قديم بوشهر بوسيله چهار ابزار مختلـف مـورد بررسـي قـرار گرفتـه      موردي خانه

ايـن   . پ مـ  دپـث و  تـودي   سـينتكس افـزار   نـرم   ،كارشناسانپرسشنامه محقق ساخته و : ارتند ازعب

انجام خانوار  40در مرحله اول ادراك ساكنين بصورت تصادفي و با . تحقيق شامل چند مرحله است

استخراج شد و روابط عوامل مذكور ) تحليل عاملي(متغيرهاي تأثير گذار با روش آمار توصيفي . شد

يكديگر، ايـن مـدل بـا    با بررسي رابطه و ميزان تأثير عوامل بر . ريزي شد صورت مدل خطي طرح به

. هاي تحقيق مورد تحليل و ارزيابي قرار گرفت روش تحليل مسير اصالح شد و بر اساس آن فرضيه

هاي مورد ارزيابي از ساكنين بوسيله پرسشـنامه ازكارشناسـان و    كيفيت بصري خانه ،در مرحله بعد

دو هـاي   خروجـي بـا  صاحبنظران در اين امر مورد بررسي قرار گرفت و سپس نتـايج حاصـل از آن   

  . افزار مقايسه و تحليل شد نرم

با توجه به . كند روشن  مي هاي سنتي از نظر كيفيت بصري را  هاي خانه مندي قانون نتايج پژوهش


