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In the non-European world, especially in the Middle
East and Iran, the process of formation of new social
sciences was such that no serious foundations had already been formed for it. That is, the transfer of science to it, and especially in the realm of the Persian
language, has been without regard to the necessary
principles. The development and planning of housing
and its guiding science and knowledge are no exception to this rule and have sometimes been used without localization and following the values of the Islamic
society and its specific culture. However, urban
housing planners have always been looking for a suitable and desirable model of urban housing, and have
found that this model is nothing outside the value
concepts of the consumer and the supplier of housing, and always seek to identify these values that are
interactively reflected in the preferences of the consumer and the producer in the purchase and sale of a
housing unit. "Values" are actually considered to be
rooted beliefs and opinions according to which society behaves about what is known as good, bad, superiority, or perfection. At the same time, the concept of
"value" is a construct that every society is conceived
in accordance with the essence of the society, so in
this case when it is in accordance with the essence of
the society, the content of “value” guarantees the
guidance of society to human transcendent perfection
which is desirable. In this regard, the present article
carefully examines the concept of “value” in urban
housing planning and tries to redefine the concept of
“value” in housing planning in Tabriz under the essence of the Islamic society and culture. The epistemology used here is Islamic realism based on Allameh
Tabatabai's E’tebariat theory with an emphasis on his
constructivism theory. In this regard, using the re-

search strategy of post-mining, the conceptual model
of value in housing in the city of Tabriz is tested in the
form of three study samples. To test the samples, the
theoretical foundations of the hedonic method have
been considered in the text. Findings show that the
most explanatory power of the variable “value” of
Tabriz urban housing is related to the category of
“structural-physical” building and after that, the category of “environment” about access to land uses is
important and this has happened while, in none of
the studied examples, a complete construct of the
concept of value has emerged. Finally, since “value” is
a cultural issue, it seems that to realize a comprehensive concept of value in urban housing planning, it is
necessary to consider the process of localization of
housing development, under Islamic culture and consequently the values derived from it by urban planners. Also, the redefinition of the concept of “value”
in housing planning in Tabriz showed that its planned
and developed housing does not meet the conventional expectations of values from an Islamic perspective. Therefore, by recognizing the concept of value in
this city and applying these values in macro and micro
strategies of housing development, a basis for objectifying it will be provided. Thus, it is expected that Islamic culture will be preserved and strengthened in
parallel, and in addition to the growth and development of the individual at home (individual benefit),
the growth and development of society (collective
benefit) will occur and thereby the society will undoubtedly be guided under Islamic teachings and the
values of collective life.
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برنامهریزی مسکن از منظر
ارزش»
مفهوم «
درزمستان ۹7
پاییز و
شماره دوم-
بازتعریفسال چهارم،
اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)
**

عاطفه صداقتی
دکتری شهرسازی اسالمی ،عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد ،دانشکده هنر ،گروه شهرسازی ،بجنورد ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،7999/9/71 :تاریخ پذیرش مقاله)7999/77/1 :

چکیده
«ارزش»ها بالواقع باورها و عقاید ریشهداری تلقی میشوند که جامعۀ مبتنی بر آن ،دربارۀ آنچه خوبی ،بدی ،برتری و
یا کمال دانسته میشود ،رفتار میکند .درعین حال ،مفهوم «ارزش» از جمله مفااهی اعتبااری و برخااختی باهشامار

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

*

میآید که هر جامعه مطابق با اندیشۀ حاک بر آن ،متصوّر میشود ،بنابراین زمانی محتاوای «ارزش» ضاامن هادای
جامعه به کمال انسانی و مطلوب اخ

که منطبق بر روح حاک بر آن باشد .در همین راختا نوشتار حاضر ،با تعمقای

بر مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکنشهری ،خعی دارد تا بازتعریفی از مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن شهر
براخاس دیدگاه ارزششناخی عالمهطباطبایی و بهویژه نظریۀ اعتباریات ایشان هدای

شدهاخا  .درهماینراخاتا باا

کاربرد راهبرد پژوهش پسکاوی ،مدل مفهومی ارزش در مسکن شهر تبریز در قالب خه نمونۀ مطالعاتی مورد آزمون
قرار میگیرد .جه

آزمون نمونهها ،مبانینظری روش هدانیک ،مطمحنظر نوشتار بودهاخ  .یافتهها نشان میدهند که

بیشترین قدرت تبیینکنندگی متغیر «ارزش» مسکن شهری تبریز ،مربوطبه مقولۀ «خاختاری -فیزیکی» بنا اخ
از آن ،مقولۀ «محیطی» در ارتباطبا دخترخی به کاربریها ،حائز اهمی

و بعد

به نظر میرخاد و ایان درحاالیاخا کاه در

هیچیک از نمونههای مورد بررخی ،مصداق کاملی از مفهوم ارزش ،پدیدار نشده اخ .در نهای

با عنای

باه اینکاه

«ارزش» یک مقولۀ فرهنگی اخ  ،بهنظر میرخد که برای تحقاق مفهاومجاامعی از ارزش در برناماهریازی مساکن
شهری ،الجرم باید فرایند بومیخاختن توخعۀ مسکن منطبق با فرهنگ اخالمی و به تبع آن ارزشهای منبعا

از آن،
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تبریز ،مطابق با فرهنگ و اندیشۀاخالمی حاک بر آن ،ارائه کند .این پژوهش مبتنی بار پاارادای رئالیسا اخاالمی و

مدنظر برنامهریزان شهری قرار بگیرد.

مسکن ،ارزش ،هدانیک ،رئالیس اخالمی ،شهر تبریز.
*این مقاله مستخرج از رخاله دکتری نویسنده با عنوان« :تبیین مفهوم ارزش در برنامه ریزی مسکن شاهری از منظار اندیشاه اخاالمی»
اخ
**

که با راهنمایی محمدتقی پیربابائی در دانشکده معماری و شهرخازی دانشگاه هنر اخالمی تبریز انجام شده اخ .
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مقدمه
در جهان غیر اروپایی ،بهویاژه در جهاان خاورمیاناه و ایاران،

شکا

قیمتی بین گونههاای مساکونی مختلاه شاهر ،عادم

روند شکلگیری علوم اجتماعی جدید بهگوناهای باود کاه از

رعای

مالحظاات

قبل مبانی جدیای برای آن شکل نگرفتاه باود .یعنای انتقاال

اعتقادی و دینی (مانند بح

علوم به آن و بهطور خاص در قلمروی زباان فارخای ،بادون

ه جواریها ،همسایگیها و ،)...جداییگزینی فضایی شهرها،

( .)Morshedi 2018,16توخاعه

اجتماعی و ...بارز شده اخ  .درکالنشاهر تبریاز نیاز،

اشرافی

و رعای

خازگاریهاا،

و برنامهریزی مسکن و عل و دانش هدای گر آن نیز ،از ایان

با رشد دوچندان در دهۀاخیر ،شاهد توخعۀ برنامههاای متناو

قاعده مستثنی نبوده و گاهاً بدون بومیخازی و مطابقخازی با

توخعۀ مسکن شاهری و رشاد گوناههاای مختلاه محاالت

مبانی ارزشای جامعاه اخاالمی و فرهناگ خااص آن ،ماورد

ارزشای

اختفاده قرار گرفته اخ  .این در حالی اخ

کاه برناماهریازان

مسکونی ،هستی که به گونهای مشابه ،خبب شاکا

باالیی بین مناطق و محالت مختله شهر شده اخ  .متوخا

مسکن شهری هماواره در طلاب الگاوی مناخاب و مطلاوب

قیم

مسکن شهری ،بودهاند و دریافتهاند که این الگو چیزی خاارج

ه رده با پایتخ  ،ارزیابی میشود .قیم

از مفاهی ارزشای مرباوط باه مصار کنناده و عرضاهکننادۀ

در این شهر از حدود نی تا  51میلیون توماان متغیار اخا

و همیشاه باه دنباال شناخاایی ایان ارزشهاا

مسکن نیسا

شکا

خانه در کالنشهر تبریاز در حاد بسایار بااال و تقریبااً
هار مترمرباع خاناه
و

قیمتی نسبتاً زیادی را بین محاالت شاهر خابب شاده

بودهاند – ارزشهایی که ناشی از ترجیحات مصار کنناده و

اخا  .در حاالی کاه دیاان مباین اخاالم ،بااا تنکیاد بار نظااام

تولیدکننده در خرید و فروش یک واحد مسکونی باهصاورتی

همسایگی و الگوی توخاعۀ مساکن شاهری ،بار شاکلدهای

آن در برنامهریزی و طراحی مسکن شهری ،نمودی عینیتر به

محالت شهر و مسائل نظیر آن متمرکز اخ  ،به نظر میرخاد

بسایاری از کاالهاا ،یاک

که برنامههای توخاعۀ مساکن در شاهر تبریاز ،الگاوی شاهر

کاالی همگن نیس  .از طرفی ،کالباد مساکن ،در یاک نظاام

اخالمی را بازنمایی نمیکند که شکا قیمتای و وجاود نظاام

پیچیدۀ معنایی و در درون مدار فرهنگی ،ارزشگاااری و بار

طبقاتی در بین محالت مسکونی این شهر ،مبین این امر اخ .

مبنای آن ارزش ،قیم گااری میشود و باه خریاد و فاروش

به عبارت دیگر ،مفهوم ارزش در برناماهریازی مساکن شاهر

میرخد .از این منظر ،به نظر میرخد که هر الگویی از مسکن

کاه

ارزشها بدهند .اما مسکن برخال

شهری ،منطباق بار تعبیار خاصای از ارزش اخا

اجتماعی ،برابری اجتماعی ،همبساتگی

تبریز ،واجد ویژگیهاای متناو و باازار نهفتاهای اخا

و اگار ماا

نمیتواند بازتاب الگوی شهر اخالمی باشد و ایان امار منجار

بخواهی یک الگوی بومی برای ارزش در برنامهریزی مساکن

به قیم های مختله و بسیار متفاوت مسکن در روند عرضاه

ارائه بدهی  ،الجرم باید به تعبیر و مفهوم بومی از ارزش نائال

و تقاضا شده اخ  .اگر بتوان بهنحوی ،ارزشهای پایشگفتاه

شوی .

را بازشناخ  ،میتاوان موجباات بررخای آنهاا را از لحاا

در کشورما به تقلید از غارب ،بسایاری از خیاخا هاا و
اجرایی شده اخ

انطباق با اندیشۀ اخالمی حاک بر جامعه فراه کارد

و بهطور ها زماان باا کاربسا

آن در برناماهریازی مساکن

کاه باا حااد شادن مساایل شاهرنشاینی و

شهری ،زمینۀ تدوین و توخعۀ یک الگوی برنامهریازی باومی

شهرخازی و انجام مطالعاتی در زمینۀ این خیاخ های توخعۀ

متناخب با نظام ارزشی شهر در فرهنگ اخالمی را مهیاا کارد.

مسکن شهری ،جنبههایی از ناکارآمدی آنهاا از جملاه ایجااد

ایان پاژوهش بااا هاد اصاالی باازتعریه مفهااوم ارزش در
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پروژههای توخعۀ مسکن شهری در نظام برنامهریزی شاهری،

وضعی
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تعاملی ،تجلی مییابد -تا با اتخاذ تدابیری به منظور کاربسا

مفاهیمی چون عدال
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توجه به مبانی الزم بودهاخ

عدال

الزامات بومآورد و اقلیمای ،عادم رعایا

بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)

برنامهریزی مسکن شهر تبریز برمبنای فرهنگ اخالمی ،خاوال

تبریز ،با فرهنگ اخاالمی ،چگوناه قابال تعریاه اخا ؟» را

اصلی و محوری «مفهوم ارزش ،در برنامهریزی مساکن شاهر

مطمحنظر قرار میدهد.

 .1پیشینۀ پژوهش

برای مسکن مطلوب نیز بازشناخاایی کارد .در پاژوهشهاای

از آنجا که موضاو مطالعاات ،محتاوایی میاانرشاتهای دارد،

اشاره شده در فوق ،به پتانسیل فرهنگ اخالمی در ارائۀ چناین

پیشنیۀ پژوهش در قالاب چناد دخاته موضاو قابال بررخای

هایی تنکید بسیار شده اخ .

شاخ

موارد مرتب انجامشدهاخ  .برخی از این پژوهشها بهعناوان

بررخیهای این بخش مادنظر قارار گرفتاهاخا  .چاارچوب

پایۀ نظاری بسایاری از مطالعاات مارتب بعادی خاود قارار

نظری روش هدانیک توخا ریادکر و هنییناگ 5و روزن بناا

هااایی نظیاار مااردمواری،

نهاااده شااده اخ ا  .کاارون  5111و  5112ماایالدی نیااز بااه

خودبسندگی ،پرهیز از بیهودگی ،درونگرایی ،نیارش و پیمون

کاربس

مدل در مطالعات مسکن کمک زیاادی کارده اخا .

را به عنوان پایههای چهارگانۀ هنر معرفی مایکناد .پیرنیاا باه

مدل قیمتی هدانیک جالب و جااب اخ  ،زیارا نتاای آن باه

تاادوین معماریااان ( ،)5991ویژگاایهااای فاارم مسااکن در

آخانی تفسیر می شوند و تقریبااً مایتاوان گفا

همیشاه باا

خانههای خنتی ایرانی-اخالمی را معرفی کاردهاخا  .قرائتای

مشاهدات خازگار و نامتناقض هستند (.)Kuethe et al. 2008

( )5151در کتااااب خااایمای مساااکن و شاااهر اخاااالمی،

محققا ن مختلاه باه دنباال ترکیاب مادل هادانیک باا خاایر

بهبود شهر و مساکن از منظار

5

روشها و تکنیکها بودهاند ،از جمله نورزالواتی و همکاران

اخالم بیاان مایدارد .نقایزاده ( )5111باه پاژوهش پیراماون

( )5151بهدنبال ارائۀ راهحلی برای ترکیب خیسات اطالعاات

شهرخازی اخالمی و رواج تعبیر شهر اخالمی و اطالق آن باه

جغرافیایی 3با مادل ارزش هادانیک هساتندم اماا طارحهاا و

مجتمعهای زیساتی مسالمانان مایپاردازد .نقارهکاار ()5151

پروژههای شهری انوا مختلفی از منافع را دارند که نهتنهاا در

معماااااری مبتناای باار فرهنااگ اخااااالمی را بااازآفرینی و

حوزۀ منافع اقتصادی بلکه در ابعااد اجتمااعی و محیطای نیاز

انساانهاا

کاه خااالنه بخاش قابال

گرفتااهانااد .پیرنیااا ( )5991شاااخ

مشخصههای الزم را در جه

خاااماندهای حکیماناه و عادالناۀ فضاای زیسا

قابل بیان هستند .ایندرحاالی اخا

نیازهااای مااادی و بسترخاااز نیازهااای روحاای آنهااا تعریااه

میشود که منافع واقعی آنها محاخابه نشادهاخا  .در واقاع

میکند .نقایزاده ( )5152مباانی نظاری و جلاوههاای عینای

نگاه ،هزینه و منفع

دقیقی به طرحها و پاروژههاای شاهری

مسکن اخالمی را بررخی میکند .پاکدل و همکااران ()5151

صورت نمیگیرد .از جمله این منافع میتوان به منافع حاصال

مؤلفاههاای اجتمااعی و انساانی ،مساکن

از ارزشهای محیطی اشاره کرد .کمّیکردن دقیاق ارزشهاای

مطلااوب انسااانی را مبنااای مطالعااه ق ارار دادهانااد .کامیااار و

محیطی ،یکی از مسائل موجود برای تحلیل اثارات حاصال از

همکاران ( )5152در دگرگونیهاای مساکن تهاران ،اندیشاۀ

پروژههای شهری اخا  .روشهاای مختلفای بارای تخماین

اخااالمی را واکاااوی کااردهانااد .البتااه ایاان تحقیااق بیشااتر باار

اقتصادی ارزشهای محیطی وجود دارد .از منظار ترجیحاات،

رضااایتمندی و ادران ناااأر تنکیااد دارد .آصاافی و همکاااران

ترجیحات شهودی (ارزشهای بازاری ،ارزش هدانیک ،هزینه

های مساکن مطلاوب اخاالمی را

خفر ،رفتار متعار ) و ترجیحات اأهاری (انتخاب تجربای و

ارائه میکنند .بهاین ترتیب ،هرجا خخن از شهرخازی اخالمی

ارزیابی تصوری) قابل طرح هساتند ( Rafieian et al., 2008,

با هاد

مادیری

( )5152فهرختی از شاخ

یا شهر اخالمی و اصول آن بوده باشد ،میتوان شاخ

هاایی

 .)15بهمنظور کاربردی کردن پیشینه ،مطابق با اهدا

تحقیاق،

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان │ 99

721

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.125

بههماراه عوامال طبیعای و مصانوعی ،تانمینکننادۀ نسااابی

توجهی از درآمد ایجاد شاده در شاهرها صار

پاروژههاایی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

زمینۀ برنامهریزی مساکن ،معمااری و شهرخاازی اخاالمی و

نوشتار مدنظر خواهد بود این روش و پیشینۀ کاربردی آن ،در

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

اخ  .بخشی از مطالعات اشاره به پاژوهشهاایی دارد کاه در

در عین حال از آنجا که روش هادانیک مساکن ،در ایان

جدول :7مفهوم ارزش در مدل ارزشگذاری هدانیک مسکن شهری
Table 1: The concept of value in the hedonic valuation model of urban housing

سانفرانسیسکو

دارا بودن ویژگیهایی نظیر نوع مالکیت ،سطح زیربنا ،عمر ساختمان و کل هزینۀ ساخت

سنتلوئیس و حومههای
پیرامون (امریکا)

قیمت تقریباً همان ارزش است .در عین حال ،ارزش مسکن ،در محلههای تمام سفید پوست
یا تمام سیاهپوست و یا داخل یا خارج حومه ،فرق دارد.

منطقه نیوهاون امریکا

از منظر خانوادههای پر جمعیت ،ارزش مسکن به کمیّت آن است تا کیفیت آن.

هنگ کنگ

ساخت واحد مسکونی به وسیله یک پیمانکار معروف ،بیشترین تأثیر را بر ارزش مسکن دارد.
تراکم فضای سبز ،زیربنا و وجود آسانسور تأثیر مثبت بر ارزش و مسکن در نواحی پرجمعیت،
تأثیر منفی بر ارزش ،میگذارد.
نزدیکی به مراکز اصلی و با کیفیت آموزشگاهی و خطوط مترو (تا شعاعی مشخص) تأثیر
مثبت بر ارزش مسکن دارد.
فضای سبز ،وجود آسانسور ،تعداد حمامها ،سال ساخت ساختمان ،و وجود یک انباری کوچک
اثر مثبت بر ارزش مسکن دارند.
سطح آلودگی هوا بر ارزش خانه تأثیر مستقیم دارد .خانههایی که در معرض آلودگی کمتری
از هوا هستند ،ارزشمندتر محسوب میشوند.

ایاالت متحده
سئول
اسپانیا
سئول

دید به منظرههای سبز و طبقات باالتر ،ارزش باالتری را برای مسکن رقم میزند.

چین -گانزو
سوئیس
برام استید (نیویورک)
لوکزامبورگ

ارزش های مسکن مثبت یا منفی هستند .تجهیزات تفریحی ،نزدیکی به فضای سبز و آب
جز موارد مثبت و آلودگی هوا ،صوتی و نزدیکی به راهآهن جزء موارد منفی است.
نزدیکی به سدّ و آبراههها تا شعاعی مشخص به دلیل وجود بحرانهای طبیعی ارزش منفی
دارد .زیربنا ،تعداد اتاق ،قدمت و متغیرهای فیزیکی دیگر ،بر ارزش مسکن نقش دارند.
پروژههای توسعۀ بزرگ مقیاس که بر کیفیت محیط خود میافزایند و تغییر کاربریها به
سمت کیفیت بهتر محیط ،بر ارزش مسکن و زمین شهری میافزاید.

ارجا  ،در قالب جدول شماره ،5اشاره شدهاند .طبق جدول

یااک چنااد متغیاار را کااه غالبااً جاازو متغیرهااای دربرگیرناادۀ

ماکور ،محتوای ارزش مفهوم ثابتی ندارد اما غالباً بر

ویژگیهای محیطی یاا فیزیکای مساکن باهشامار مایآیناد،

ویژگیهای کمّی مسکن و آنه ویژگیهای خاختاری-

بهعنوان عوامل مؤثر بر ارزش مسکن ،مطارح کاردهاناد .ایان

فیزیکی آن ،بنا نهاده شدهاخ .

پژوهشها میتواند باهعناوان زمیناۀ مناخابی بارای شناخاایی
زمااین،

محققان بر حسب اهدا و خئواالت پاژوهش خاود یاک یاا

تجهیزات از نظر آمااری را در ارزش

ترکیبی از روشهای موجود ارزشگااری مسکن را میتوانند

واحد مسکونی ماؤثر مایداناد .شارزهای و یزدانای (،)5991

اختفاده کنند .تمامی مقاالت و پژوهشهای مرور شده ،که باه

یزدانی بروجنی ( ،)5999بهنامیان و همکاران ( ،)5113اکباری

برخی از آنهاا در ایان بخاش اشااره شاد ،باا کااربرد مادل

و همکاااران ( ،)5111خااوشاخااالق و همکاااران (،)5111

هدانیک ،چند متغیر اصلی را در تبیین مدل هادانیک مساکن،

( ،)5151صاداقتی

معناادار شاناختهاناد امااا تحلیلای از مفهاوم ارزش و بررخاای

و نوریااان ( ،)5151تیمااوری و همکاااران (( )5152در شااهر

تطبیقی آن در یک شهر (یاا مقیااسهاای دیگار) نداشاتهاناد.

تبریز) و محققان دیگری را میتوان نام برد کاه بارای بارآورد

هایی را انتخااب

ماادل در تویساارکان و دلیجااان ،خااه متغیار مساااح
مساح

زیربنا و کیفی

چگنی و انواری ( ،)5112خورشیددوخا
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محققان ماکور بسته به اهدا
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در داخل کشور نیز عابدین درکاوش ( )5995در کااربرد

مفهوم ارزش در شهرهای کشور ،مورد اختفاده قارار بگیرناد.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

مفهوم ارزش در مدل هدانیک در پژوهشهای مستند و دارای

ارزش مسکن شهری ،از مدل هدانیک اختفاده کردهاناد و هار

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

محقق (سال تحقیق)
استرازهیم ()1973
)Straszheim (1973
کین و کوئیلی ()1975
)Kain& Quigly (1975
کینگ ()1976
)King (1976
چاو و همکاران ()2001
)Chau et al (2001
ژئوگان ()2002
)Geoghegan (2002
بای()2003
)Bae (2003
مورانکو ()2003
)Morancho (2003
وون کیم و همکاران ()2003
)Won Kim et al (2003
جیم و چن ()2007( )2006
Jim & chen
)(2006)(2007
اسکالپفر و همکاران ()2015
)Schalpfer et al (2015
کوئن و همکاران ()2019
)Cohen et al (2019
گلوماک و همکاران ()2019
)Glumac(2019

مکان تحقیق

مفهوم استخراجی از«ارزش» در مسکن شهری

بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)

هاای معناادار اقادام

ارزش در جامعااه ،ارتباااطی مسااتقی بااا کاانشهااا ،رفتارهااا و

و با اجرای مدل ،نسب

کردهاند .در این پژوهش ،ضامن اتخااذ رویکارد شهرخاازانه،

باورهای فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد .بناابراین انتظاار

تاا پوشاش کااملی از طیاه گساتردهای از

ماایرود کااه تعبیاار ارزش و ویژگاایهااای آن در هاار جامعااه

ها باهدور از هرگوناه پایشداوری صاورت پاایرد و

متفاوت باشد که این امر منت به تبیین الگوهاای ارزشمحاور

زمینهای برای شناخایی مفهوم ارزش در ترجیحات آشکارشدۀ

مختله در برنامهریزی مسکن نیز خواهد شد .در همین راختا

ایان مطالعاات

برنامهریزان مسکن شهری به دنباال الگاوی مطلاوب مساکن

خعی شده اخا
شاخ

به ارائۀ شااخ

خاکنان ،مهیا شود که این امر نشاان از باداع

شهری ،همواره از مدلها و تکنیکهای مختلفی بهره بردهاناد.

دارد.

 .2مبانی نظری :ارزش ،فرهنگ اسالمی و

مورد نظر مصر

برنامهریزی مسکن

تعاملی به یکدیگر پیوناد خاوردهاناد ،نخواهاد باود .در ایان

مسکن را کاه اصالیتارین و پرتعادادترین خااختمان در هار
مجتمااع زیسااتی اعا از شااهر و روخااتا اخا  ،شاااید بتااوان
اصلیترین عامل و هد

کننده و تولیدکننده مسکن که در یک باازار

حالا  ،ارزش در برنامااهریاازی مساکن علا
ویژگیهای مشخ

ایجاااد برخاای

خواهد بود و ترجیحات افراد در توخاعۀ

شکلدهندۀ کالبد و خاختار شهر نیز

مسکن شهری ،تجلی خواهند یاف  .اما این ارزشها و مناافع،

معرفی کردم ه از نظر آنکه در شهر ،این خانههاا هساتند کاه

با آنکه در بازار مسکن بهطوردائ در حاال تباادل هساتند ،از

در تملک شهروندان هستند ه از این نظار کاه خاناه فضاای

آنجا که بهطاور ملماوس عرضاه نمایشاوند ،قابال خانجش

اصلی رشد و بلوغ و بالندگی فردی در بطان خاانواده اخا .

نیستند .به تعبیری دیگر ،بعضی مناافعی کاه از برخای فضااها

همچنین از این نظر که خانه محل اختقرار کاوچکترین واحاد

تولید میشوند ،نسبتاً آخانتر ارزشگااری میشوند ،زیارا در

اینکاه مساکن

بازار در حال مبادله شدن هستند .اماا برخای از ویژگایهاای

اجتماعی شهر یعنی خانواده هس

و درنهای

زمینااهخاااز وحاادت و عاماال هوی ا

( .)Naghizadeh 2018آنچااه بیااان شااد ،بااالواقع اهمیاا

بازار خاصی جه

خرید و فاروش ندارناد (مانناد برخای از

برنامهریزی مسکن را نشان مایدهادم مسالماً تحقاق اهادا

ویژگیهاای زیسا

محیطای) .تکنیاکهاای مختلفای بارای

توخاعۀ مسااکن ،مسااتلزم برخاورداری از یااک نظااام کارآمااد

ارزشگااری کاالهای غیر بازاری مسکن شهری وجود دارند.

که بهگونهای هماهناگ ،خاببخااز رشاد و

در برخی از این روشها نظیر روش هدانیک ،رویکرد غالاب،

توخعۀ منسج مسکن به تناخب ویژگیهاای ارزشبخاش آن

وارد کردن اطالعات جامعی از ویژگیهای تبیینکننادۀ ارزش

ازجمله ویژگیهای خاختاری ،مدیریتی ،اقتصادی ،فرهنگای و

اخ

تاا تحلیال کااملی از متغیرهاایی کاه در ارزش مساکن

اجتماعی ،شود .از طرفی ،ارزشها ،موجودیا هاایی هساتند

تنثیرگاااار هسااتند ،انجااام شااود و بنااابراین غالبااً خااه مقولاۀ

برخاخته از بستر آنچه اخالقیات نامیده میشوند که نزد افاراد

محوری خاختاری -فیزیکی ،محیطی و زیس محیطی مادنظر

یک جامعه به توافق ضمنی ،ماورد پاایرش قارار مایگیرناد.

قرار دارد .در پژوهش حاضر ،با توجه به اینکه اندیشۀاخاالمی

برنامهریزی اخ

ارزش ،مطلوبیتی اخ

که از مفیادبودن یاک حقیقا

انتازا

نیز مطرح اخ

و طبق این اندیشه ارزش یک واحد مسکونی

میشود ،باا اینکاه خاود ارزش در نفاساش ،دارای حقیقا

عالوه بر ویژگیهای خاختاری بنا به ارتباط آن با نظاام واحاد

عینی نیس  .با نظر به منشن انتزاعش که مفید بودن باه معناای

همسایگی نیز مربوط اخ  ،هر خه مقولۀ فاوق ،مادنظر قارار

ارزش حقیقتی اخ

که میتواند دو مفهوم ارزش ذاتای و یاا

ابزاری را در بر بگیرد .در کل میتوان گف

که ارزش و درن

مطابق با انگاارههاای فرهناگ اخاالمی ،هماانطاور کاه
وضعی

خاص طبقۀ اجتماعی رفتاار و کاردار فارد را تحا
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عام آن اخ  ،یک واقعی

تلقای مایشاود .بناابراین ماهیا

دارد و از تمرکز بر بُعد خاص ،اجتناب شده اخ .

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

فاارد و جامعااه اخ ا

تبیین کنندۀ ارزش واحد مسکونی ،دارای خصلتی هساتند کاه

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

الگوی مطلوب مساکن شاهری ،الگاویی جادا از ارزشهاای

نفوذ قرار میدهد ،معیارهای انفارادی و گروهای نیاز وخایلۀ

شاید تمیز و طبقهبندی و شمردن آنها باالتر از تواناائی فکار

ایجاد فرهنگ میشوند و به طاور غیار مساتقی بار افاراد اثار

بوده باشد :اگرچه همۀ آنهاا خااخته فکار و اندیشاه هساتند

میکنند .ارزشها در باب فرهنگ جامعه و رفتارهای انسانهاا

( .)Tabatabai 1984بهنظر عالمه ،قوای فعالۀ انسان ،در انجام

نقش دوگانهای ایفا میکنند .از یک خو ،نیروی خااختاردهندۀ

فعالی های طبیعی و تکوینی خاود ،یاک خلساله احساخاات

رفتارهای بشری به شمار میآیناد و از خاوی دیگار ،الگاویی

ادراکی مانند حبّ و بغض و کراه

کاه

تلقی میشوند که فرهناگ غالاب جامعاه آن را خااختاربندی

بهواخطۀ آن ،متعلق فعل خود را از غیر آن تمییز میدهاد و در

کااه بااه

Sarai

کارده اخا

( .)Ahmadi 2015هااال کوشاایده اخا

بهوجود آورده اخ
میدهد (

انجام فعل خود ،معنای بایستی را به آن نسب

چیسا  ،چگوناه تولیاد مایشاود و چاه نسابتی باا زناادگی

توان و اختعدادی قائل اخ

که میتواند بر پایۀ اماور ،احاوال

اجتماعی -خیاخی دارد .در این رابطه با چیستی فرهنگ ،هاال

درونی و بنا به نیازها و به تناخب خااختار وجاودی ،افکاار و

آن را چیزی جز «معنای مشترن» یا «مجموعه مفاهی  ،تصاویر

ادراکاتی ،بسازد .اینگونه امور و ادراکات تا وقتای بقاا و دوام

و تصورات مشترن» نمیداندم زیرا برقراری ارتبااط فقا باه

دارند که نیاز بدان برقرار باشد و پس از رفاع نیااز ،چاه بساا

واخطۀ معناهای مشترن یا شایوههاای نسابتاً همساان فکار و

زایل شوند .بر اخاس این تعریه ،اعتباار ،مولاود احساخاات

احساس امکانپایر اخ  .بار ایان مبناا ،هاال ،فرهناگ را باه

درونی انسان خواهد بود و بدین معنا اخ

که انسان در ذهان

واخطۀ تولید و تبادل معنا تعریه میکند .هال بیان میکناد کاه

خود شیئی را کاه در عاال خاارج مصاداق مفهاومی نادارد،

«معنا» در درون مدار فرهنگی و در چندین پایگاه متفاوت تولید

مصداق آن مفهوم قرار دهد تا بدینوخیله آثار شیء اول را بار

میشود و به صورت چرخشی در میان این پایگااههاا حرکا

شایء دوم بااار کنااد ( .)Amoli Larijani 1992وی ،انسااان را

میکند .در نگاه او معنا شامل هر آن چیزی اخ که ایجاد تعلق

دارای دو وجه میداند که بُعد طبیعی و اعتباری اخ  .در بُعد

میکند و احساس هوی را به وجود میآورد و این معنا اخا

اعتباری ،با تولد یافتن ،باه نااگزیر ،رناگ محای و شارای و
و خصوصیات احساخی ،ادراکی ،رفتااری خاصای باه

میدهد ( .)Mirzai and Parvin 2010دربارۀ چگونگی تولید و

خود میگیرد .این وجه با تربی

در یک فرهنگ خاص ،آغااز

متوالی و مرتب «بازنمایی مفهومی» و «بازنمایی زباانی» تولیاد

برخاخ های مفهوم خازی عقل عملی هستندم خااختاری کاه

و منتشر میشود .معناهایی که به واخطۀ نظام بازنمایی تولید و

عقل عملی هنگام ایجاد «باید» در افعال فردی و اجتمااعی ،از

منتشر می شاوند پیوناد تنگااتنگی باا مناخابات فادرت پیادا

آن تبعی

هساتند ،اماا

میکنند .بنابراین ،در هر فرهنگ خاص ،میتوان به مدد مباانی

مصادیق آنها با تغییر نیازهاا ،زماانهاا ،فرهناگهاا و محای

حاک بر جامعه ،بازنمایی مفهومی از معناهای شاکل گرفتاه و

جغرافیایی تغییر میکنند ( .)Tabatabai 2009براخااس آنچاه

از آن ،یافا  .درهماین راخاتا ،تقریرهاای

مرور شد ،میتوان مدعی شد که در وجه اعتبااری انساان ،بار

خاص عالماه در نظریاۀ اعتباریاات و دیادگاه ارزششناخای

مبنای فرهنگ حاک بر جامعه ،ارزشهاای خاصای نیاز باارز

باازخوانی بیاناات و اخاتنتاج مفهاوم ارزش را

خواهند شد کاه آن ارزشهاا ،هار چناد اعتبااری و ویاژۀ آن

فراه کرده اخ  .نظریۀ اعتباریات ،در مقالاۀ ششا از کتااب

جامعۀ خاص اخا  ،اماا در روناد توخاعۀ آن جامعاه ،نقاش

اصول فلسفه و روش رئالیس  ،بیان شده اخ  .عالمه در ایان

حیاتی خواهند داش  .نتیجه آنکه ،بُعد طبیعی انسان ،محارن

مقاله ،اشارهمیکند که مفااهی اعتبااری کاه انساان اجتمااعی

بعد اعتباری او خواهد باود و بناابراین ،آدمای برمبناای وجاه

کاه

طبیعی خود و نیازهای اولیه ،دارای احساخاتی چون خواختن،

انتشار فرهنگ ،وی معتقد اخ

ارزشهای منبعا
ایشان ،أرفی

امروزه از قالب ذهن خود درآورده ،به اندازهای زیاد اخ
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که معناا از طریاق دو فرایناد

ماایشااود ( .)Mosleh 2014باار ایاان اخاااس اعتبااارات،
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که اعمال و رفتار انسانها را تنظی میکند و باه آنهاا خاازمان

تربی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

دقیقترین و خادهترین شکل ممکن پاخا دهاد کاه فرهناگ

 .)2013به عبارت دیگر ،عالمه برای انسان و موجودات زنده،

بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)

Fig. 1: Conceptual model of urban housing value

نخواختن ،دوخ

فعلیای که براخاس یک خلسله ارزشهای حاک بار افکاار و

معرف شناختی مورد قبول هار اخاتراتژی ،تفسایر شاوند .در

ادراکات انسان (اعتباریات) ،جه گیریها بارای تانمین وجاه

پااژوهش حاضاار« ،رئالیسا اخااالمی» برپایاۀ دیاادگاه عالمااه

طبیعی او را تضمین خواهند کرد.

طباطبایی ،بهعنوان رویکرد نظری اصالی مادنظر قارار گرفتاه

با عنای

داشتن ،دوخ

به مرور مبانی نظاری صاورتگرفتاه و پیشاینۀ

اخ  .با توجه به اینکه جهاانی مساتقل از ماا وجاود دارد و
کاشهنما و واقعی نما اخ

و امکان شناخاایی نظا

بررخی شده ،مطابق با اندیشۀ اخالمی و دیدگاه ارزششناختی

معرف

عالمه طباطبایی ،مایتاوان مادل مفهاومی اولیاه از ارزش در

پنهان و کشه قواعد حاک بر جهان پیرامون از طریاق کساب

برنامهریزی مسکن شهری را بهصورت شکل شمارۀ  ،5ترخی

دانش وجود دارد ،به نظر میرخد مایتاوان باه تبیاین مفهاوم

کرد.

ارزش در برنامهریزی مسکن در اندیشاۀ اخاالمی نائال شاد.
آنچنان که در نظام توخعۀ مسکن شهری ،مصاادیق و عوامال

هیچ روشی در تحقیق را نمیتاوان بادون داشاتن مفروضاات

کرد .در همین روند از روش هدانیک بهاره باردهشادهاخا م

هستیشناختی و معرف شناختی مورد اختفاده قارار داد ،بلکاه

هرچند با توجه به خواختگاه غربای مادل ،در ایان مطالعاات،

مفروضاات

روش هاادانیک در تطبیااق بااا دیاادگاه ارزششناخاای عالمااه،

پااژوهش خواهااد بااود .بااهعبااارت دیگاار ،روشهااا

(هدانیک توخعهیافته) مورد توجه قرار گرفتهاخ  .باهعباارتی

میتوانند مخدوم چندین ارباب باشند ،اما مجبور هستند بارای

دیگر ،مدل هدانیک از این منظر که مبانی اولیه برای شناخاایی

این کار «رنگ و لعاب» خود را تغییار دهناد و دادههاایی کاه

اماا

انتخاب و اختفاده از هر روش خاصی ،در خدم
رهیافا

مفهوم ارزش فراه میخازد ،مطمحنظر قرار گرفته اخا
نیاز اخ

که مبانی آن مطابق با اندیشۀ اخالمی ،بومی شود که
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 .3روش پژوهش

واقعی شکلدهندۀ مفهوم ارزش مساکن شاهری را بازنماایی
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نداشتن و  ...میشودم مباانی

تولیااد ماایشااوند بایااد طبااق مفروضااات هسااتیشااناختی و

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

تصویر  :5مدل مفهومی ارزش مسکن شهری

این امار باا توجاه باه دیادگاه ارزششناخای عالماه ،محقاق

نمونهگیری ماکور برای انتخاب واحادهای مساکونی حجا

میشود .در بازتعریه مفهاوم ارزش (در اندیشاۀ اخاالمی) از

نمونه ،آن اخ

نظریۀ اعتباریات عالمه بهره برده میشود و طبق آن مایتاوان

واحدهایی اخا

مدعی شد که درواقاع ارزشهاا ،برداشا هاایی هساتند کاه

گرفتهاند ،زیرا در این صورت اخ

توخا عقال عملای افاراد (آنچااه افعاال بشاری -فاردی یااا

از مجموعۀ عوامل و ترجیحات مؤثر عینای و ذهنای خریادار

اجتماعی  -در قالاب آن ر مایدهاد) ،خااخته مایشاوند و

مسکن را در قیم

(ارزش) فروش ملک یاف  .بدین منظاور

ضمن وجود وجوه مشترن میاان انساانهاا ،امکاان برقاراری

با مراجعه به بنگاههای مشااور اماالن در خاطح بخاشهاای

رابطۀ فها پاایر در رفتاار فاردی و اجتمااعی را نیاز فاراه

هد  ،واحادهای مساکونی کاه در دو خاال اخیار ( 5392و

کردهاند و عمل انسانها را حتی در فرهنگهای مختله ،برای

 )5392مورد معامله قرار گرفتهاناد ،انتخااب شادهاناد .نحاوۀ

یکدیگر فه پایر میخازند .در پارادای انتخابی ایان پاژوهش

انتخاب بنگاهها بهصورت تصادفی خاده اخ  .همچنین خاعی

(واقعگرایی اخاالمی) ،ترکیبای از روشهاای کمّای و کیفای،

شدهاخ

تا شانس شناخایی طیه نسبتاً کااملی از عوامال یاا

شیوۀ توصایفی -تحلیلای و اخاتنباطی و روشهاای مناخاب

مشخصههای مرتب با پدیده ،مطمح نظر قرار بگیرد تا امکاان

پردازش دادهها ،در کشه و تبیین واقعی ها و نظ های پنهان

بررخی وابستگی متقابل بین متغیرهاا و عاواملی کاه بیشاترین

و خائواالت تحقیاق ،ماورد اخاتفاده قارار

کمتاری دارناد ،میسار

خواهند گرف  .بدیهی اخا

کاه روشهاای انتخاابی ،طباق

کاه در دو خاال اخیار ماورد معاملاه قارار
که میتوان مصداقی عینی

تناخب را دارند ،از آنهایی کاه اهمیا

شود .در اکثر پروژههای تحقیقاتی ،محدودی های مالی ،وق

پارادای اتخاذشادۀ تحقیاق ،باا مفروضاات هساتیشناخای و

و نیروی انسانی ،اندازۀ نمونهای را که الزم اخ

معرف شناختی آن مدنظر هستند و تفسیر میشوند.

قرار گیرد ،محدود میخازد .در روش همبستگی ،پیشنهاد شده

جامعۀ آماری و نمونهها :در این پژوهش ،جامعۀ آماری،

اخ

که حداقل  31نفر آزمودنی انتخااب شاود (

مورد مطالعه
Delaware

که در آن خهنمونۀ اصالی توخاعۀ مساکونی

 .)2001در مطالعات حاضر ،تعداد  31پرخشنامه در هر نمونه،

انتخاب و نمونهگیری شادهاناد .باهلحاا ناو شناخای فناون

(درمجمو  511پرخشنامه).

شهر تبریز اخ

مبنای بررخیها قرار گرفته اخ

نمونااهگیااری ،از «نمونااهگیااری روشهااای ترکیباای» باهااد
بهکارگیری بیش از یک نو راهبارد نموناهگیاری در تحقیاق
(جه

دختیابی به بازنمایی کمّای و هدفمنادی کیفای) ،بهاره

مطالعات ه از نو کمّی و ه از ناو کیفای هساتند ،مادل
1

تحلیل از نو آنالیز کوواریانس  ،اخا

( .)Gujarati 2006در

نمونهگیری طبقهای (قشربندی نسبی) بهارهگرفتاهشادهاخا ،

ضریب اخسیرمن و برای دادههای فاصلهای از ضریب پیرخون،

بهگونهای که از هر بخش شهری منتخاب (منااطق  1 ،1و ،)1

اختفاده شده اخ  .بهمنظور شناخایی متغیرهاای ارزشدهناده

به طور مساوی ،نمونهگیری انجام خواهد شد .خاسس در هار

به مسکن شهری ،از «رگرخیون خطی چند متغیره» بهره گرفته

منطقه و در مجموعۀ مسکونی انتخابی شاامل :مجتماع شاهید

خواهااد شااد .اجاارای رگرخاایون ب اهصااورت «خاااده ،شاابه

چمران در منطقۀ  ،1شهرن رشدیه در منطقۀ  1و کوی اشکان

لگاریتمی» خواهد بود که نتای برای بهترین بارآورد از ارزش

در منطقۀ  ،1راهبرد نمونهگیری غیراحتماالی هدفمناد از ناو

مسکن بهصورت تطبیقی ،بررخی میشود .در ارتباط باا روش

«نمونهگیری موارد خاص و بیمانند» اختفاده شاده اخا  .در

اجرای تاابع رگرخایون ،طباق تجاارب ماورد بررخای خاایر

این نو نمونهگیری به پیاروی از اخاتیک ( ،)5991تنکیاد بار

پژوهشگران در برآورد ارزش واحد مسکونی ،غلباۀ دو شایوۀ

موارد خاص یاا ویاژه اخا  ،ناه جریاانهاا و خاایر

رگرخیون خاده و شبه لگاریتمی که برآوردهای نزدیکتری به

واحدها ( .)Mohammadpour 2011دلیال اخاتفاده از شایوۀ

Kain and Quigly

اهمی
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داشتهاند ،مشاهده میشاود (نظیار:
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برده شدهاخ  .ابتادا از شایوۀ نموناهگیاری احتماالی از ناو

راختای انجام تحلیال همبساتگی ،بارای دادههاای رتباهای از
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روش تحلیل دادهها :با توجاه باه اینکاه دادههاای ایان

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

منطبق باا اهادا

که با توجه به هد مطالعات ،نیاز به انتخااب

بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)

Khalili Iraqi and 2012،Khosh Akhlagh et al. 2006،2006

نمیشود ،بنابراین ایان دخاته از خائواالت در تحلیال پایاایی

(Sedaghati and Nourian. 2016 ،Nobaharم اماا بااه طااور

حا

شادند .همچناین اطالعاات مرباوط باه ویژگایهاای

ویژه هایچیاک از مادلهاای بارآورد و یاا شناخاایی عوامال

توصیفی واحدهای مسکونی مطالعه شده (که از نموناهای باه

ارزشدهنده از جمله تئوری هدانیک ،در خصوص چگاونگی

نموناۀ دیگاار متفاااوت اخا ) ،نیااز در ایاان تحلیاال محاخاابه

مدلهای رگرخیون مورد اختفاده ،کمک چندانی نمایکناد .باا

نشدهاند .خایر متغیرهاای پرخاشناماه وارد آزماون شادند و

مراجعه به پیشاینۀ مارور شاده از مطالعاات مارتب  ،مشااهده

ضااریب آلفااای محاخااباتی براباار  ،1/229تنییدکنناادۀ پایااایی

میشود که نظریۀ مشخصی برای انتخاب شکل مناخاب تاابع

(بزرگتاار از  )1/2پرخااشنام اۀ مطالعااات ،بااود .در مجموعااه

1

اطالعات توصیفی ماورد بررخای ،جنسای  ،خان ،وضاعی

( )1974و کرون ( 2007و  )2005که باه بسا نظاری مادل

تنهل ،خطح تحصایالت ،شاغل خرپرخا

خاانوار ،متوخا

ارزش هاادانیک (ماادلی کااه تحلیاال اصاالی را برپایااه توابااع

درآمد ماهیانه ،تعداد خاانوار ،مادت اقاما

در محلاۀ فعلای

رگرخیونی عملی میخازد) پرداختهاند و باهطاور جاامعی باه

خکون  ،شهر محل تولد و مادت اقاما

توخعۀ آن کمک کردهاناد ،در ماورد شاکل دقیاق تاابع ،نظار

شدهاند .در جدول شماره  ،5ایان اطالعاات باه تفکیاک خاه

واحدی ارائه ندادهاند .در عین حال در ارتباط باا مهاار اثارات

نمونۀ پژوهش ،ارائه شده اخ .

رگرخیون ،وجود ندارد .آنچناان کاه لنکساتر ( ،)1966روزن

در تبریاز ،بررخای

اقتصادی احتمالی رگرخیون ،آزمون ه خطی ،با توجه به این

یافتههای تحلیلی :در این پژوهش ،خعی شد تا عوامال

نکته که اگر ه خطی در یاک معادلاه رگرخایون بااال باشاد،

ارزشدهندۀ مساکن شاهری از منظار خااکنان و بهارهوران از

بااا شااک مواجااه شااود ،صااورت

مسکن ،مطمح نظر قرار بگیرد .بخشی از این عوامال ،مرباوط

میپایرد .همچنین بررخی پدیدۀ خاود همبساتگی فضاایی و

به کمی

دخترخای باه خادمات شاهری مارتب باا

ناهمگنی فضایی -موقتی در رگرخایون ،مطماح نظار خواهاد

مسکن شهری بودهاخ

بود .در این مطالعات ،از نرمافزار  spssنسخۀ  55برای تحلیال

لیکرت از درجۀ دخترخی خیلی ضعیه به خدمات تاا درجاه

دادهها اختفاده خواهد شد.

خیلی خوب دخترخی به خدمات ،پاخ دهی کردهاند .تصاویر

اعتبااار ماادل ممکاان اخا

و کیفی

که کنشگران در قالب طیه پن گاناه

خادمات

شهری را در نمونههای مورد بررخی نشان میدهد.

 .4یافتهها

طبق تصویر  ،5آنچه بارز اخ

این اخ

که در بسیاری

یافتههای توصییفی :در مطالعاات حاضار ،دو پرخاشناماۀ

از کاربریهاای هاد  ،در نموناه مجتماع چماران و کاوی

اصلی مبنای اختخراج دادهها قرار گرفتهاخ  .در عاین حاال،

اشکان ،متوخا امتیااز حاصاله ،بیشاتر از مقاادیر نظیار در

و

که طباق مطالعاات

هر دو پرخشنامه بهلحا روایی محتوایی و از نظار کمیّا
کیفی

خئواالت ،توخ افراد خبره مورد بررخی و تنیید قارار

شهرن رشدیه اخ  .این در حالی اخ
شناخ

حاصله ،بسیاری از همین کاربریها در فاصلۀ قابال

گرف  .همچنین به منظور تعیین میزان پایاایی و باا تنکیاد بار

قبول و دخترخی مناخب نسب

همسانی درونی ،روش ضریب آلفای کرونباا ماورد اخاتفاده

شهرن ،قرار دارند .بررخی و تعمق بیشتر بار موضاو  ،ایان

قرار گرف  .ایان روش در زماانی کاه آزماون از بخاشهاای

نکتااه را روشاان ماایکنااد کااه از آنجااا کااه در مبحاا
انتظارات و توقع افراد نیز مطرح اخا ،

پرخشنامۀ این پژوهش) ،کااربرد بیشاتری دارد .از آنجاا کاه

به نظر میرخد که خطح توقع افراد پاخ دهناده در شاهرن

خائواالت جمعیا شااناختی ،ماننااد جنساای  ،شااغل ،خااطح

رشدیه از دخترخی باه خادمات هاد  ،متفااوت از خاطح
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متفاوت با طیه پاخخی متنو  ،تشکیل شاده اخا

(همانناد

ارزششناخی ،بح

به واحدهای مساکونی ایان

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

مربوط به نمودارهاای میلاهای (شاکل ،)5وضاعی

 .5یافتههای پژوهش

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

)Jim and chen ،Coley 2005 ،Won Kim et al. 2003 ،1975

تحصیالت آزماونشاوندگان و  ...در محاخابۀ پایاایی لحاا

جدول :2اطالعات توصیفی مربوط به کنشگران به تفکیک نمونههای مطالعاتی

Table 2: Descriptive information about the respondents by study samples

متوسط سن

زن

مرد

مجرد

متأهل

بیسواد

تا دیپلم

تا فوق دییپلم

کارشناسی و باالتر

بیکار

بازنشسته

کارمند (بخش دولتی)

آزاد

کمتر از دو میلیون

از دو تا سه میلیون

نمونه مورد بررسی

جنس (درصد)

(درصد)

وضعیت تأهل

(درصد)

تحصیالت

سطح

خانوار (درصد)

سرپرست

شغل

(درصد)

ماهیانه

متوسط درآمد

از سه تا پنج میلیون

بیش از پنج میلیون

تعداد خانوار

مدت اقامت در محله فعلی

مجتمع چمران

91

11

11

9

91

71

41

77

71

1

21

29

11

1

21

41

29

9.7

72.9

کوی اشکان

91

19

شهرک رشدیه

19

41

19

97

19

1

29

21

47

9

77

11

11

1

1

97

19

9.9

11

71

11

71

91

29

29

1

91

21

11

9

9

41

91

9.1

71.1

1.9

Fig. 2: A comparative study of service access in three study samples

شهر محل تولد (تبریز /درصد)

تصویر  :2بررسی تطبیقی دسترسی به خدمات در سه نمونه مطالعاتی

19

11

11

ضعیف

مدت اقامت در تبریز

سطح خیلی

91.1

11.9

99.1

سطح متوسط

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.125
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سطح خوب
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کوی اشکان

مجتمع چمران

شهرک رشدیه

بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)

انتظارات دو نمونۀ دیگر بوده اخ م باه عباارت دیگار،
به احتمال زیاد ،خبک زندگی و گروه درآمدی خاکن در این

دیگر ،کمتر اخ

که این مه در یافتهها اشاره و تحلیل شده

اخ .

شهرن ،دو عامل کلیدی در انتخاب این افراد باشاد و آنهاا

بازتعریف مفهوم «ارزش» مسکن شهری – شهر

بر حسب نیاز ،جویای دخترخی به کاربریهاایی باا کیفیا
باالتر هستند .در واقاع مایتاوان گفا

کاه ارزشدهای باه

تبریز و نمونههای مطالعاتی

و بنااابراین فاارد برمبنااای تااوان

تبریز ،خعی شاد تاا ضامن لحاا طیاه نسابت ًا جاامعی از

اقتصااادی خااود و خااطح انتظاااراتش ،اقاادام بااه اخااتفاده و

شاخ

هاای تنثیرگااار ،مادل مفهاومی ارزش باه واخاطۀ

بهرهبرداری از کاربری خاص ،خواهد کرد.

تحلیل رگرخیونی دادهها انجام شود .در هریک از نمونههای

ترجیحااات آن افااراد اخا

بنابراین میتوان نتیجه گرف

که نزدیکای و یاا وجاود

مورد بررخی ،طیه متفاوتی از شااخ

هاا در مادل نهاایی

کاربریهای مورد نیاز در محله مسکونی ،ضرورتاً به معناای

منتخب ،جای گرفتند .در دو نمونۀ مجتمع چماران و کاوی

و

اشکان ،نتای رگرخیون با هر دو روش خطای خااده و شابه

و خااطح ارائ اۀ خاادمات ،امااری کلیاادی و مه ا و

لگاریتمی یکسان محاخبه شدهاخ  .جاداول شاماره  3و ،1

امتیاز مناخب دخترخی به خدمات از منظر خاکنان نیسا
کیفی ا

تنثیرگاار بر انتخاب افراد خواهد بود .میتوان اینگونه گف

خالصهای از نتای در هر یک از این نمونهها در کنار نتاای

کااه دخترخاای بااه کاااربری خاااص ،طبااق توضاایح فاارد

حاصله در شهر تبریز (بهطور کلی) را نشان میدهد.

مصاحبهکننده ،نمودی از انتظارات فرد و نه فاصالۀ فیزیکای

شایان ذکر اخ

که با توجه به مقدار بیشتر آمااره  Fدر

هدانیک مبنای بررخی قرار گرفته که در دیدگاه مؤخّر مبتنی

در اولوی

اخ  .این مدل  91درصد تغییرات متغیار ارزش

بر خطح انتظاارات افاراد اخا  ،باه نحاوی کاه بار مبناای

مسکن شهری را پوشش میدهد .بدین ترتیب مفهوم ارزش،

«انتظارات» فرد در تعامل و انطباق با «توان ماالی» خاودش،

طبق مدل اولیۀ پژوهش ،به تفکیاک نموناههاای مطالعااتی،

خطحی از رفاه و لات در انتخاب مساکن شاهری بارای او

بهصورت شکل شمارۀ  ،3قابل ارائه خواهد بود.

رق میخورد! اینکه چارا باهعناوان مثاال ،یاک دبساتان در

در ارتباط با متغیرهای معنادار مفهوم ارزش مساکن در

کوچه و یا حتی محلاهای کاه خااکن در آن هساتند ،ماورد

شهر تبریز ،آمارۀ  Fدر روش رگرخیون خطای خااده بیشاتر

اختقبال قرار نمیگیرد و ترجیح فرد ،دبساتان دیگاری حتای

اخ

خواهد باود .در

دورتر اخ  ،این به خاطح انتظاارات فارد ارتبااط دارد کاه

این حال  99 ،درصد تغییرات متغیر ارزش مسکن شاهری،

و کیفیا

توامنن طبق توانایی مالی خاود و آنچاه از کمیا

و بنابراین مدل منت از آن در اولوی

پوشش داده میشود.

کاربری مادنظر دارد ،باهصاورت تعااملی در ذهانش نقاش
میبندد تا به یک انتخاب برای اختفاده از آن کااربری منجار

 .5بحث

شود .از این منظر به فرد پاخ دهنده توضیح داده شده اخ

از مجمو نتای و یافتههای تحقیق در ارتباط با مفهاوم ارزش

که برمبنای انتظارات خود از کاربری های متفااوت ،از یاک

در مسکن شهری تبریز میتوان گف :

تا پن به دخترخی خود از خانه به کاربری مشاخ

کرد ،با وجودی که متغیرهاای یکساان در هار خاه

کاه باهعناوان مثاال در شاهرن

نمونه وارد مدل شدهاند اماا باه دلیال پاخا هاای متفااوت و

وجاود دارد،

شرای غیارهمگان مساکن در نموناههاا ،نتاای متفااوتی در

اما خطح دخترخی منطبق بر انتظارات خااکنانش از محاالت

نمونهها حاصل شاد اماا خااختار متغیرهاا یکساان اخا  .در

رشدیه تقریباً تمام کاربریهای مکمل خکون
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بدهید .به همین دلیل اخا

 ،امتیااز

باید دق

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

آنان به کاربری مورد نظار اخا  .در نوشاتار حاضار ،مادل

روش رگرخیون خطی خاده (نمونۀ رشدیه) ،نتای این مدل،

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

دخترخاای افااراد بااه کاااربریهااا ،جلااوهای از انتظااارات و

بهمنظور تبیین مفهوم ارزش در برنامهریازی مساکن شاهری

جدول  :9متغیرهای معنادار در مدل ارزش مسکن شهری به تفکیک سه نمونۀ مورد بررسی
Table 3: Significant variables in the urban housing value model by three samples

نمونۀ مجتمع شهید چمران

 توازن در ساخت و سازها -2.149
 رعایت سلسله مراتب دسترسی
7.912
 دسترسی به پلیس و نیروی انتظامی
-1.149
 نوع پنجره -1.197
 تعداد کل واحد -1.911

 کل متغیرها مشابه
 اولویت مشابه
برمبنای ضرائب

وضعیت حیاط 1.121
تعداد کل واحد -1.277
سیستم اطفای حریق 1.714
طبقه وقوع -1.192
دسترسی به مسجد -1.111
سلسله مراتب دسترسی 1.111

 کل متغیرها مشابه
 اولویت مشابه
برمبنای ضرائب

نمونۀ کوی اشکان








نمونۀ شهرک رشدیه

 نوع ساختمان 1.919
 دید از خانه به پیرامون -1.149
 سیستم تهویه هوا 1.219
 درب ضد سرقت 1.791
 دسترسی به مراکز تجاری و اداری
1.791
 تعداد جای پارک -1.714
 حقوق همسایگی 1.721
 درجه محرمیت اتاق خوابها 1.717

 نوع ساختمان
1.111
 تمهیدات ایمنی
کودکان -1.271
 درب ضدسرقت
1.717
 دسترسی به مراکز
ارتباطی -1.717

 کل متغیرها

 کل متغیرها

 نوع ساختمان
 درب ضدسرقت واحد
ساختمانی

گام منتخب در مدل نهایی
(رگرسیون خطی ساده) :گام 4
 در روش رگرسیون شبه
لگاریتمی نیز گام  4در مدل نهایی
منتخب شد.

گام منتخب در مدل نهایی
(رگرسیون خطی ساده) :گام 1
در روش رگرسیون شبه لگاریتمی
نیز گام  1در مدل نهایی منتخب
شد.
 مدل انتخابی در روش
رگرسیونی ساده :مرحله  ،9در عین
حال متغیر تزیینات داخلی به دلیل
مقدار غیر مجاز  sigبیشتر از
 ،1.14از مدل نهایی حذف شده
است.
 مدل انتخابی در روش
رگرسیونی شبه لگاریتمی :مرحله
1

شهر
تبریز

791

│

 محله مسکونی 7.111
 تعداد کل واحد -1.219
 بهداشت محله -1.797
 مجاورت با کوه ،تپه -1.711
 توازن در ساخت و سازها
-1.721
 امنیت محله 1.771
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 محله مسکونی
 مجاورت با کوه،
تپه

گام منتخب در مدل نهایی
(رگرسیون خطی ساده) :گام
71
 در روش رگرسیون شبه
لگاریتمی نیز گام  1در مدل
نهایی منتخب شد.

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.125















محله مسکونی 1.119
گونه ساختمان (نوع)1.717
مجاورت با کوه 1.199
تمهیدات ایمنی کودک -1.111
نوع اسکلت ساختمان 1.119
تعداد اتاق خواب 1.149
دسترسی به خدمات غذایی و پذیرایی -1.149
تجهیزات متناسب سالمندان و معلولین 1.111
دسترسی به بانک ،عابربانک و پست -1.111
دید از خانه به پیرامون -1.119خرید دست اول 1.117
تعداد حمام -1.199
دسترسی به مراکز تجاری و اداری 1.191
عایق صوتی بودن خانه 1.124

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

جدول  :1متغیرهای معنادار در مدل ارزش مسکن شهری در شهر تبریز
Table 4: Significant variables in the urban housing value model in Tabriz city

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

شرح /عنوان

رگرسیون خطی ساده

رگرسیون شبه
لگاریتمی

متغیرهای مشترک در
روشهای رگرسیونی
اجراشده

توضیحات

بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)

شهرک رشدیه

5

3

2
51

5

1

1

1

2

نتایج و ترکیب مدل

71

و

لگاریتمی

شبه
است.

مواردی که در هر

53

دو

14

9

رگرسیون
خطی

ساده

مدل

مشابه

هستند زیر آن خط
77

55

16

52

کشیده شده است.
مواردی که صرفاً در
مدل رگرسیون شبه
لگاریتمی معنی دار
شدهاند ،دارای نقطه
چین هستند.

مجتمع چمران

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

 .7حیاط اختصاصی ،سیستم اطفای حریق ،طبقه وقوع
 .2حیاط (مشترک/مستقل) ،تعداد کل واحد
 .9رعایت سلسله مراتب دسترسی
 .1موثر بر زمین ملک .4 ،موثر بر واحد مسکونی
 .1موثر بر ساخنمان ملک
 .1ویژگیهای ساختاری -فیزیکی
 .1ویژگیهای اقتصادی .9 ،ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی
 .71ویژگیهای محیطی .77 ،ویژگیهای زیستمحیطی
 .72ویژگیهای مربوط به اطالعات فروش
 .79ویژگیهای مربوط به مدیریت شهری
 .71ارزش مسکن شهری .74 ،دسترسی به کاربریها و خدمات
 .71همجواری و همسایگی با کاربریها و خدمات
 .71دسترسی به مسجد

کوی اشکان

تصویر  :9بررسی تطبیقی مفهوم ارزش تبیینی در مسکن شهری در نمونههای مطالعاتی
Fig. 3: A comparative check of the urban housing explanatory value concept in study samples
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 .7نوع پنجره .2 ،تعداد کل واحد
 .9رعایت سلسله مراتب دسترسی ،توازن در ساخت و سازها
 .1موثر بر زمین ملکف  .4موثر بر واحد مسکونی
 .1موثر بر ساخنمان ملک
 .1ویژگیهای ساختاری -فیزیکی
 .1ویژگیهای اقتصادی .9 ،ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی
 .71ویژگیهای محیطی .77 ،ویژگیهای زیستمحیطی
 .72ویژگیهای مربوط به اطالعات فروش
 .79ویژگیهای مربوط به مدیریت شهری
 .71ارزش مسکن شهری
 .74دسترسی به کاربریها و خدمات
 .71همجواری و همسایگی با کاربریها و خدمات
 .71دسترسی به پلیس و نیروی انتظامی
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 .7دید از خانه به پیرامون ،درب امنیتی ،سیستم تهویه مطبوع ،،تعداد جای پارک،
رعایت حقوق همسایگی در ساخت ،محرمیت اتاق خواب ها
 .2نوع ساختمان (گونه) ،تمهیدات ایمنی برای کودکان
 .9موثر بر زمین ملک .1 ،موثر بر واحد مسکونی
 .4موثر بر ساخنمان ملک .1 ،ویژگیهای ساختاری -فیزیکی
 .1ویژگیهای اقتصادی .1 ،ویژگیهای اجتماعی -فرهنگی
 .9ویژگیهای محیطی .71 ،ویژگیهای زیستمحیطی
 .77ویژگیهای مربوط به اطالعات فروش
 .72رعایت حقوق (شهروندی) در ساخت*
 .79ویژگیهای مربوط به مدیریت شهری
 .71ارزش مسکن شهری .74 ،دسترسی به کاربریها و خدمات
 .71همجواری و همسایگی با کاربریها و خدمات
 .71دسترسی به مراکز تجاری -اداری ،دسترسی به مراکز ارتباطی

مدل در برگیرنده

حقیق  ،مشاهدات توخ یک خااختار مشاترن قابال تبیاین

تح

هستند و هر نمونه به تفکیک متغیرهاای معناادار ،باه خاودی

حالی اخ

خود نمیتواند خاختار ترجیحات مصر

کننده و تولید کنندۀ

مسکن را بس مفهومی دهد .عالمه نیز معتقد اخ

تنثیر دورۀ زمانی و مقیاس فضایی خواهد باود .ایان در
که این متغیرهاا ،از قبال طراحای شاده هساتند و

لزوماً تکرار آن و فراوانی آن ،نشاندهندۀ این نیس

کاه یاک

بنای ثابتی دارند (گارایش فطاری باه خاوی خیار و خاعادت

برنامهریزان مسکن شهری و مدیران شهری ،ارزشهایی را در

واقعی و گریز از شر) اما میتوانند مصادیق مختلفی بسایرند و

شهرهای ما ایجاد کاردهاناد کاه لزومااً خاوب و خیار تلقای

خیر بودن ایان مصاادیق ،مطلاق و قطعای نیسا  .تجزیاه و

نمیشود .ارزش در مدل شناخاایی شاده ،لزومااً باار معناایی

هاای

اعتبااری ،از ایان

تحلیلهای بیشتر با لحا این واقعیا

کاه محادودی

مثب

ندارد که باید بهعنوان یاک برخااخ

مالی و توانایی درآمدی خاکنان در خطح نموناههاا ،غیرخطای

پس در روند برنامهریزی مسکن مدّ نظر قرار بگیرد ،بلکه ایان

هستند ،پیچیدهتر نیز خواهد شد .در نتیجه ،جای شک و ابهام

ارزشها ،در واقع باهگوناهای خالصاهکاردن روابا علا

و

بیشتر برای حصول نتای ریاز مرباوط باه متغیرهاا در خاطح

معلولی موجود در نظام شهری و شناخایی نظا هاای موجاود

نمونهها بهصورتهای متفاوت از ه وجاود نخواهاد داشا

اخ

مادامیکه با یک نظام پراکنش نابرابر درآمدی ،در خاطح شاهر

تکرار شدن این ارزشها و کسب ضاریب در مادل هادانیک

مواجه هستی م نظام درآمادیای کاه متناخاب باا آن انتخااب

توخعهیافته ،نشاندهندۀ آن اخ

که این متغیرهاا ،در خااختار

مسکن صورت گرفته اخ  .در عین حاال ،در راخاتای نتاای

موجود شهرتبریز ،نقش دارناد و الگوهاایی راشاکل دادهاناد.

بهدخ

آمده باید افزود که ویژگیهای فیزیکای و خااختاری

بنا و موقعی

محیطی و محلای آن در محاخابات باهصاورت

که همانطور که گفته شد ،وجوباً ارزش تلقی نمیشوند.

الگویی که با توجه به جامعی

مدل مفهومی تبیینای از ارزش

(در جوامع اخالمی) در قالاب هفا

مقولاۀ اصالی ،پوشاش

که وزن متغیر خاصای

اختنباط کرد که خیاخ ها و برنامهریزی مساکن شاهر تبریاز،

در محله بیشتر میشود و در کل متغیرهای معناادار شناخاایی

نتوانسته در بازنمایی شاهر اخاالمی موفاق باشاد .خاه مقولاۀ

مااایشاااوند .نتاااای وابساااته باااه ناااو خانا اۀ انتخاااابی

خاااختاری فیزیکاای بااا قاادرت تبیااینکنناادگی  11درصااد،

مسکن مورد نظر و مطلوب خود اخ

(آپارتمانی/ویالیی) ،نو ناحیۀ انتخابی و  ...اخا

کاه آنها

ویژگیهای محیطای باا قادرت تبیاینکننادگی  52درصاد و

791

│

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان 99

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.125

شکل  :1ارائه الگوی مفهومی ارزش در شهر تبریز
Fig 4: Presenting a conceptual model of value in the city of Tabriz
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«متغیر» وارد میشوند و این نظارات و ترجیحاات خااکنان از

کاملی از مدل ندارد (شکل )1م آنچه خبب مایشاود اینگوناه
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ارزشهاا

ترجیح برتر اخ  .بهعنوان مثاال برخای خیاخا هاای قبلای

بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)

اول) با قدرت

محاخباتی هر متغیر مستقل در پوشش متغیر ارزش (متغیر

اطالعات مربوط به فروش (خرید دخ

تبیینکنندگی  2درصد ،خاختار مفهومی ارزش مسکن

وابسته) ،دو متغیر محلۀ مسکونی با ضریب  17223و گونۀ

شهری تبریز را شکل میدهند .با توجه به مدل منتخب

خاختمانی با ضریب  ،17515بیشترین قدرت تبیینکنندگی را

تحقیق براخاس رگرخیون خطی خاده و نظر به ضریب

برعهده دارند.

نتیجهگیری

مسکن بهکار رفتهاندم مفهوم مسکن نمیتواند جادا از مفهاوم

نمونۀ دیگر ،صرفاً متغیرهای مربوط به دخته عوامل خااختاری

ارزش ،مدّنظر قرار گیارد و بادین ترتیاب باه اقتضاای ابعااد

و محیطی معنادار شناخته شدهاند) و ایان امار باه ایان معنای

مختله اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و  ...انتظاار مایرود کاه

اخ

که با وجاودی کاه میازان جاامعتاری از مفهاوم ارزش

مفاهی ارزشی متفااوتی در جواماع گونااگون ،قابال اخاتنتاج

مسکن شهری در شهرن رشدیه شاکل یافتاه اماا هناوز ها

باشند .از طرفی ،مسکن حق مسل و قانونی هر انسان اخ

و

همۀ انسانها باید از مساکن شایساته و در خاور شانن خاود
برخوردار باشند .زیارا مساکن اخا

نتوانسته اخ
از دخته شاخ

کل هف

دختۀ شاخ

را پوشش دهد .برخای

ها نظیر دختۀ اجتماعی -فرهنگی مثال توجاه

کاه محال شاکوفایی و

بر رواب همسایگی ،توجاه باه کودکاان و تمهیادات خااص

نیکبختی انسان اخ  .از ایان منظار ،مساکن پایش از آنکاه

آنها ،توجه به خالمندان و معلوالن و تمهیدات خاص ایشاان،

بتواند یک خرپناه باشد باید صفاتی را داشته باشاد تاا ضاامن

و دختۀ شاخ

اقتصادی نظیر دخترخی به اشتغال و نزدیکای

شرایطی شود که بالندگی فرد با ارزشهای حااک بار جامعاه

به مراکز کار در ردۀ شاخ

ه راختا باشد .طبق ارزشهای اخالمی حاک بر جامعۀ فعلای

در تبیین متغیر وابسته و در فرایند اجرای رگرخیون (به هر دو

ما ،مسکن نیز باید ارزشهای اخالمی و فعلی را پوشش دهاد

روش خاده و شبهلگاریتمی) معنادار شناخته نشدهاناد .ارزش،

و بدین وخیله فرد را در مسیر نیل به کمال انسانی ،مسااعدت

یک مقولۀ فرهنگی اخا

از

کند.

ارزشها در واقع پیوند زدن برنامهها و خیاخا هاای توخاعۀ

هایی هستند که با وجود اهمیا ،

مفهوم ارزش در توخعۀ مسکن شهر تبریز ،براخااس خاه
های خاختاری -فیزیکی ،محیطی و اطالعات

کاه در فرایناد برناماهریازی مساکن ضارورت دارد تاا

دخته از شاخ

مربوط به فروش قابل تبیین اخ  .در عین حال با قباول مادل

واکاوی و تعمق بیشاتری بار موضاو ارزش و مفهاوم آن در

اخااتنتاجی شاابه لگاااریتمی ،عواماال اجتماااعی -فرهنگاای و

جامعه و از منظار انتظاارات و ترجیحاات افاراد و بهارهوران

شااهری نیااز بای اد ذکاار شااوند .بااه نظاار ماایرخااد

انجااام شااود کااه ایاان اماار موجااب خواهااد شااد تااا ضاامن

برنامهریزی توخعۀ مسکن در شهرن رشادیه ،فارای الزاماات

تحققپایری بیشتر خیاخ های توخعۀ مسکن ،اختقبال بهتری

مناافع

نیز از خیاخ ها در راختای اجرایی کردن آن ،صورت پاایرد.

بیشتری را برای خاکنان محدوده رق بزند و مفهوم جامعتاری

که طبق یافتههاا کاه در خاطح شاهر

ماادیری

رای طرح جاامع و تفصایلی شاهرها ،توانساته اخا

تبریز انجام شد ،میتوان نتیجه گرف

علیرغ مشاابه هاای

دختۀ

بساایار زیاااد محتااوایی ارزشهااا ،بااه لحااا نظااام ارزشهااا،

اصلی ،تنها خاه دخاته باه شاکل معنااداری در مفهاوم ارزش

تفاوت هایی با توجه به شرای اقتصادی ،محیطای ،اجتمااعی،

از شاخ

های تدوینی طبق مبانی نظری تحقیق و هف

تمایالت و انتظاارات نااهمگن خااکنان و  ،...وجاود خواهاد
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از ارزش را در این شهرن شکل دهد .این در حالی اخ

کاه

این همه ،در حالی اخ
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و برناماهریازی مساکن منبعا

مسکن شهری با فرهنگ حاک بر جامعه ما اخ  .از این منظر
اخ
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در طول زمان ،رویکردهاای مختلاه بارای توصایه مفهاوم

مسکن شهرن رشدیه ،نمود یافتهاناد (در صاورتی کاه در دو

داش  .بنابراین نمیتوان نسخه واحدی بارای تبیاین مفهاومی

تا با شناخ

ارزش در شهرها ،پیچید .مردم بیشتر تمایل دارند تا ناواحی را

ارزشها در راهبردهای کالن و خُرد توخعه مساکن ،زمیناهای

اما این امار باه

را برای عینی بخشی به آن فراه کارد .بادین ترتیاب انتظاار

انتخاب کنند که به انتظاراتشان نزدیکتر اخ
قدرت خرید آنها رب خواهاد داشا

مفهوم ارزش در ایان شاهر و باهکاارگیری ایان

و بناابراین تماایالت

میرود که فرهنگ اخالمی نیز به موازات آن حفا و تقویا

مشتری نسب

به ویژگیهاای مساکن (ارزشهاا) در الگاوی

شود و بهعاالوه ،رشاد و بالنادگی فاردی در خاناه (منفعا

فضایی قیم

و ارزش مسکن شهری منعکس خواهد شد.

فردی) در کنار رشد و بالندگی جامعه (منفع

جمعی) توأمان

مسکن شهرتبریز ،نشان داد کاه مساکن برناماهریازی شاده و

جمعی به تعامل میرخند ،بدون شاک منطباق باا آماوزههاای

توخعهیافته آن ،انتظارات مرخوم منطبق بر ارزشها در اندیشۀ

اخالمی و ارزشهای زندگی جمعی خواهد بود.

اخالمی را پوشش نمیدهد .بنابراین ضرورت خواهاد داشا

پینوشتها
1. Ridker & Henning
2. Norzailawati et al
3. GIS
4. Analyze of Covariance
5. Rosen

فهرست منابع
احمدی ،یعقوب  .5393.گونهشناخی ارزشهای فرهنگی مبتنی بر هوی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

کالم آخر اینکه بازتعریه مفهوم «ارزش» در برنامهریزی

اتفاق بیفتد و اینچناین جامعاهای کاه در آن مناافع فاردی و

جمعی (مطالعۀ شهروندان خنندج) .دو فصلنامه مسائل اجتماعی

ایران (.35-2:)5
اکبری ،نعم

اهلل ،مصطفی عمادزاده و خید علی رضوی  .5323.بررخی عوامل مؤثر بر قیم

مسکن در شهر مشهد :رهیاف

اقتصادخنجی

آصفی ،مازیار ،پریسا هاش پور و مظفر مهاجری .5391 .امکاانخانجی روشهاای صانعتیخاازی خااختمان در تولیاد مساکن اخاالمی.
پژوهشهای معماری اخالمی .31-51 :52
آملی الریجانی ،صادق  .5321.معرف

دینی .تهران :مرکز ترجمه و نشر کتاب.

به نامیان ،اصالن  ،حسن آروین راد و اخداهلل فرزین وش .5325.تخمین تابع اجاره بهای واحادهای مساکونی در شاهر تهاران .فصالنامه
اقتصاد مسکن .25-1 :31
پاکدلفرد ،محمدرضا ،حسین ذبیحی و محمد نقیزاده  .5391.مدیری
مدیری

مؤلفههای اجتماعی و انسانی در مسکن مطلوب اخالمی .فصالنامه

شهری .11-15 :13

پیرنیا ،محمدکری  .5321.آشاانایی با معماری اخالمی ایران .تهران :دانشگاه عل و صنع .
تیموری ،ایرج ،نوید خلطان قیس و یاخر قلیزاده .5391 .برآورد قیم

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

فضایی در روش هدانیک .پژوهشهای اقتصادی  55و .551-92 :55

مسکن شهری با اخاتفاده از تاابع هادانیک و شابکههاای عصابی

مصنوعی مورد شناخی :کوی ولیعصر شهر تبریز .فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری -منطقهای .11-15 :55
های ترکیبی .اقتصاد مسکن .39
خلیلی عراقی ،منصور و الهام نوبهار .5391.پیشبینی قیم

مسکن در شاهر تبریاز :کااربرد مادلهاای قیما

مصنوعی .فصلنامه پژوهشها و خیاخ های اقتصادی.532-553:)11( 59

711

│

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان 99

هادانیک و شابکه عصابی

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.125

چگنی ،علی و ابراهی انواری .5321.تعیین عوامل مه فیزیکی و محیطی مؤثر بر قیم

واحدهای مسکونی در شهر اهاواز باه روش داده

بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی :شهرتبریز)

خورشید دوخ  ،علیمحمد . 5322 .کاربرد روش التااذی (هدونیک) در برآورد ارتباط میان خطح خدمات ،آلاودگی و بهاای مساکن در
مناطق انتخابی تبریز .محی شناخی .95 -25 :15
خوش اخالق ،رحمان ،مصطفی عمادزاده و خید کمال صادقی .5321.مدل قیم
برای کیفی

رفاه طلبی (هدانیک) و ارزیابی میل نهاایی باه پرداخا

هوا در کالنشهر تبریز .پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی .511-51:531

دالور ،علی  .5321.مبانی نظریی و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران :رشد.
رفیعیان ،مجتبی ،علی عسگری و زهرا عسگری زاده .5322 .خنجش ارزشهای محیطی تنثیرگاار در انتخاب واحدهای مساکونی خااکنان
ایران .55-53:)1( 59

نواب با اختفاده از روش انتخاب تجربی ،نشریه بین المللی علوم مهندخی دانشگاه عل و صنع
خرائی ،ناهید  .5395.عالمه طباطبایی ،ارزش و اخالق .تهران :انتشارات بصیرت.

مرکز اختان چهار محال بختیاری .مجموعه مقاالت خومین خمینار خیاخ های توخعه مسکن در ایران .دانشاگاه تهاران 51 .تاا 52
مهرماه.
صداقتی ،عاطفه و فرشاد نوریان .5391.به کارگیری روش هدانیک در ارزشگااری واحدهای مسکونی مورد شناخی :محلاه بااغ صابا در
منطقه  2تهران ،فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری .521-55:525
طباطبائی ،خید محمدحسین  .5315.اصول فلسفه و روش رئالیس  .مقدمه و پاورقی :مرتضی مطهری .تهران :شرک

افس

خهامی عام.

طباطبائی ،خید محمدحسین .5322.انسان از آغاز تا انجام ،ترجمه :صادق الریجانی .به کوشش :خید هادی خسروشاهی .ق  :بوختان کتاب.
عابدین درکوش ،خعید  .5321.تخمین تابع قیم

واحد مسکونی در شهرهای کوچک ایرانم مورد شهر تویسرکان و شهر دلیجاان .مجلاه

آبادی .نشریه مطالعات و تحقیقات شهرخازی و معماری ایران .آرشیو کتابخانه پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران.)5(5 .
قرائتی ،محسن  .5393.خیمای مسکن و شهرخازی اخالمی .تهران :مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن.
کامیار ،مری م علی اکبر تقوایی و رضا خزائی  .5391.بازآفرینی اندیشه اخالمی در دگرگونی مسکن تهران .فصلنامه علمی پژوهشای نقاش

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10

شرزه ایم غالمعلی و فرزین یزدانی بروجنی  .5321.برآورد تابع تقاضای مسکن با اختفاده از قیم

هدانیکم نموناه ماوردی :شاهر کارد

جهان.53-5:)5(2 .
گجراتی ،دامودار  .5321.مبانی اقتصاد خنجی .ترجمه حمید ابریشمی .تهران :دانشگاه تهران .مؤخسه انتشارات و چاپ.
مرشدی ،ابوالفضل .5391 .شرای امکان علوم اجتماعی در فلسفه غرب و فلسفه متنخر اخالمی .تهران :نشر ثال .
معماریان ،غالم حسین .5323.آشنایی با معماری مسکونی ایرانی ،گونهشناخی درون گرا ،تهران :عل و صنع
نقره کار ،عبد الحمید  .5391.برداشتی از حکم

اخالمی در هنر و معماری .تهران :دانشگاه عل و صنع

ایران.

تهران.

نقیزاده ،محمد  .5323.بارزههای شهر و معماری اخالمی .نامه فرهنگستان علوم 52و.53
نقیزاده ،محمد  .5391.ماسکن اخالمی (مبانی نظری تا جلوههای عینی در گاشته و حال) ،هنر و معماری .اندیشه معماری.12-12 :)5(5.
یزدانی ،بروجنی .5322.الگوی قیم

هدانیک مسکن و کاربرد آن در تحلیل هزینه -فایده طرحهای خاخ

مسکن :مورد شایراز .اقتصااد

مسکن .55-51:55

منابع انگلیسی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9

مصلح ،علی اصغر  .5395.اعتباریات عالمه طباطبائی مبنای طرحی فلسفی برای فرهنگ .حکم

و فلسفه.11-52:)1(9 .

Abedin Darkoosh, Saeed. 1992. Estimation of price function and residential unit in small cities of Iran; Case of
Tuyserkan and Delijan. Abadi Magazine. Iranian Journal of Urban Planning and Architecture Studies and
Ahmadi, Yaqub .2015. Typology of Cultural Values Based on Collective Identity (Study of Sanandaj Citizens).
[Iranian Journal of Social Issues (1): 7-32. [In Persian
Akbari, Nematullah, Mostafa Emadzadeh and Seyed Ali Razavi. 2005. Investigating the Factors Affecting
Housing Prices in Mashhad: Spatial Econometric Approach in Hadonic Method. Economic Research 11 and

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان │ 99

717

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.125

[Research. Library Archive of the University of Tehran Fine Arts Campus. 1 (1). [In Persian

12: 97-116. [In Persian[
Amoli Larijani, Sadegh. 1992. Religious Knowledge. Tehran: Book Translation and Publishing Center. [In Persian[
Asefi, Maziar, Parisa Hashempour and Muzaffar Mohajeri. 2018. Feasibility study of building industrialization
methods in the production of Islamic housing, Islamic Architecture Research 17: 15-34.
Bae, C, Myung- Jin Jun, Hyeon Park .2003. The impact of Seoul’s subway line 5 on residential property values.
Journal of Transport Policy. No 10: 85-94
Behnamian, Aslan, Hassan Arvin Rad and Assadollah Farzin, 2003. Estimation of rental function of residential
units in Tehran. Housing Economics Quarterly 34: 5-72. [In Persian[

[ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.125 ]

[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9 ]

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10 ]

Chegni, Ali and Ebrahim Anwari. 2007. Determining important physical and environmental factors affecting the
price of housing units in the city of Ahvaz by combined data method. Housing Economics 39. [In Persian[
Cohen, Jeffrey. P and Danko, JosephJ. and Yang, Ke (2019), Proximity to a water supply reservoir and dams: Is
the respatial heterogeneity in the effects on housing prices?, JournalofHousingEconomics, 43, pp 14-22.
Coley, Madison Chales (2005), House and landscape value: An Application of hedonic pricing technique
investigating effects of lawn area on house selling price, The University of Georgia, Athens.
Delaware, Ali.2001. Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences, Tehran:
Roshd. [In Persian[
Geoghegan, Jacqueline .2002. The value of open spaces in residential land use, Journal of Land Use Policy, No
19, 91
Glumac, Brano, Herrera-Gomez, M., & Licheron, Julien. (2019). A hedonic urban land price index. Land Use
Policy, 81, 802–812.doi:10.1016/j.landusepol.2018.11.032.
Gujarati, Damodar.2006. Fundamentals of Econometrics, translated by Hamid Abrishami, Tehran: University of
Tehran, Institute of Publishing and Printing. [In Persian[
Jim . C.Y & Chen .Y .Wendy (2006); Impacts of urban environmental elements on residential housing prices in
Guagzhou (China), Land scape & Urban Planning 78, 422- 434
Jim . C.Y & Chen .Y .Wendy (2007);Consumption Preferences and environmental extenalities: A Hdonic analysis
of the housing market in Guangzhou, Geoforum 38- 414- 431
Kain John . F & Quigley (1975); The value of housing attributes, In Housing markets and racial discrimination: A
Microeconomic analysis, Natianal Bureau of Economic Research, 190- 230
Kamyar, Maryam; Ali Akbar Taghvaei and Reza Khazaei. 2017. Recreating Islamic Thought in Tehran's Housing
Transformation, Naghsh Jahan Quarterly. 7 (1): 2-13. [In Persian[
Khalili Iraqi, Mansour and Elham Nobahar. 2012. Housing price forecast in Tabriz: Application of hedonic price
models and artificial neural network, Quarterly Journal of Economic Research and Policy 19 (60): 113-138.
[In Persian[
Khosh Akhlagh, Rahman, Mostafa Emadzadeh and Seyed Kamal Sadeghi. 2006. Welfare Price Model (Hedonic)
and Evaluation of Final Willingness to Pay for Air Quality in Tabriz Metropolis, Journal of Humanities and
Social Sciences 20: 135-156. [In Persian[
Khorshid Doost, Ali Mohammad. 1388. Application of hedonic method in estimating the relationship between
service level, pollution and housing prices in selected areas of Tabriz, Environmental Studies 51: 92-81. [In
Persian[
King,Thomas (1976); The Demand for Housing: a Lancasterian Approach, Southern Economic Journal, Vol 30,
1077-1087
Kruk, R.v.d (2005); Hedonic valuation of Dutch wetlands, Tinbergen Institue Research Series, Valkenburg a.d
Geul
Kruk, Rene Van der (2007); The hedonic price method, In Sustainable urban development, edited by: Deakin
Mark, Mitchell Gordon, Nijkamp Peter & Vreeker Ron, Vol2, Taylor & francis Group, London & Newyork.
Memarian, Gholam Hossein. 1994. Introduction to Iranian residential architecture, introverted typology,
Tehran: Iranian science and technology. [In Persian[
Mirzai Hossein, Amin Parvin. 2010, Cultural Studies and Theoretical Dual Formation - Methodology in another
Representation, Culture Leaf, New Period, No. 22
Morancho, A.B (2003); A Hedonic valuation of urban green areas, Hournal of Landscape and Urban planning ,
No 66, 35-41
Morshedi, Abolfazl. 2018. Conditions for the possibility of social sciences in Western philosophy and late Islamic

99  پاییز و زمستان- شماره دوم، سال پنجم- فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی

│

712

) شهرتبریز:بازتعریف مفهوم «ارزش» در برنامهریزی مسکن از منظر اندیشۀ اسالمی (مورد مطالعاتی

philosophy. Tehran: Third Edition. [In Persian[
Mosleh, Ali Asghar .2014. Allameh Tabatabai's credentials are the basis of a philosophical plan for culture,
wisdom and philosophy. 9 (4): 27-46. [In Persian[
Naghizadeh, Mohammad .2004. Highlights of the city and Islamic architecture, Letters of the Academy of
Sciences 27 and 23. [In Persian[
Naghizadeh, Mohammad. 2016. Islamic housing (theoretical foundations to objective effects in the past and
present), Art and Architecture, Architectural Thought, 2 (2): 47-67. [In Persian[

[ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.125 ]

[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.11.9 ]

[ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-10 ]

Nogrekar, Abdul Hamid .2016. An understanding of Islamic wisdom in art and architecture. Tehran: Tehran
University of Science and Technology. [In Persian[

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Norzailawati Mohd, Noor and Zainora Asmawi, M. and Abdullah, Alias (2015), Sustainable Urban Regeneration:
GIS and Hedonic Pricing Method in determining the value of green space in housing area, Social and
Behavioral Sciences, 170, 669 – 679.
Pakdelfard, Mohammad Reza, Hossein Zabihi and Mohammad Naghizadeh. 2016. Management of social and
human components in desirable Islamic housing, Quarterly Journal of Urban Management 43: 51-66. [In
Persian[
Pirnia, Mohammad Karim. 1996. Introduction to Islamic Architecture of Iran, Tehran: University of Science and
Technology. [In Persian[
Qaraati, Mohsen .2015. Islamic Housing and Urban Planning, Tehran: Cultural Center of Quran Lessons. [In
Persian[
Rafieian, Mojtaba, Ali Asgari and Zahra Asgarizadeh. 2008. Assessing Environmental Values Affecting the
Selection of Residential Units in Navab Residents Using Experimental Selection Method, International
Journal of Engineering Sciences, Iran University of Science and Technology 19 (6): 13-22. [In Persian[
Rosen, Sherwin (1974); Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in pure competition,
Political Economy, Vol 82, No 1, Jan- Feb, 34- 55
Sarai, Nahid .2013. Allameh Tabatabai, Value and Ethics. Tehran: Basirat Publications. [In Persian[
Schalpfer, F., Waltert, F., Segura, L., & Kienast, F. (2015). Valuation of landscape amenities: A hedonic pricing
analysis of housing rents in urban, suburban and periurban Switzerland. Landscape and Urban Planning,
141, 24–40.doi:10.1016/j.landurbplan.2015.04.007.
Sedaghati, Atefeh and Farshad Nourian. 2016. Application of hedonic method in valuation of residential units
Case study: Bagh Saba neighborhood in District 7 of Tehran, Quarterly Journal of Geography and Urban
Planning 21: 171-186. [In Persian[
Sharzei, Gholam Ali and Farzin Yazdani Borujeni. 1996. Estimation of housing demand function using hedonic
price; Case study: Shahrekord, the capital of Chaharmahal Bakhtiari province, Proceedings of the third
seminar on housing development policies in Iran. University of Tehran. 16 to 18 October. [In Persian[
Straszheim, M. R. (1973); An Econometric Analysis of the Urban Housing Market, National Bureau of Economic
Research, New York.
Tabatabai, Seyed Mohammad Hussein. 1984. Principles of Philosophy and Method of Realism, Introduction and
Footnote: Morteza Motahhari. Tehran: Offset Company. [In Persian[
Tabatabai, Seyed Mohammad Hussein. 2009. Man from the beginning to the end, translated by Sadegh Larijani,
by: Seyed Hadi Khosroshahi, Qom: Book Garden. [In Persian[
Teymouri, Iraj, Navid Sultan Qais and Yaser Gholizadeh. 2018. Estimation of Urban Housing Price Using Hedonic
Function and Artificial Neural Networks Case Study: Valiasr Alley, Tabriz, Quarterly Journal of Geography
and Urban-Regional Planning 22: 41-56. [In Persian[
Won Kim. Chong , Phipps. Tim. T & Anselin. Luc (2003); Measuring the benefits of air quality improvement: a
spatial hedonic approach, Environmental and Management, 45, 24- 39
Yazdani, Borujeni.1377. Hedonic housing price model and its application in cost-benefit analysis of housing
construction projects: the case of Shiraz. Housing Economics 26: 12-21. [In Persian[

719

│ 99  پاییز و زمستان- شماره دوم، سال پنجم- فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی

