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Abstract 
Middle space means the moment of change from one space to another, from one 
function to another. Housing is one of the most important basic human needs 
that should be a refuge for the comfort and tranquility of its inhabitants. In 
contemporary Iranian architecture considering the category of housing has led 
to the creation of spaces without planning and the formation of the desired 
physical spaces to respond to the spiritual dimensions and the degree of 
attachment of the user of the relevant space. Among the cases that have a 
significant impact on the promotion of a sense of satisfaction and attachment in 
residential complexes, the middle spaces are not considered fully in today's 
construction. How can physical components (proportions, spatial distribution, 
accesses, shape and hierarchy and climatic conditions) in the middle spaces of 
residential complexes cause residents to become attached to the complex? Can 
functional components affect the level of residents' satisfaction with residential 
complexes in Tehran? In the present research, we try to measure the satisfaction, 
sense of belonging and attachment of the residents by measuring the 
components of physical and functional activities in the middle spaces of Tehran 
residential complexes. In this research, first, data collection has been done by 
recording events and fieldwork techniques in three residential complexes in 
Tehran. Correlation analysis has been performed through AMOS22 statistical 
software and significant relationships have been inferred between the variables 
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involved in the degree of attachment. Findings indicate that the "physical" index 
is in the first place in terms of impact and the "functional" index is in the second 
place in terms of effectiveness, so that the variable of "environmental conditions" 
is one of the physical components and the variable of "functional diversity" is one 
of the functional components. 

 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
In this research, the importance of the role 
of physical and functional components of 
the middle space in the architecture of 
residential complexes in Tehran is 
investigated. Elimination or reduction of 
the position of the middle spaces in 
contemporary housing, has caused the 
destruction of the spatial hierarchy and as 
a result has caused functional interference 
between external and internal areas from 
the residential unit to the external 
environment, which causes dissatisfaction 
of residents. Since housing is one of the 
bases of social life, it plays an essential role 
in human culture. Therefore paying 
attention to the middle space in residential 
complexes on the social, psychological and 
cultural level of residents is very important 
and can be effective in the degree of 
residents' attachment to their residential 
space. 

 

2. Research Methodology 
The current study, using a multiple case 
study approach, examines the 
relationships between the middle space 
and the degree of attachment of the three 
selected residential complexes in Tehran. 
This study uses both quantitative and 
qualitative methods in data collection. 
Data has been collected using behavioural 
perception and questionnaire. The sum of 
the collected data shows a comprehensive 
picture of case studies focusing on the 

effect of intermediate space-related 
features on the configuration of the 
selected residential complex in terms of 
the presence or absence of intermediate 
space, their layout and different sections, 
e.g., yards, lobbies, corridors, etc. and on 
the behaviour of its users. The correlation 
strategy determines whether there is a 
relationship between two or more 
measurable variables and if so, what is its 
size and extent. In the correlation 
strategy, phenomena are studied in their 
natural conditions and the researcher tries 
to understand and interpret the 
phenomena from the people's point of 
view. The characteristics of the middle 
spaces of the residential complexes are 
independent variables and the degree of 
attachment of the residents is the 
dependent variable. With the help of 
causal-comparative strategy, the effect of 
the characteristics of the independent 
variable on the dependent one will be 
harvested. According to the statistical 
population and previous explanations, the 
sample population, including Phase 3 of 
Atisaz Residential Complex, Vanak Garden 
and Phase 2 of Ekbatan have been selected 
for this purpose. A total of 150 
questionnaires were distributed among 
the statistical sample and the total 
residential complexes and 132 
questionnaires were filled in by the 
residents.  
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3. Research Findings 
According to the conceptual model, 
considering the qualitative and 
quantitative findings, the effect of physical 
criterion components on the level of 
residents' attachment in the studied 
complexes can be clearly expressed. In 
levels 1 and 2, according to Figure 5, 
advances were made in the proportions 
and location of the middle space on level 2 
in Vanak Garden Residential Complex, on 
the central courtyard spatial organization 
as well as the shape and geometry of the 
corridors (horizontal circulation in the 
floors) which show the hierarchy of 
movement and behavior. These 
developments make possible short 
conversations and interactions with 
neighbors  while preserving privacy and 
personal territory. Middle space on level 1 
(between streets and blocks) was created 
in Phase 2 of Ekbatan Residential Complex 
by providing access to communication 
channels, causing residents to experience 
different spaces for interactive activities 
or maintain their privacy and leading to 
satisfaction. However, in level 2 (semi-
public and private area), in location, 
hierarchy and proportions of corridors 
and access to stairs, a separate space 
between the corridor and the entrance of 
the units has not been formed, causing 
traffic interference and lack of personal 
territory. Moreover in Atisaz Residential 
Complex in level 1, between the street and 
the blocks (public and semi-public area), 
due to the linear location of the 
circulations between the blocks, no 
diversity of form and behavior can be 
observed in the path. Creating air 
conditioning in the middle spaces causes 
the physical comfort of the residents, 
which is mechanized in the other two 
complexes which lack green space, 
diversity and vitality in the corridors and 

common areas on level 2. Furthermore, 
according to the analysis of statistical data 
on the effect of physical components 
(proportions, spatial distribution, 
accesses, shape and hierarchy and climatic 
conditions) in the middle spaces of 
residential complexes on the degree of 
residents' attachment to the complex, it 
can be stated that the variables of 
"environmental conditions", "circulation 
between units and blocks", "physical 
proportions of the middle space", 
"configuration in the middle space", 
"hierarchy", "decorations and colors", 
"diversity in the middle spaces", "shape of 
the middle space" "furniture", "lighting in 
the middle spaces" and "materials" provide 
the greatest impact on the degree of 
residents' attachment to the complex. 
According to observations and interviews 
with residents of Vanak Garden Complex, 
the existence and variety of furniture and 
materials in the central courtyard (middle 
space) causes vitality, spiritual diversity 
and attachment of residents. In Phase 2 of 
Ekbatan Residential Complex, it is very 
light; however, the high density of units 
and linear proportions and the low width 
of the corridors have caused the furniture 
not to be installed in the floor corridors 
and the type of paint and materials used in 
the middle spaces is not good. The 
relatively long life of the complex has led 
to residents’ dissatisfaction. In regard to 
the second question, the functional 
components affect the level of residents' 
satisfaction with the  residential 
complexes in Tehran. 

 

4. Conclusion 
The role of middle space by creating a 
spatial hierarchy in controlling the spatial 
territory and the formation of a settlement 
with the ability to define various behaviors 



 

36 

Volume 9. Issue 31. Summer 2022. Pages 33 to 50. 

 

Ameneh Hajiaqabozorg, Maryam Charkhchian, Vahid Qobadian. Exploring the Effect of Physical-Functional 
Dimensions of the Middle Space in Residential Architecture on the Level of Residents' Attachment: A Case Study on 

Linear, Centralized and Scattered Residential Complexes in Tehran 

can affect the sense of belonging, mental 
and physical comfort and strengthen the 
sense of attachment to the environment. 
The findings of the relevant research 
indicate that the physical components of 
the middle space (capabilities of the space 
organization and environmental 
conditions) and the functional 
components of the middle space (activities 
related to privacy, collective behavior and 
functional diversity) affect the quality of 
the place and the degree of attachment of 
the settlement. Therefore, in this study, 
the dimensions of physical and functional 
variables of the middle space were 
examined based on the space 
organization, and the attachment of 
residents was investigated based on the 
experts’ views in this field and the most 
important components of these 
dimensions were identified by residents. 
The result of the research according to 
Figure 8, shows that environmental 
conditions (temperature and humidity), 
proportions, geometry, hierarchy, location 
as well as furniture, color and diversity in 
the middle spaces cause functional 
diversity, security, sense of territory 
(personal and collective). As a result, it 
affects people's sense of attachment to 
their residential environment. Analysis of 
qualitative and quantitative findings has 
shown that physical criteria have a greater 
impact on performance criteria because 
having area, proportions, shape and other 
structural factors provides a platform for 
the formation of various behaviors and 
functions based on the needs and 
preferences of residents. Other 
achievements of the research include its 
practical purpose in explaining the design 
principles to make residents feel satisfied 
and attached to the collective space of 
settlements. 
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 چکیده
 از  مسکن. دیگر عملکردی به عملکردی از دیگر، فضای به فضایی از تغییر لحظه یعنی میانی فضای
 ساکنین  آرامش  و  آسایش  برای  مأمنی  بایستمی  که  باشدمی  انسان  اولیه  نیازهای  ترینمهم  جمله
 فاقد   فضاهایی  ایجاد  سبب  مسکن   مقوله  به  نسبت  کمی  نگرش  ایران  معاصر  معماری  در.  باشد  خود

  دلبستگی   میزان    و  روحی  ابعاد  به  گوییپاسخ  راستای  در  مطلوب  کالبدی  گیریشکل  و  ریزیبرنامه
 رضایت حس ارتقاء میزان در چشمگیری تأثیر که مواردی جمله از. است شده مربوطه فضای کاربر

 توجه   امروزی  ساز  و  ساخت  در  که  باشدمی  میانی  فضاهای  دارد؛  مسکونی  هایمجتمع  در  دلبستگی  و
  هایمؤلفه  سنجش  با  است  آن  بر  سعی  مربوطه  پژوهش   در.  شودنمی  فضاها  این  به  قبولی  مورد

  رضایت،   میزان  تهران  مسکونی  هایمجتمع  میانی  فضاهای  در  فعالیتی-عمکردی  و  کالبدی  معیارهای
  آوریجمع ابتدا؛  موردنظر پژوهش در. شود داده قرار سنجش مورد  ساکنین دلبستگی و تعلق حس

  مطالعه  مورد  تهران  شهر  در  مسکونی  مجتمع  سه  در  میدانی  کار  فنون  و  رویدادها  ثبت  با  اطالعات،
 به   موجود  هایواحد  تعداد  اساس   بر   پژوهش  این  شناسیگونه  معیار  اولین  که  است  گرفته  قرار

  وارد   مجتمع  هر  کونیمس  واحدهای  تعداد.  باشدمی  مجتمع  مقیاس  درک  در  تأثیرگذار  عامل  عنوان
  به   آن  به   نسبت  مجتمع  قرارگیری  و  میانی  فضاهای  گیریشکل.  است   شده  اس.اس.پی.اس  افزارنرم

  برای  کهازآنجایی  و  باشدمی پراکنده   منفرد،  متمرکز،  صورت  به  که  باشدمی  انتخاب  دوم  معیار  عنوان
 جست بهره   فوق  روش  از  تنهایی  به  تواننمی  کیفی  صورتبه  دلبستگی  بر  مؤثر  هایمؤلفه  وزن  ارزیابی

  تحلیل   مورد  AMOS22  آماری  افزارنرم  طریق  از  هاداده  آنالیز  و  پرسشنامه  طریق  از  ادامه  در
.  گرددمی  استنباط  دلبستگی  میزان  در  دخیل  متغیرهای  بین  معنادار  روابط  و   گیرندمی  قرار  همبستگی

  شاخص   و   اول   رتبه  در   تأثیرگذاری  لحاظ  از  «کالبدی»  شاخص  که  باشدمی  مطلب  این  بیانگر  هایافته

 کلیدواژه ها: 
  کالبدی، معیار  میانی، فضای
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 هایمجتمع عملکردی، معیار
 دلبستگی  تهران، مسکونی

  از   «محیطی  شرایط»  متغیر  کهطوریبه  دارند،  قرار  دوم  رتبه  در  تأثیرگذاری  لحاظ  از  «عملکردی»
 میزان  لحاظ از  عملکردی  معیار  هایمؤلفه   از  «عملکردی  گوناگونی»  متغیر  و   کالبدی   معیار  هایمؤلفه

 نظر   در  گرفت  نتیجه  توانمی  بنابراین.  دارند  قرار   اولویت   در  دلبستگی  حس   ارتقاء  در  تأثیرگذاری
  تعامل،  از  رضایت حس جهت در بسزایی تأثیر میانی فضای  در عملکردی  و  کالبدی معیارهای گرفتن
 .دارد همراهبه  را ساکنان روانی و فیزیکی آسایش خلوت، قلمرو

 مقدمه 1
الحات پایه در این پژوهش فضای میانی  طیکی از اص

معادل انگلیسی لغت    In-Betweenباشد. واژه  می
لغت  در  است.  فارسی  در  بینابینی  یا  و  نامه میانی 

آمده   چنین  واژه  این  تعریف  در  معماری  تخصصی 
حرکت  اس حال  در  دائماً  که  فضایی  »بینابینی  ت: 

است. مکانی در خودش، محدودیتی ساخته شده در  
مجتمعهای   در  نامعلوم«.  و  دورگه  مبهم،  حاشیه، 

وسیله تعریف فضای میانی، ارتباط میــان  مسکونی به 
سلســلهمراتب   قالب  در  بیــرون  و  درون  فضــای 

می  ایجاد  بیــرون  منطقی  محیــط  و  خیابان  گــردد  از 
سلســله بــا  همســایگی  فضاهای  و  مراتب  عمومی 

می  برسـند.  خصوصیتــر  خانه  داخل  بــه  تا  شوند 
و  بدین  خــارج  بــه  داخــل  از  گــذار  شــرایط  وســیله 

افراد   در  روانــی  و  کالبــدي  آمادگی  همچنیــن 
می اســتفاده  فراهم  فضا  از  وجــود  کننده  لذا  شــود. 

میان به فضاي  گذار  فضاي  مثابه  به  گونــهاي  ــی 
مفصلبندي میــان محیط خصوصی و عمومی ایجاد  

آنچه  می از  اســت  خصوصی  آنچه  تا  نماید 
)حائری شود  متمایز  فضای  2009،  1عمومیاســت   .)

میانی شامل فضاهایی که عرصه عمومی و خصوصی  
می  پیوند  یکدیگر  به  می را  در  دهند  هم  و  گردد 

کنندگان  تحت نظارت استفاده  دسترس عموم و هم 
ابهام   ایجادکتتده  نوعی  به  این فضاها  است.  ثابت 

مالکیت  و  قلمروها  مرز  در  هستند  وکشمکش  ها 
(Chenoweth,1977.) 

پژوهش،   این  نقش  هدف  در  اهمیت  بررسی 
در  مؤلفه میانی  فضای  عملکردی  و  کالبدی  های 

مجتمع  است.  معماری  تهران  شهر  مسکونی  های 

 
1 Haeri 

کم  یا  و  در  رنگحذف  میانی  فضاهای  جایگاه  شدن 
بین از  سبب  معاصر،  سلسلهمسکن  مراتب  رفتن 

بین   عملکردی  تداخل  سبب  نتیجه  در  و  فضایی 
تا  عرصه  مسکونی  واحد  از  درونی   و  بیرونی  های 

موجب   امر  این  که  است  شده  بیرونی  محیط 
می  ساکنین  آنجایی نارضایتی  از  و  مسکن  شود  که 

معیارهایبه از  یکی  اجتماعی    مثابه  زندگی  اساسی 
نقش اساسی در فرهنگ انسانی دارد، بنابراین توجه  

مجتمع  در  میانی  فضای  بر سطح  به  های مسکونی 
حائز   بسیار  ساکنان  فرهنگی  و  روانی  اجتماعی، 

می  مهم  این  که  دلبستگی  اهمیت  میزان  در  تواند 
 ساکنین به فضای مسکونی خود مؤثر واقع شود. 

 های پژوهش فرضیه 1.1
در مجتمع مؤلفه   - میانی  کالبدی فضاهای  های  های 

توانند سبب  مسکونی منفرد، متمرکز و پراکنده، می
 دلبستگی ساکنین به محل سکونت خود شوند. 

پذیری رفتاری، در  گوناگونی عملکردی و انطباق  -
مجتمع  میانی  ارتقاء    هایفضاهای  موجب  مسکونی 

 شود.حس رضایت ساکنین می 

 چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش  1.2
در رابطه با معماری فضای میانی آورده شده است:  

تماس و  روابط  دون  »معماری  معماری  ها، 
بی محدودیت  معماری  معماری  ها،  بند،  و  قید 

بی اتصال  و  حداقل  در  های  که  معماری  عالقه، 
کند«. از  نیرومند می   های سخت خودش راموقعیت

نمی  مسکن  به آنجاکه  به تواند  محیطی  طور  عنوان 
از دنیای خارج محسوب شود، چگونگی   کامل مجزا 
به   و  یکدیگر  به  مسکونی  فضاهای  ارتباط  نحوه 

آنخیابان اطراف  باز  و فضاهای  از ضروریات  ها  ها، 
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عبارتی،  (. به 2010،  1پور طراحی یک خانه است )مدنی 
اط میان فضای درون و بیرون، از جمله  برقراری ارتب

سکونت  طراحی  در  ضروری  بشری  گاهعوامل  های 
سلسله قالب  در  که  میان  است  منطقی  مراتب 

می  شکل  درون  و  بیرون  ارتباط  فضای  این  گیرد. 
می به ایجاد  میانی«  »فضای  تعریف  شود.  واسطه 

فضای خصوصی مرز یا قلمرو خصوصی یک یا چند  
می  تعریف  را  به    کندنفر  متعلق  عمومی  فضای  و 

همگان است، اما مسئله قابل بحث حد فاصل این  
(. از فضای واقع در حد  1997،  2دو فضا است )توسلی 

است.   شده  ارائه  متفاوتی  تعابیر  عرصه  دو  فاصل 
باره فضای میانی  یکی از تعابیر مطرح شده در این  

،  3هابراکن (است. این اصطالح توسط محققانی چون  
( به کار گرفته شده است.  2002نورالدین،  ( و )1998

کند که این فضا یک عامل مهم در  نورالدین بیان می 
را   افراد  میان  اجتماعی  تعامل  که  است  طراحی 

کند )همان(. »فضای بینابین«، تشویق و تقویت می 
، 4عبارت دیگری است که محققانی همچون )بلیالن 

رون و  ( در تعریف فضای میان د2009(، )حائری،  2011
اند. این فضا همزمان قسمتی از هر  کار برده بیرون به 

وسیله این باشد که به بیرونی( می   -دو قلمرو )داخلی  

آن  از سویی  و  تعریف شده  قلمرو  تعریف  دو  را  ها 
)مدنی می حذف  2003پور،  کند  درصورت  بنابراین   .)

فیزیکی،   بعد  از  این فضا  کاستی  یا  و  میانی  فضاي 
می اتصال  خارج  حلقههای  و  داخل  عرصه  دو  ان 

تعریف شده نمیباشد. بــا توجــه به آنچــه بیان شــد،  
نحــوه  یافته و  وجود  تأثیر  به  پژوهش  این  های 

میانی فضاهای  توسط  شــده  ایجاد    - سلســلهمراتب 
حیاط  و  محوطه  در  موجود  ورودي  مسیرهای  تــا  ها 

واحدها   بلوک  ورودی  تا  پلکان  و  راهروها  از  و  ها 
گیری تنوع فضایی و رفتاری  ردازد که سبب شکل پمی

محل   به  دلبستگی ساکنان  میزان حس  در  و  شده 
می  ایفا  بسزایی  نقش  خود   بنابراین  زندگی  کند. 

آن  کیفیــت  و  فضــا  ایــن  اجــزاي  به تعــداد  نوعی  ها 
می نشان  میانی  فضاي  کیفیت  لذا  دهنده  باشد. 

ارتباط میــان درون  توان بــا دقــت در نحــوه ایجــاد  می
پی  فضــا  این  کیفیــت  به  مجتمع  بیــرون  با  تــا  برد. 

بــا   مجتمعهایی  موضــوع،  این  به  توجــه 
سلســلهمراتب فضایــی تعریف شــده میــان درون و  
بیــرون، دارای فضای میانی قويتری نســبت به ســایر  

 مجتمعها خواهند بود.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Madanipour 
2 Tavasoli 

3 Habraken 
4 Balilan 
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کیفیت فضایی سکونتگاه بر   1.3
  - های کالبدیاساس مؤلفه 

 ساختاری فضای میانی 
محیط ساختار  کالبدی  در  ساختار  سکونتی،  های 

به شکل درونی،  واسطه سامانهیافته  از فضاهای  ای 
مقیاس  در  میانی  و  زمینهبیرونی  متوالی  ساز های 

انسجام  سازمان   منجربه  که  است  فضایی  ارتباط 
شاکله کالبدی محیط در مقیاس میانه در نسبت با  

کالن  مقیاس  و  خردتر  واحدهای  مقیاس  تر 
می  به سکونتگاهی  درونی  طوری گردد.  روابط  که 
کند  ای از روابط فضایی را ایجاد می متعامل، سلسله

مقیاس  اساس  این  بر  کالن و  مقیاسهای  های  تر، 
دهند. این رابطه  میانی و خردتر را تحت تأثیر قرار می 

سامانه،    این  در  که  معنا  بدین  است  متعامل 
بهمقیاس نیز  خردتر  مقیاس نوبه های  های  خود 

 
1 Moeeni 

میکالن  متأثر  را  همان  تر  درواقع  رابطه  این  سازند. 
ویژگی ارتباطی فضاهای میانی است که در قالب سه  

انت و  ارتباط  اتصال،  اصولی  الگوی  بر اساس  که  قال 
تعریف  آستانه چون  و  مرزها،  با  های فضایی،  پذیری 

محصوریت، مجاورت فضایی، تداوم و توالی فضایی  
محیط  کالبدی  ساختار  فضایی،  تلفیق  و  تفکیک    و 

می گاهسکونت  تشکیل  را  )معینیها  (.  2011،  1دهند 
مرز   درک  در  کمک  میانی  فضای  کالبدی  عناصر 

صوصا فضای داخلی و خارجی  فضاهای مجاور و مخ
نماید. آنچه یک فضا را به لحاظ اجتماعی فعال  می
است  می کالبدی  عوامل  اول  درجه  در  سازد، 

  های بصری، عوامل طبیعی و ...( ها، جاذبه )دسترسی 
ساز ورود و سپس توقف افراد درون  که بتواند زمینه

)کاپالن اعتقاد  به  باشد.  کیفیات  1998،  2فضا   )
یک   به کالبدی  عمومی  نحوه  فضای  با  کلی  طور 

دسترسی، موقعیت، آسایش فیزیولوژیکی در شرایط  

2 Kaplan 

 پرسشنامه

 

مؤلفه عملکردی فضای 
میانی در مجتمع 

 مسکونی

 

عوامل 
 عملکردی

متغیر 
 مستقل

 

 

 تنوع رفتارها

 

انعطاف 
 رفتاری

 شرایط اقلیمی

 

 توزیع فضایی

 

 

عوامل 
 کالبدی

متغیر 
 مستقل

 

 

 تناسب

 

 کیفی

 

مؤلفه کالبدی فضای 
میانی در مجتمع 

 مسکونی

 تعامل
احساس 
 رضایت

 تجارب
آسایش 

 روحی
 قلمرو هویت

 مکان متغیر وابستهدلبستگی به 

 

 فرهنگ خلوت

مدل دستیابی به دلبستگی در مجتمع مسکونی تحت تأثیر متغیرهای مستقل )کالبدی و عملکردی( و وابسته    1  نمودار 
 )منبع: نگارندگان(   )دلبستگی به مکان( 
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است.   رابطه  در  عناصر  عالوهمختلف  وجود  این  بر 
طبیعی در فضاهای عمومی که سبب افزایش هیجان  
و سرزندگی محیط و دعوت عابرین به این فضاها و  

و  فراهم خوشایند  تجارب  استراحت،  امکان  نمودن 
گردند نیز در این میان  ر برای افراد می سالمت بیشت

(. عناصری  2020،  1اند )میرسالمی بسیار حائز اهمیت 
کنج  گوشه چون  و  پله سازیها  فرصت ها،  های  ها، 

تأمل   و  مکث  نشستن،  تنها  برای  مناسب  کالبدی 
تعریف   جمع،  هیاهوی  از  دور  به  فضا  در  بیشتر 

د،  ها جهت استقالل فضایی فر ها و هویت جداره بدنه
مشخص  امنیت،  و  دسترسی  قلمرو،  کنترل  سازی 

های عمومی  های مؤثر برای حفظ فضا در مکان شیوه

ارتقاء   در  تأثیرگذار  عوامل  زمره  در  عوامل  سایر  و 
های عمومی  های کالبدی فضای خلوت در مکان جنبه

می  )وایت محسوب  کیفیات  1980،  2شوند   .)
تناسبطراحانه  ابعاد،  فضا،  یکپارچگی  چون  ات،  ای 

- پذیری و سازگاری فضا نوع سازماندهی فرمی تطبیق
فضایی،   محصوریت  پویا،  و  ایستا  نقاط  هندسی، 

کالبدی و فضایی، سلسله مراتب فضایی،  پیوستگی 
دسترسی  آستانهنحوه  جایگاه  و  نیز  ها  ورودی  های 

نتیجه  می در  و  کل  عنوان  به  فضا  ادراک  در  توانند 
، 3باشند )پاکزاد تأثیر مطلوب بر ادراک انسان مؤثر  

2005 .) 

 

 مفاهیم مرتبط با فضای میانی  1  جدول 
 

 
1 Mirsalami 
2 Whyte 

3 Pakzad 

 پردازان داخلینظریه پردازان خارجینظریه

آلتمن و  
 گاوین

وحدت      1982
 اجتماعی 

 
 فر  عینی

 

های  تقابل    1379
 اجتماعی 

    هویت  1390  قلمروگرایی    1965 الکساندر 
کنترل    1390 بلیالن   روابط اجتماعی  حس قلمرو  امنیت   1996 یان گل 

 قلمرو 
 

ژیکسین و  
 هیلینگ

جلوگیری    2009
 از جرائم  

دفاع از  
 قلمرو  

قائم   
 مقامی  

پایداری      1389
 اجتماعی 

تعامل      1998 نورالدین   حس قلمرو    1973 نیومن 
 اجتماعی 

زندگی   مراقب   1376 توسلی  پذیری  اجتماع    هویت  1985 براون 
 اجتماعی 

سید     امنیت   1983 برور
 صدر 

کنترل    1377
 قلمرو 

 

هیجر و  
 ریجندرپ

مواجه افراد با      2001
 یکدیگر 

 
 لنگ

کاهش    1390
 جرم 

روابط   
 همسایگی 

 
 

تعامل   قلمرو   امنیت  هویت 
 اجتماعی 

تعامل   محرمیت  امنیت  هویت  
 اجتماعی 
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گاه بر  کیفیت فضایی سکونت  1.4
  -های عملکردی  اساس مؤلفه 

 فعالیتی فضای میانی 
دهد عوامل ساختاری وکالبدی در  مطالعات نشان می 

تنهایی کافی  اند ولی به کیفیت فضاها از شروط الزم 
گاهی  نیستند. مشخصات کارکردی فضاهای سکونت 

برای  می ساکنان  حضور  کمیت  و  کیفیت  بر  تواند 
توقف و تمرکز در این فضاها، تأثیرگذار باشد. وجود  
تنها   برای  فضایی  و  نشستن  جهت  کافی  فضاهای 
در   دنج  اتفاقات  جمع،  هیاهوی  از  دور  به  بودن 
خلوت   برای  فضایی  همچنین  و  میانی  مقیاس 
طرفی   از  و  فردی  امور  انجام  و  مطالعه  و  شخصی 
به   میانی،  فضاهای  در  تعامل  و  دوستانه  معاشرت 

می  فضاها  این  )زیمرمن کیفیت  در  2008،  1افزاید   .)
سکونت  فضاهای  فعالیتی  بعد  حال،  با  عین  گاه 

کاربری فعالیت و  است.  ها  مرتبط  نیز  پیرامون  های 
می  نشان  در  مطالعات  اقامتی  واحدهای  دهند 

به  موارد  خانوار  بسیاری  باالی  تراکم  عدم  دلیل  و 
به   را  امر  این  دیداری،  و  شنیداری  خلوت  رعایت 

سرویس  سکونت فضاهای  پلهدهنده  مانند  ها،  گاه 
ها را  اند و ساکنان این مکان راهروها و ... انتقال داده 

خلوت  میبرای  انتخاب  در  گزینی  همچنین  کنند. 
فضاهای عمومی مانند البی که در آن افراد قادر به  

کردن به سایرین، نشستن،  حضور در محیط با نگاه 
فعالیت  یا  خوردن،  و  دنج  اتفاقات  حرکتی،  های 

( تفریح فعال و غیرفعال باشند،  2003تعبیر )وولی ،به
ها و بسیار خصوصیات فعالیتی و کالبدی  این فعالیت 

در سکونت  به فضاهای عمومی موجود  ها،  گاهدیگر 
می  امکان  تشخص  و  آسایش  تأمین  بر  و  بخشد 

افرا سکونت دلبستگی  فضای  در  حضور  از  گاه د 
افزایش   به  منجر  خود  امر  این  که  است  تأثیرگذار 
رضایتمندی   نتیجه  در  و  اجتماعی  همبستگی  حس 

می به بیشتر  فعالیتگردد.  کلی  در  طور  حاکم  های 
فعالیت شامل  عمومی  )مثل  فضاهای  اجباری  های 

های مختلف(، عبور از فضاها برای دسترسی به بخش 

 
1 Zimmerman 
2 Daneshpour 

اخفعالیت فضا(،   های  کیفیت  به  )وابسته  تیاری 
)تجربهفعالیت اجتماعی  و  های  افراد  سایر  کردن 

سبب   که  محیط  در  غیرفعال  و  فعال  مشارکت 
(  1384،  2پور باشد )دانش گردد( می سرزندگی فضا می 

 گردد:  و با سه عامل بیان می 

 های کارکردی و گروهی کاربران ویژگی  -

 مکان میزان تماس و ارتباطات افراد در  -

های گروهی و مراسم  میزان مشارکت در فعالیت   -
 (. Brown & Werner, 1985جمعی )

 

 دلبستگی به مکان  1.5
در فرآیند دلبستگی به مکان است که فضا برای فرد  

شود، در این فرآیند، افراد ارتباط  مبدل به مکان می 
دهند. دلبستگی  خود با سایرین و مکان را توسعه می

مکان   فعالیت به  از  بین  برخاسته  تعامالت  و  ها 
انسان   -انسان  و  در یک مکان خاص    -مکان  انسان 

( امر  Low & Altman, 1992است  این  واقع  در   .)
براساس تعامل شناختی، عاطفی و رفتاری بین افراد،  

صورت آگاهانه  ها و مکان کالبدی، اجتماعی، به گروه
 & Brownگیرد  )و ناآگاهانه در طول زمان شکل می 

Perkins, 1992 .) 

مؤلفه از  یکی  به  امنیت  دلبستگی  حس  های 
می  محیط مکان  در  امنیت  فاکتورهای  های  باشد 

جمعی وابسته به شرایط مختلفی است. ایجاد چنین  
ویژه در فضاهای پر استفاده  هایی در محیط به ویژگی 

جمعی   فضای  در  تعامل  و  دلبستگی  حس  منجربه 
محیط   کیفیت  ارتقاء  به  و  انجامد  می شده 

ها از جمله  (. تئوریسین 1396و دیگران،    3گر )پیوسته
قابل   در خلق فضای  با نظریات خود  نیومن  اسکار 

جرم    با  مقابله  راهبردهای  تعیین  در  و جفری  دفاع 
امن،  به فضاهای  خلق  در  محیطی  طراحی  وسیله 
های گوناگون تاکید کردن.  وسیله کنترل فضا از راهبه

رویت  سطح  از  پارتقاء  جلوگیری  محیط،  ذیری 

3 Peyvastegar 
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محیط  عبارتی  به  یا  فضا  خوانا  پیچیدگی  های 
کاربری )به از  خصوص در  ازدحام(،  پر  و  های جمعی 

جمله راهکارهای کالبدی محیطی به منظور کاهش  
جرم و ایجاد امنیت در فضاست )همان(. رضایتمندی  

می  را  ساکنان  سکونتی  که  دانست  وضعیتی  توان 
تسهی و  مسائل  بر  مسائل  عالوه  بر  کالبدی  الت 

اجتماعی و فرهنگی و مناسبات بین ساکنان نیز توجه  
آن  کیفیت  از  و  خود  دارند  مسکونی  محیط  در  ها 

آن  ارزیابی  معیار  و  دارند  محیط  رضایت  از  ها 
از محیط   قبول  قابل  یک حد  است.  مسکونی خود 
زندگی است که به عنوان معیار ارزیابی ساکنان مورد  

 (. Choudhury, 2005یرد )گاستفاده قرار می 

 

 

 
 متغیرهای دلبستگی پژوهش   2  نمودار 

 

 روش تحقیق 2
پژوهی   رویکرد مورد  از  استفاده  با  مطالعه مربوطه 
چندگانه، در پی ارتباطات میان فضای میانی و میزان  

مجتمع   سه  شهر  دلبستگی  در  منتخب  مسکونی 
باشد؛ این مطالعه از هر دو روش کمی و  تهران می 

جمع  در  داده کیفی  می آوری  بهره    جهت   گیرد.ها 
ها از طریق  داده  ،مقایسه ماهیت رفتارهای ساکنین 

پرسشنامه(  و  رفتاری  )برداشت  پژوهش  ابزارهای 
آوری شده  های جمع اند. مجموع داده آوری شدهجمع 

نمونه  از  جامع  تصویر  بر  یک  تمرکز  با  موردی  های 
بندی  های مرتبط با فضای میانی در پیکره تأثیر ویژگی 

عدم   یا  و  وجود  لحاظ  از  منتخب  مسکونی  مجتمع 
ها؛ نظیر، ، چیدمان و تناسبات آن وجود فضای میانی

آن،  حیاط، البی  کاربران  رفتار  بر  و غیره  راهروها  ها، 
می مشخص  ارائه  همبستگی  راهبرد  در  نماید. 

رابطهمی آیا  که  متغیر شود  چند  یا  دو  بین  ای 
سنجش وجود دارد یا خیر و اگر این رابطه وجود  قابل

چه  آن  حد  و  اندازه  راهبرد  دارد  در  است.  قدر 
ها در شرایط طبیعی خود مطالعه مبستگی پدیده ه

ها ازنظر  شوند و تالش محقق فهم و تفسیر پدیده می
مشخصه  است.  میانی  مردم  فضاهای  های 

سکونت مجتمع  میزان  های  و  مستقل  متغیر  گاهی 
کمک   به  است.  وابسته  متغیر  ساکنان  دلبستگی 

های متغیر ای میزان تأثیر ویژگی مقایسه -راهبرد علی
ل بر وابسته برداشت خواهد شد. با توجه به  مستق

جامعه آماری و توضیحات پیشین، جامعه نمونه؛ فاز  
اکباتان    2ساز، باغ ونک و فاز  مسکونی آتی   مجتمع   3

شده  انتخاب  امر  این  کل  برای  از  مجموع  در  اند. 
تعداد  مجتمع  پژوهش  مورد  مسکونی    320های 

تعداد   و  توزیع  آماری  نمونه  بین    132پرسشنامه 
 پرسشنامه توسط ساکنان پرشده است. 

 تعیین حجم نمونه:  

روش   در  الزم  نمونه  تعداد  محاسبه  برای  کوکران 
گیری تصادفی، فرمول زیر را ارائه کرده است  نمونه 

که مبنای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش قرار  
 گرفت.

pq2+ t2 pq/Nd2n = Nt 

 n=  حجم نمونه 

 N= جامعه آماری 

 p= ( 5/0جامعه )در اینجا برابر با  واریانس 
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 q= ( درصد افرادی که فاقد این صفت هستندq = 
1 - P ) 

 d= ( 05/0مقدار خطای مجاز) 

 t= ( 96/1مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد ) 

 × n = 6747 × (96 /1) 2 × 5/0 مطابق با این فرمول 
5/0 / 6747 × (05 /0()05/0 ) +  (96/1) 2 × 5/0 × 
5/0 = 320 

 نفر خواهد بود.    320حجم نمونه آماری برابر با  

 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات نگارندگان   3  نمودار 

 

های  معرفی بستر پژوهش و مجتمع  2.1
 برگزیده مسکونی 
گونه  معیار  اساس    شناسیاولین  بر  پژوهش  این 

واحد  بهتعداد  موجود  در  های  تأثیرگذار  عامل  عنوان 
باشد و بر اساس محاسبه  می درک مقیاس مجتمع  

واحدهای مسکونی، مجتمع  گروه  فراوانی  به سه  ها 
  217واحد(، مقیاس میانی )بین    216کوچک )کمتر از  

)باالی    504تا   کالن  مقیاس  و  واحد(    505واحد( 
شده گونه تفکیک  تفکیک  برای  شناسی اند. 

نحوه مجتمع  دارد،  وجود  نیز  دیگری  معیار   ها، 
بلوک  شکل  چیدمان  و  سایت  در  مسکونی  های 

بندی  باز و بسته، عامل سوم طبقه  همنشینی فضای 
های مسکونی به  در نظر گرفته شده است، مجتمع 

متمرکز قابل    -3منفرد    - 2پراکنده   -1سه گروه اصلی 
میانی و  گیری فضاهای  است. بنابراین شکل تفکیک  

قرارگیری مجتمع نسبت به آن به عنوان معیار دوم  
عنوان یک شهرک  باشد. شهرک اکباتان بهمیانتخاب  

های مختلف ساخته شده شاخص در سه فاز و تیپ 
این شهرک همانند هم و    3و    1است. که البته فاز  

شهرک    2. فاز  متمایز از دو فاز دیگر آن است  2فاز  
پراکنده؛ شامل   با سازمان فضایی  بلوک    19اکباتان 

مدرسه   4بازارچه و    3همچنین دارای    2باشد. فاز  می

 

           

       

 
                     

 

                
 

             

                      

 

       

      

 

 

             

 

              

 

-            

        

         

      -        

        

              

            

         

          

        

              

        

 

 

 

 

      

      

            

              

     

              

 

 

 

            

               

               

                  

 

 

 

           

 

 
                                                      

                    

                     

                      
 

 

ویژگی های 
 ذهنی

ویژگی های 
 عینی



 

45 

 . 50تا  33 صفحات .1401 تابستان  .31 شماره .9 دوره

عملکردی فضاهای میانی بر ارتقاء دلبستگی به فضاهای   - های کالبدی بر نقش مؤلفه  کاوشی . قبادیان وحید چرخچیان،   مریم آقابزرگ، حاجی  آمنه
 های مسکونی منفرد، متمرکز و پراکنده تهران( مسکونی )مطالعه موردی: مجتمع 

می  خود  داخل  برج در  مجتمع  مسکونی  باشد.  های 
شامل  آتی  نواری  فضایی   سازمان  با  برج    23ساز 

متر    155000بلندمرتبه در زمینی به مساحت تقریبی  
متر مربع در شمال    381448  مربع و سطح زیربنای

می  تهران  سال  شهر  در  راستای    1355باشد.  در 
بلندمرتبه ساخت،  فعالیت  مرحله  سه  طی  سازی، 

کم  و  عظیم  پروژه  تحویل  و  مجتمع  تکمیل  نظیر 
آتی برج  )های مسکونی  اوین    32تا    12برج    23ساز 

شامل  طبقه( که  شد  تجاری    انجام  طبقه    2مرکز 
ونای مجزا، فضای سبز و  مجهز و مدرن، استخر و س

آسانسورهای مسافری و    نما، محل بازی کودکان، آب
سیستم    آوری زباله، سیستم کامل شوت و جمع   باری، 

مرکزی،   آنتن  شبکه  اینترکام،  حریق،  اطفای 
تا  صاعقه  آمادگی  مقطع  از  آموزشی  فضای  و  گیر 

 . ، می باشددانشگاهیپیش 

حی گونه  با  تهران  ونک  باغ  اط  مجتمع مسکونی 
منطقه   در  )متمرکز(  در    10مرکزی  طبقه    5ونک 

مسکونی به اجرا رسیده است. ایده اصلی بر اساس  
باغ« حول یک حیاط مرکزی  -باز آفرینی قالب »خانه 

که  طوری ها از هم جدا شدند، به شکل گرفت. خانه 
هر کدام از سه یا چهار وجه خود امکان نورگیری و  

تنوع فضا، نقشه    تهویه دارند. این تمهیدات در کنار 
متر مربع( همگی با    200تا    60ها )از  و مساحت خانه 

به  کوچک  محله  یک  ایجاد  شدند.  هدف  کارگرفته 
ها شکل گرفت که  هایی برای تعدادی از خانهحیاط

به دلیل ارتفاع بیش از شش متر سقف، جزو متراژ  
نمی  محسوب  ساخت  از  مجاز  استفاده  با  شوند. 
فضاهای مشاع متنوعی    همین ضابطه فضاهای سبز،

در هر طبقه از ساختمان طراحی شده است. نمای  
و   داخلی  وجه  )چهار  وجه  هر هشت  در  ساختمان 
داخلی،   فضاهای  بیرونی  جلوه  خارجی(  وجه  چهار 

هاست و نه صرفاً پوششی جدا از  ها و حیاط باغچه 
 فضاهای داخلی. 

 

 
 ( 1399مدل روش پژوهش )منبع: نگارندگان،    4  نمودار 
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های  های کیفی مؤلفه تحلیل یافته 2.2
کالبدی و عملکردی فضای میانی در  

 های منتخب مجتمع 
باید  ساختار فضایی سکونت  با رفتار،  ارتباط  گاه در 

فعالیت  چهارچوب  بررسی  در  مورد  عملکردها،  و  ها 
فعالیت  وجود  عدم  یا  وجود  چراکه  گیرد.  با  قرار  ها 

باعث    تواندتوجه به عملکرد غالب یک محدوده می 
آن   پی  در  و  شود  فضا  در  ضعف  یا  فرصت  ایجاد 

باعث شکل  با فضا  نامتناسب  رفتاری رفتاری  گیری 
نابجا شود. نحوه حضور فرد در مکان، عاملی قوی در  
تصمیم فرد برای ماندن در فضا است. آن چه در این  
میان حائز اهمیت است آن است که، دستیابی به  

ا مطلوب  خلوت  جمعی،  و  فردی  فضای  قلمرو  ز 
گیری تعامل سبب افزایش رضایت و  سکونت، شکل 

گردد. در این  بهبود دلبستگی به مکان در ساکنان می 

بایست به شناسایی ابعاد فردی و جمعی  ارتباط می 
مدنظر   ارتباطات  سطوح  و  شده  پرداخته  سکونت 

ای  قرار داده شود. افراد بر اساس ترجیحات آگاهانه 
ویژگی  و  خصوصیات  از  ناشی  آن که  فردی  ها  های 

شوند.  ها را انتخاب و دلبسته آن می باشد، مکان می
جهت  در  توسعه  فردیت  نحوه  و  اجتماعی  گیری 

ارتباطات اجتماعی صمیمانه نیز حائز اهمیت است.  
الگوهای فعالیت ساکنان در   به  این فضاها وابسته 

عرصه  از  ساختار  نظامی  خصوصی  تا  عمومی  های 
تشک را  سکونتی  محیط  می جمعی  دهند،  یل 

که سه الگوی جاری رفتار شامل: مجاورت یا  طوری به
سازی )در  همسایگی با همساالن، مالکیت یا شخصی 

فاصله فعالیتنظرگرفتن  و  براساس  ها(  که  ها 
پذیری با قلمروهای فضایی، تعامل، محرمیت  تعریف

گیری ساختار  و خلوت تشریح می شوند، قواعد شکل 
 کند. تعریف می اجتماعی محیط سکونتی را 

 

 
 بندی فضاهای میانی به دو سطح موردنظر نگارنگان تقسیم   5  نمودار 
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این  مؤلفه   رواز  این  پژوهش،  این  به  در  توجه  با  ها 
ویژگی  به  توجه  دو  اهمیت  به  گروهی  و  فردی  های 

پذیری رفتاری در قرارگاه  تطبیق  - مؤلفه تنوع فعالیتی  
شوند که زیر شاخص فعالیت  بندی می رفتاری دسته

حریم   با حفظ  فعالیت  و  رفتار جمعی  با  ارتباط  در 
می  تعریف  فردی  به خلوت  توجه  با  ساختار    شود. 

وجود   و  ونک  باغ  مسکونی  مجتمع  مرکزی  حیاط 
را   مناسبی  تهویه  درخت  چندین  و  گیاهی  پوشش 

کارگیری مبلمان مناسب در  ایجاد کرده و همچنین  به
به  را  ساکنان  رضایتمندی  مرکزی  دارد،  حیاط  همراه 

بچه  بازی  جهت  فضایی  وجود  عدم  سبب  البته  ها 
فضای می منظور  به  مرکزی  حیاط  از  بازی    شود 

موجب   صدا  انعکاس  حدودی  تا  که  شود  استفاده 
سلب آرامش ساکنین خصوصاً در طبقات همکف و  

می از  اول  طبقات  به  دسترسی  تسهیالت  شود. 
تنها   برای  پلکان  دو  دسترسی  و  آسانسور    4جمله، 

واحد در هر طبقه در فضای میانی سبب جلوگیری  
  از تداخل در رفت و آمد و  نوع چیدمان و تناسبات 

پیش  و  در  ورودی راهروها  حریم  ایجاد  موجب  ها 
گیری  عمومی و خصوصی با شکل تفکیک عرصه نیمه 

شود که  قلمروی شخصی در جلوی درب واحدها می 
برداشت  طبق  را  ساکنان  میدانی  رضایت  های 

فاز  به در  دارد.  آتی   3همراه  مسکونی  ساز، مجتمع 
ماشین  پارکینگ  از  بخشی  تأمین  در  قرارگیری  ها 

حدفاصل بین بلوک و پوشش  -  1فضای میانی  1  سطح
طبق مشاهدات، تداخل عملکردی را    - سبز فضای باز 

شود و ساکنان از نبودن امنیت فیزیکی و  موجب می 
بچه برای  مطلوب  حکایت  روانی  بزرگساالن  و  ها 

سرانه    اکباتان   2که در مجتمع فاز  صورتی کنند؛ در می
سطح   میانی  فضاهای  در  سبز  فضای  و    1پوشش 

ها برای ساکنین چه از لحاظ بازی  محل قرارگیری آن 
ها و یا وجود فضایی جهت حفظ آرامش و خلوت  بچه 

داشتن   و  گردهمایی  برای  فضایی  همچنین  و 
باشد.   های گروهی مورد رضایت ساکنین می فعالیت

که    - 2های فاز  داخل بلوک -   2فضای میانی در سطح
می  طبقات  در  باریک  و  نواری  راهروی  باشد  شامل 

جدول   می   1مطابق  یا  سبب  و  مرز  ساکنین  شود 
تعریف برای  شدهآستانه  خصوصی  حریم  جهت  ای 

از طرفی هیچ  باشند،  گونه  ورود به واحدها نداشته 
راهروها   و  مشاعات  در  گیاهی  پوشش  و  مبلمان، 

برخی  به جز تعداد معدودی گلدان که  – وجود ندارد  
گذاشته عدم    -اندساکنین  و  یکنواختی  موجب  که 

می  ساکنین  برای  بصری  در  تنوع  همچنین  شود 
راهروهای    -2سطح  –ساز  مجتمع آتی   3های فاز  بلوک 

به  که  عرصه طبقات  بین  مفصل  های  عنوان 
می نیمه لحاظ  خصوصی  و  دارای  عمومی  شوند 

باشند که این چیدمان و  شکل می   Hسازمان فضایی  
هر  هندسه   قلمروی شخصی  و  حریم  میانی  فضای 

کند. همچنین  واحد به نحو نسبتاً مطلوبی ایجاد می 
گفتگوهای   و  مکث  سبب  طبقه  هر  در  البی 

هر  همسایگان می  در  رفتاری  تنوع  نوعی  به  و  شود 
 گیرد. طبقه با توجه به هندسه راهروها شکل می 
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 های مورد مطالعه )منبع: نگارندگان( های کالبدی در فضاهای میانی مجتمع بررسی مؤلفه  2   جدول 

 

 

 

 

 تحلیل  تصویر 
های کالبدی مؤثر بر  مؤلفه  هامؤلفه 

 1سطح  2سطح  1سطح 2سطح دلبستگی
 

گیری ار تهویه  بهره 
و مکانیکی در البی 

 راهروها 
عدم استفاده از پوشش  

راهروهای  گیاهی در 
 طبقات

 هاتهویه طبیعی بین بلوک 
ها و گیاهان  و استفاده از پرچین 

ها و  جای جداکننده بین کرت به
 فضای سواره و پیاده

 
 

 دما و رطوبت 
 در فضای میانی داخل بلوک 

 و
پوشش گیاهی )فضای سبز( در  

فضای میانی داخل بلوک و  
ها در  فضاهای میانی بین بلوک 

 مجتمع 
 

 
 
  3فاز 

مجتمع  
 سازآتی

گونه منفرد
 

دی
الب

ر ک
عیا

م
 

 
 
 
 
 

 تهویه طبیعی 
استفاده از چندین  
گلدان در راهروهای  

 طبقات

 تهویه طبیعی 
 وجود چندین درخت در

 حیاط مرکزی 

 
مجتمع باغ  

 ونک

گونه متمرکز 
 

 

عدم استفاده از مبلمان  
  در راهروی طبقات 

ها و درختان به  استفاده از پرچین 
 جداکننده جای  

 
  2فاز 

 اکباتان
 

گونه پراکنده 
 

 
شده و عدم  البی مبلمان 

استفاده از مبلمان در  
 راهروی طبقات 

های سبز  استفاده از پوشش 
کوتاه و مبلمان در فضاهای میانی  

 هامابین بلوک 
 
 
 
 
 

 مبلمان و رنگ و نور و تزئینات

 
 

مجتمع   3فاز 
 سازآتی

 

مبلمان  عدم استفاده از  
 در طبقات

های روشن در  استفاده از رنگ 
 ها و سنگ درکفسازی دیواره

 
 مجتمع باغ ونک 

 
 

عدم استفاده از مبلمان  
 در طبقات

و صرفا استفاده از رنگ  
 در دیوارها

راهروها و  رنگ سفید در دیوارهای 
 کلیه فضاهای میانی 

 
 اکباتان  2فاز 

 
 
 
 

 توزیع فضایی 
پیش ورودی  از  البی به 

 و سپس واحدها 

خیابان به سردر ورودی مجتمع و  
های میانی سپس  دسترسی 

  ورودی البی 
 

مراتب و  تعداد و توزیع، سلسله 
 سیرکالسیون 

 گرفته توسط فضاهای میانی شکل 
 تناسبات
 و شکل 

 
مجتمع   3فاز 

 سازآتی

 
 
 
 

البی مرکزی  به پیش  
 ورودی و واحدها 

 توزیع فضایی 
 پیش ورودی واحدها -البی

 
 مجتمع باغ ونک 

 
 

توسط پیش ورودی به  
  Lواحدها تناسبات 

 شکل 

 توزیع فضایی 
- پیش ورودی  -راهروها-البی

 واحدها

 
 اکباتان  2فاز 
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 ها تحلیل کمی داده  2.3
نیومن  )اسکار  همچون  بسیاری  (،  1973،  1محققان 

وایت  )یان1980،  2)ویلیام  و  و  1978،  3گل   (   )
بر  پژوهش  محیط  تأثیر  کشف  جهت  را  خود  های 

زندگی اجتماعی معطوف به مشاهده افراد در زندگی  
نموده  از  روزمره  استفاده  و  میدانی  برداشت  اند. 

اصلی   رویکردهای  از  کیفی  یا  و  همبستگی  راهبرد 
ارزیابی  پژوهش  بخش  در  است.  بوده  مشابه  های 

از   استفاده  با  دلبستگی  الگوهای  میزان  و  مفاهیم 
عاملبه پیشین،  مطالعات  از  آمده  های  دست 

ماهیت  اندازه ازآنجاکه  است.  شده  استخراج  گیری 
عامل  به این  کیفی است،  عامل ها  با  باید  های  دقت 

گیری تبدیل شود. هر چند تحقیقات  کمی قابل اندازه
اما به  انجام شده است  این حوزه  دلیل بسیاری در 

متأثر از فرهنگ، و آداب هر جامعه ماهیت خلوت که  
بستر   با  منطبق  آن  ارزیابی  برای  الگویی  است، 

خصوص شهر تهران  فرهنگی جامعه مورد بررسی به

بایست طراحی گردد. این  )جامعه هدف پژوهش( می 
جامعه  فراخور  و  مستخرج  موجود  ادبیات  از  الگو 
کار   از  بخش  این  ویژگی  است.  شده  تبیین  هدف 

ی آن است. تحلیل نتایج حاصل از  رویکرد استنتاج
گیری و  ریزی شیوه دقیق اندازهادبیات موضوع و پی 

معیارهای   تدوین  نهایت  در  و  نتایج  ترکیب 
گذاری هر کدام نیازمند فرآیندی  گیری و ارزش اندازه

کیفی   پژوهش  این  ماهیت  چه  اگر  است.  تعاملی 
به  اما  قابل  است  و  معیارهای خاص  استخراج  دلیل 

شدن، تلفیقی از پژوهش کمی و  یری و کمی گاندازه
مورد   همبستگی  تحقیق  روش  قالب  در  کیفی 
استفاده قرار خواهد گرفت. هدف این پژوهش فهم  

جمعی زندگی  طبیعی  در  –الگوهای  است.  کالبدی 
ای  راهبرد همبستگی مشخص می شود که آیا رابطه 

بین دو یا چند متغیر قابل سنجش وجود دارد یا خیر 
رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چه قدر  و اگر این  

 است.

 
 بار عاملی و واریانس الگوی تحلیل عاملی تأییدی فضاهای میانی   3  جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Oscar Newman 
2 William Pinkney Whyte 

3 Jan Gehl 

 سطح معناداری واریانس بار عاملی  شاخص معیار
 001/0 59/0 77/0 معیار عملکردی فضاهای میانی 

 001/0 74/0 86/0 معیار کالبدی
 001/0 81/0 90/0 گوناگونی عملکرد  های معیار عملکردیمؤلفه

 001/0 67/0 0/ 82 پذیری رفتاری انطباق
 
 
 
 
 

 های معیار  کالبدی مؤلفه

 001/0 77/0 88/0 شرایط محیطی )دما و رطوبت( 
 001/0 59/0 77/0 بندیپیکره 

 001/0 67/0 0/ 82 تناسبات 
 001/0 0/ 72 85/0 سیرکوالسیون 

 001/0 55/0 74/0 مراتب  سلسله
 001/0 37/0 61/0 شکل فضای میانی 

 001/0 49/0 70/0 تنوع فضایی
 001/0 32/0 57/0 مبلمان 

 001/0 49/0 70/0 رنگ و تزئینات
 001/0 29/0 54/0 نورپردازی

 001/0 25/0 50/0 مصالح
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ها در شرایط طبیعی خود  در راهبرد همبستگی پدیده 
می تفسیر  مطالعه  و  فهم  محقق  تالش  و  شوند 

(.  2005،  2و وانگ   1ها از نظر مردم است )گروتپدیده 
مجتمع مشخصه  میانی  فضاهای  های  های 
دلبستگی  سکونت  میزان  و  مستقل  متغیر  گاهی 

- علی ساکنان متغیر وابسته است. به کمک راهبرد  
های متغیر مستقل بر  ای میزان تأثیر ویژگی مقایسه 

جامعه   به  توجه  با  شد.  خواهد  برداشت  وابسته 
فاز   نمونه؛  جامعه  پیشین،  توضیحات  و    3آماری 

اکباتان    2ساز، باغ ونک و فاز  مسکونی آتی   مجتمع 
شده  انتخاب  امر  این  کل  برای  از  مجموع  در  اند. 

پژوهش  مجتمع  مورد  مسکونی  های 
پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و تعداد  320ادتعد
در    132 است  شده  پر  ساکنان  توسط  پرسشنامه 

پژوهش حاضر، با رجوع به نظر متخصصان و اساتید  
اندازه ابزار  روایی  در سنجش شاخص از  های  گیری، 

پژوهش اطمینان حاصل شده است. و پایایی مورد  
جدول   به  توجه  است.   گرفته  قرار  بار 2بررسی   ،  

از  مؤلفه   3عاملی میانی  فضای  ،  86/0تا    77/0های 
از  مؤلفه عملکردی  مؤلفه   0/ 90تا    0/ 82های  های  و 

از   مقادیر    88/0تا    50/0کالبدی  به  توجه  با  است. 
  86/0مشخص است که؛ مؤلفه کالبدی با بار عاملی  

بیشترین میزان تأثیرگذاری و مؤلفه عملکردی با بار  
تأث  77/0عاملی   دوم  رتبه  فضاهای  در  بر  یرگذاری 

میانی را دارد.در رابطه با معیار عملکردی، گوناگونی  
عاملی   بار  با  مؤلفه    90/0عملکردی  و  اول  رتبه  در 

در رتبه دوم    82/0پذیری رفتاری با بار عاملی  انطباق
کالبدی،   معیار  با  رابطه  در  دارند.  قرار  تأثیرگذاری 

اول    در رتبه  88/0مؤلفه شرایط محیطی با بار عاملی  
عاملی   بار  با  و    85/0و سیرکوالسیون  دوم  رتبه  در 

عاملی   بار  با  تناسبات  سوم    82/0مؤلفه  رتبه  در 
آموس   خروجی  به  توجه  با  دارند.  قرار  تأثیرگذاری 

آزادي    254/ 451دو  مقدار خی  درجه  محاسبه    94و 
شده است. بنابراین مقدار حاصل تقسیم کای دو بر  

پ  مفهومی  مدل  برای  آزادی  با  درجه  برابر  ژوهش 
است.  می   706/2 قبولی  قابل  مقدار  که  باشد 

 
1 Linda Groat 

برازندگی   شاخص  مقدار  مدل  خروجی  همچنین 
با   برابر  را  خطا  تقریب  مجذورات  میانگین  ریشه 

دهد. که مقدار قابل قبولی است.  نشان می   063/0
  05/0و کمتر از   023/0برابر با   RMRهمچنین مقدار 

در باال    شدهشاخص مطرح   3شده و مناسب است.  
باقی شاخص  همچنین  قابل  و  مقدار  برازندگی  های 

قبولی را دارند که نشان دهنده برازش مناسب الگوی  
باشد. با توجه  تحلیل عاملی تأییدی نظام فضایی می 

های  های با عامل به معناداربودن ارتباط تمامی گویه 
ای از مدل ای و مؤلفهنهفته مربوط به خود، هیچ گویه

نخواهد   تأیيدي  حذف  عاملي  تحليل  الگوی  شد. 
رضایتمندی،  -های آن  متغیر وابسته بر اساس مؤلفه

  3در جدول    - حس تعلق و امنیت روحی و فیزیکی
، بار عاملی  3معرفی شده است. با توجه به جدول  

از  گویه  خصوصی  قلمرو  شاخص  تا    792/0های 
، حس  0/ 811تا    738/0است. قلمرو عمومی از    805/0

  0/ 729و امنیت فیزیکی از   0/ 907تا    0/ 873تعلق از  
با  797/0تا   اینکه توجه است.   دوخی  مقدار به 

است.    25 آزادي درجه و  066/40 شده  محاسبه 
بنابراین مقدار حاصل تقسیم کای دو بر درجه آزادی  

باشد  می   603/1برای مدل مفهومی پژوهش برابر با  
خروجی مدل   که مقدار قابل قبولی است. همچنین

برازندگیمقدار   میانگین شاخص   مجذورات ریشه 
دهد که مقدار  نشان می  04/0خطا را برابر با  تقریب

مقدار   همچنین  است.  قبولی  با    RMRقابل  برابر 
از    0/ 024 کمتر  دو    05/0و  است.  مناسب  و  شده 

باقی   همچنین  و  باال  در  شده  مطرح  شاخص 
های برازندگی مقدار قابل قبولی را دارند که  شاخص

عاملی  دهنشان  تحلیل  الگوی  مناسب  برازش  نده 
باشد.  عملکردی می -تأییدی عوامل کالبدی و فعالیتی

شاخصه تأثیر  بررسی  فضاهای  برای  معماری  های 
میانی بر دلبستگی از رگرسیون چند متغیره استفاده  

همان  است.  داده شده  از  که  جدول  طور    4های 
تمامی   برای  معناداری  سطح  است،  مشخص 

مقدار  ها  شاخص از  نتیجه    05/0کوچکتر  است. 
به  می توجه  با  موثر هستند.  دلبستگی  بر  که  شود 

2 David Wong 
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ضرایب   شاخص    Bستون  که؛  است  مشخص 
از لحاظ تاثیرگذاری    = 𝛽  429/0»کالبدی« با ضریب  

  423/0در رتبه اول و شاخص »عملکردی« با ضریب  
𝛽 =     از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم قرار دارند. با

به  ضرایب    توجه  مقادیر  بودن  نتیجه    Bمثبت 
های باال و دلبستگی  شود که رابطه بین شاخصمی

 مثبت و مستقیم است. 

 

 

 
 ساختار ارزیابی فضاهای میانی   6  نمودار 

 

بر   عملکردی  مؤلفه  متغیرهای  تأثیر  بررسی  برای 
شده   استفاده  متغیره  چند  رگرسیون  از  دلبستگی 

مشخص    5های جدول  طور که از داده است. همان 
ها کوچکتر  است، سطح معناداری برای تمامی متغیر

شود که بر دلبستگی  است. نتیجه می   05/0از مقدار  
ص  مشخ  Bمؤثر هستند. با توجه به ستون ضرایب  

متغیر که؛  ضریب   است  با  عملکردی«  »گوناگونی 

463/0  𝛽 =   از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول و متغیر
ضریب  »انطباق با  رفتاری«  از     = 𝛽  284/0پذیری 

لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم قرار دارند. با توجه به  
ضرایب   مقادیر  بودن  می   Bمثبت  که  نتیجه  شود 

متغیر بین  باال  رابطه  و  های  مثبت  دلبستگی  و 
 مستقیم است.
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 های الگوی تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل نشانه   4  جدول 

 واریانس  نشانه
بار 

 عاملی 
 شاخص  پرسش 

Q30  -- 0.792 
دیگران سبب رضایت من  وجود فضاهایی در راهرو و حیاطی در جهت داشتن خلوت و یا ارتباط با 

 شود. می
 

قلمرو  
 Q31 15.608 0.805 خصوصی 

وجود راهروها و  البی، از آن جهت تعیین و حفظ حریم و قلمرو که سبب تفکیک بهتر واحد  
 شود موجب رضایت من است. شخصی من با دیگر واحدهای می 

Q32  -- 0.811 
توانم با آرامش  شود چون میدلبستگی من می ها سبب بلوك بین  هايحیاط  در دنج وجود فضاهاي

 با دوستان خودم دیدار کنم. 
 

قلمرو  
 Q33 14.672 0.738 عمومی

های گروهی )اعیاد، مراسم  ها و البی بلوک به منظور شرکت در فعالیت وجود حیاط بین بلوک
 شود.عزاداری و ...(  سبب ارتباط و صمیمیت من با دیگران می 

Q38  -- 0.907 
های خوب و به یاد ماندنی از فضاهای عمومی مجتمع محل سکونتم سبب حس تعلق من به  خاطره 

 حس تعلق  آن شده است. 

Q39 17.861 0.873  کند.عمومی و مشاعات در مجتمع برخی از  نیازهای من را برآورده میفضاهای نیمه 

Q35  -- 0.729 
اند که امکان کنترل و  شکلی طراحی شده های داخل مجتمع به راهروهای داخل بلوک و حیاط 

 کنند. نظارت در جهت امنیت من را مهیا می
امنیت  
 فیزیکی 

Q36 10.856 0.797  باشد.وجود و تعدد راهروها  سبب تعدیل سر وصدای همسایگان شده که موجب آسایش من می 

 های معماری فضاهای میانی بر دلبستگی نتایج رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیر شاخصه   5  جدول 

 

 

 

 
 نتایج رگرسیون چندمتغیره برای بررسی تأثیر متغیرهای عملکردی بر دلبستگی   6  جدول 

 سطح معناداری tمقدار آماره  Bضریب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد  متغیر 
B  انحراف معیار 

 001/0 105/9 463/0 042/0 383/0 گوناگونی عملکردی 
 001/0 593/5 284/0 049/0 272/0 پذیری رفتاری انطباق 

 

در ادامه به منظور تأثیر متغیرهای مؤلفه کالبدی بر  
شده   استفاده  متغیره  چند  رگرسیون  از  دلبستگی 

از داده است. همان  مشخص    6های جدول  طور که 
ها کوچکتر  است، سطح معناداری برای تمامی متغیر

شود که بر دلبستگی  است. نتیجه می   05/0مقدار  از  
مشخص    Bمؤثر هستند. با توجه به ستون ضرایب  

  374/0است که؛ متغیر »شرایط محیطی« با ضریب  
𝛽 =   متغیر اول،  رتبه  در  تأثیرگذاری  لحاظ  از 

واحد  بین  بلوک »سیرکوالسیون  و  ضریب  ها  با  ها« 
349/0  𝛽 =    ،متغیر از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم

 𝛽  0/ 315»تناسبات کالبدی فضای میانی« با ضریب  

متغیر   = سوم،  رتبه  در  تأثیرگذاری  لحاظ  از 
  = 𝛽  284/0بندی در فضای میانی« با ضریب  »پیکره 

از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه چهارم، متغیر »سلسله  
ضریب   با  خوانایی«  و  لحاظ    = 𝛽  0/ 257مراتب  از 

تأثیرگذاری در رتبه پنجم، متغیر »تزئینات و رنگ« با 
رتبه     = 𝛽  0/ 239ضریب   در  تأثیرگذاری  لحاظ  از 

با ضریب   میانی«  در فضاهای  »تنوع  متغیر  ششم، 
217/0 𝛽 =   از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه هفتم، متغیر

از لحاظ    = 𝛽  0/ 209»شکل فضای میانی« با ضریب  
ه هشتم، متغیر »مبلمان« با ضریب  تأثیرگذاری در رتب

185 /0  𝛽 =    از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه نهم، متغیر

 سطح معناداری tمقدار آماره  B ضریب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد  شاخص
B  انحراف معیار 

 001/0 870/9 429/0 0/ 043 424/0 کالبدی 
 001/0 730/9 423/0 055/0 532/0 عملکردی
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  = 𝛽 164/0»نورپردازی در فضاهای میانی« با ضریب 
از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دهم و متغیر »مصالح« با  

از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دهم    = 𝛽  133/0ضریب  

  Bمقادیر ضرایب  قرار دارند. با توجه به مثبت بودن 
می  متغیرنتیجه  بین  رابطه  که  و  شود  باال  های 

 دلبستگی مثبت و مستقیم است.

 
 نتایج رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیر متغیرهای کالبدی بر دلبستگی   7  جدول 

 سطح معناداری tمقدار آماره  Bضریب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد  متغیر 
B  انحراف معیار 

 001/0 611/3 349/0 0/ 043 0/ 073 هاها و بلوکسیرکوالسیون بین واحد
 001/0 258/3 315/0 049/0 0/ 078 تناسبات کالبدی فضای میانی 

 0/ 003 909/2 284/0 053/0 095/0 بندی در فضای میانی پیکره 
 009/0 715/2 257/0 057/0 102/0 مراتب و خوانایی سلسله

 025/0 275/2 209/0 0/ 084 142/0 شکل فضای میانی 
 019/0 427/2 217/0 071/0 125/0 تنوع در فضاهای میانی 

 001/0 910/3 0/ 374 0/ 038 069/0 شرایط محیطی 
 012/0 2/ 673 239/0 0/ 064 118/0 تزئینات و رنگ

 0/ 040 2/ 086 164/0 105/0 142/0 نورپردازی در فضاهای میانی 
 0/ 032 196/2 185/0 091/0 134/0 مبلمان 
 0/ 047 013/2 133/0 118/0 163/0 مصالح

 

 آزمون فرضیه 3
نمودار   به مدل مفهومی  توجه  نظرگرفتن   1با  در    و 

یافته  می بررسی  کمی  و  کیفی  تأثیر  های  توان 
دلبستگی  مؤلفه میزان  بر  را  کالبدی  معیار  های 

های مورد مطالعه به وضوح بیان  ساکنان در مجتمع 
مطابق نمودار    2و   1که در دو سطح  طوری داشت به

، تناسبات و محل قرارگیری فضای میانی در سطح  5
با    2 ونک  باغ  سازمان فضایی  در مجتمع مسکونی 

راهروها   هندسه  و  شکل  سبب  به  مرکزی  حیاط 
پیش  طبقات(،  در  افقی  هایی  ورودی )سیرکوالسیون 

مراتب حرکتی و رفتاری  ایجاد گردیده که خود سلسله
از جمله؛ مکث ایستادن و گفتگوهای کوتاه مدت و  
منظور   به  حریمی  از طرفی  و  همسایگان  با  تعامل 

م ایجاد  شخصی  قلمرو  و  فضای  ی محرمیت  کند. 
سطح   در  بلوک   1میانی  تا  خیابان  فاز  )بین    2ها( 

های و  مجتمع مسکونی اکباتان، که توسط دسترسی 
شده  راه سبب  است  گردیده  ایجاد  ارتباطی  های 

جهت   را  مختلفی  فضاهای  ساکنین  تا  است 
های تعاملی و یا خلوت گزیدن را تجربه کنند، فعالیت

خا تعلق  و  رضایت  موجب  امر  این  آن که  ها  طر 
سطح  می در  اما  و  نیمه   2شود.  و  )عرصه  عمومی 

مراتب و  خصوصی( به منظور نوع قرارگیری، سلسله
حریم   پلکان،  به  دسترسی  و  راهروها  تناسبات 

شده  واحدها  تفکیک  ورودی  پیش  و  راهرو  بین  ای 
شکل نگرفته است که این امر سبب تداخل حرکتی  

ین؛  و عدم داشتن قلمرو شخصی شده است. همچن
ارتباط بین    1ساز در سطح  در مجتمع مسکونی آتی 

بلوک  تا  )عرصه خیابان  نیمه ها  و  به  عمومی  عمومی( 
سیرکوالسیون  خطی  قرارگرفتن  مابین  دلیل  های 

نمی بلوک  نتیجه  ها،  در  و  شکلی  تنوع  شاهد  توان 
تنوع رفتاری در مسیر بود و از طرفی پوشش گیاهی  

به  سبزینگی  از  استفاده  طبو  ایجاد  صورت  در  یعی 
آسایش   سبب  میانی  فضاهای  در  مطبوع  تهویه 

شود که این عامل در دو مجتمع  فیزیکی ساکنان می 
به  می دیگر  صورت  مکانیزه  فاقد  صورت  و  گیرد 

سبزینگی و تنوع و سرزندگی در راهروها و مشاعات  
سطح   تحلیل می   2در  طبق  ادامه  در  و   باشند. 

مؤلداده  تأثیر  میزان  بر  آماری  کالبدی  فههای  های 
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دسترسی  فضایی،  توزیع  و  )تناسبات،  شکل  ها، 
اقلیمی( در فضاهای میانی  سلسله مراتب و شرایط 
های مسکونی بر میزان دلبستگی ساکنین به  مجتمع 

می  ترتیب؛  مجتمع  به  که  کرد  اظهار  توان 
بین  متغیر »سیرکوالسیون  محیطی«،  های»شرایط 
بلوک واحد و  کالبدی  ها  »تناسبات  فضای  ها«، 

»پیکره  میانی«،  میانی«،  فضای  در  بندی 
در  »سلسله »تنوع  رنگ«،  و  »تزئینات  مراتب«، 

»مبلمان«،   میانی«،  فضای  میانی«، »شکل  فضاهای 
»مصالح«  متغیر  و  میانی«  فضاهای  در  »نورپردازی 
بیشترین تأثیرگذاری را در میزان دلبستگی ساکنین  

می  تأمین  را  مجتمع  و  به  مشاهدات  طبق  کنند. 
با ساکنین مجتمع باغ ونک؛ وجود و تنوع    مصاحبه

میانی(   )فضای  مرکزی  حیاط  در  مصالح  و  مبلمان 
ساکنین   دلبستگی  و  روحی  تنوع  سرزندگی،  سبب 

این    2شود. که در مجتمع مسکونی فاز  می اکباتان 
رنگ است که البته تراکم باالی واحدها  امر بسبار کم 

کم و  تناسبات خطی  بودن  و  موجب  راهروهعرض  ا 
و   نگردد  تعبیه  راهروی طبقات  در  مبلمان  گردیده، 

به مصالح  و  رنگ  نوع  فضاهای  ازطرفی  در  کاررفته 
عمر نسبتاً  –باشد  میانی دارای مرغوبت مطلوبی نمی 

مجتمع  که    -باالی  است  شده  امر  این  منجربه 
همراه داشته باشد. در راستای  نارضایتی ساکنین را به 

توانند بر  ای عملکردی می هپرسش دوم؛ که آیا مؤلفه 
های مسکونی  میزان حس رضایت ساکنین در مجتمع 

تأثیرگذار   میتهران  مدل  باشند؟  اساس  بر  توان 
های بدست آمده  و تحلیل  1مفهومی پژوهش نمودار  

که  از پرسشنامه سوال مربوطه را پاسخ داد. ازآنجایی 
معیار عملکردی را به دو مؤلفه »گوناگونی عملکردی«  

»ان طبق  طباق و  و  گردید  تقسیم  رفتاری«  پذیری 
تحلیل آماری، متغیر »گوناگونی عملکردی« با ضریب  

463/0  𝛽 =   از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه اول و متغیر
ضریب  »انطباق   با  رفتاری«  از    = 𝛽  284/0پذیری 

لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم قرار دارند. و با توجه  
ضرایب   مقادیر  بودن  مثبت  گرفته    Bبه  نتیجه 

متغیرمی بین  رابطه  که  دلبستگی  شود  و  باال  های 
مشاهدات   طبق  همچنین  است.  مستقیم  و  مثبت 
مجتمع   در  مطالعه،  مورد  مجتمع  سه  از  میدانی 

فاز   تناسبات،    2مسکونی  به  توجه  با  اکباتان، 
پراکندگی و همچنین پوشش سبز مناسب در فضای  

نیمه   1میانی سطح   و  عمومی  که     (،عمومی)عرصه 
بین   شد  و  آمد  مسیرهای  و  سیرکوالسیون  شامل 

بلوک  و  می خیابان  قرارگاهها  رفتاری  باشد،  های 
از  متنوع گوناگون  رفتارهای  ایجاد  جهت  در  را  تری 

از   و  تمرکز  مطالعه،  خلوت،  جهت  فضاهای  جمله؛ 
های گروهی  طرفی فضاهایی جهت تعامل و فعالیت 

می  در  ایجاد  رفتاری  تنوع  این  و  میانی  کند  فضای 
عمومی و خصوصی( که شامل  )عرصه نیمه   2سطح  

پیش  و  می ورودی راهروها  طبقات  در  باشند ها 
دلیل عرض کم راهرو و ساختار خطی صرفاً محل  به

می  قلمرو  گذر  تفکیک  در  مثبتی  نقش  و  باشد 
عمومی ایجاد نشده است که  خصوصی از فضای نیمه 

رضایت   عدم  سبب  مؤلفه - این  از  ی  هارضایت 
سکنه شده است. در    - باشددلبستگی به مکان می 

مجتمع مسکونی باغ ونک؛ نوع چیدمان و تناسبات  
عمومی( که توسط  )عرصه عمومی و نیمه  1در سطح  

جهت   فضایی  است،  گرفته  شکل  مرکزی  حیاط 
بچه  بازی  و  خلوت  یا  و  تعاملی  شکل  رفتارهای  ها 

مکان  می به  ساکنین  دلبستگی  موجب  که  دهد 
و می سطح    شود  نیمه   2در  و  )عرصه  عمومی 

خصوصی( دسترسی به طبقات با دو پلکان و شکل  
که   شده  واحدها  محرمیت  سبب  راهروها  هندسی 

عمومی را تفکیک کرده  حریم شخصی از فضای نیمه
را   و مصاحبه، رضایت ساکنین  که طبق مشاهدات 

ساز  برآورده ساخته است و در نهایت در مجتمع آتی 
م  طبق  آباد،  ساکنین؛  سعادت  اظهارات  و  شاهدات 
عمومی(  )عرصه عمومی و نیمه   1فضای میانی  سطح  

دسترسی  و  مسیرها  شامل  و  که  خیابان  از  ها 
از  بلوک بین تنوع فضاهای سبز میانی  هاست، عدم 

لحاظ محل قرارگیری و هندسی سبب گردیده که آن  
میزان از مطلوبیت مورد رضایت ساکنین در راستای  

نوعی شاهد تداخل  ورده نشده و بهتنوع عملکردی برآ
در این مجتمع    2توان بود و در سطح  عملکردها می 

توان شاهد  ای طراحی شده که می راهروها به گونه 
های کوتاه و گفتگوهای همسایگان در طبقات  مکث

سلسله و  شکل  نوع  طرفی  از  و  مراتب  بود 
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ها و راهروها، حریم نیمه عمومی را از فضای  دسترسی 
ورودی واحدها منفک کرده است که  ش خصوصی پی 

این امر موجب رضایت و دلبستگی ساکنین مجتمع  
های پژوهش  مربوطه شده است. با توجه به یافته

نوع  می و  وجود  باالی  تأثیر  و  اهمیت  شاهد  توان 
سازمانی فضایی )کالبد و عملکرد(، فضای میانی در  

و  مجتمع  رضایتمندی  میزان  بر  مسکونی  های 
ساک بود؛  دلبستگی  خود  زندگی  محل  به  نین 

باغ ونک  -که در سه مجتمع مورد مطالعه؛  طوری به
فاز   مرکزی(،  )حیاط  متمرکز  سازمان  با    2با  اکباتان 

ساز با سازمان منفرد و  سازمان فضایی پراکنده و آتی 
)فاز   در    -( 3و    1نواری  عاملی  بار  مقادیر  توجه   با 

با  2جدول   با  کالبدی  معیار  که؛  گردید  ر  مشخص 
مؤلفه    0/ 86عاملی   و  تأثیرگذاری  میزان  بیشترین 

در رتبه دوم تأثیرگذاری    77/0عملکردی با بار عاملی  
بر فضاهای میانی را دارد. معیار کالبدی فضای میانی  

مؤلفه محل با  هندسه،  تناسبات،  چون؛  هایی 

سلسله مصالح،  قرارگیری،  نور،  رنگ،  تنوع،  مراتب، 
س در  هم  گیاهی  پوشش  و  )عرصه    1طح  مبلمان 

نیمه  و  سطح  عمومی  در  و  )عرصه    2عمومی( 
بر  نیمه اهمیتی  حائز  تأثیرات  خصوصی(  و  عمومی 

در   دلبستگی  و  امنیت  رضایت،  تعلق،  حس  میزان 
به  و  دارند  را  با  فضا  عملکردی  معیار  آن  از  تبعیت 

انطباق مؤلفه و  عملکردی  گوناگونی  پذیری  های 
می تجربه رفتاری  گتواند  رفتاری  و  های   وناگون 

می  امر  این  که  دهد  را شکل  توانند سبب  متفاوتی 
های  دلبستگی به مکان زندگی شود.هر یک از مؤلفه 
می  رقم  را  متفاوتی  تأثیرات  میزان  زنند ذکرشده 

لحاظ  طوری به محیطی«  »شرایط  متغیر  که 
متغیرهای   ترتیب  به  و  اول،  رتبه  در  تأثیرگذاری 

واحد  بین  بلوک»سیرکوالسیون  و  »تناسبات  هاها   ،»
بندی در فضای میانی«،  کالبدی فضای میانی«، »پیکره 

»سلسله قرار  متغیر  بعدی  مراحل  در   » مراتب 
 گیرند.  می

 

 
 های مسکونی مورد مطالعه )منبع: نگارندگان( در مجتمع   2و    1مقایسه معیار عملکردی فضای میانی در سطوح    7  نمودار 

 

 بندیجمع 4
مراتب فضایی در  نقش فضای میانی با ایجاد سلسله

شکل  و  مکانی  قلمرو  سکونت کنترل  با  گیری  گاهی 
تواند در حس  قابلیت تعریف رفتارهای گوناگون می 

و  گذاشته  تأثیر  فیزیکی  و  روانی  آسایش  تعلق، 

محیط   به  دلبستگی  احساس  تقویت  موجب 
یافته می آن  گردد.  نشانگر  مربوطه  پژوهش  های 

مؤلفه  که؛  میانی  است  فضای  کالبدی  های 
و  )قابلیت  محیطی(  و شرایط  فضایی  های سازمان  

ای عملکردی فضای میانی )فعالیت در ارتباط  همؤلفه
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با حفظ حریم فردی، رفتار جمعی و تنوع عملکردی(  
سکونت  دلبستگی  میزان  و  مکان  کیفیت  گاه  بر 

باشند. لذا در این پژوهش ابعاد متغیرهای  اثرگذار می 
کالبدی و عملکردی فضای میانی بر اساس سازمان  

دیدگ پایه  بر  که  دلبستگی  بر  مؤثر  های  اه فضایی، 
مهم صاحب  و  شد  استخراج  حوزه  این  ترین  نظران 
ساکنان سکونت مؤلفه نظر  از  ابعاد  این  ها  گاههای 

گرفت.   قرار  شناسایی  و  بررسی  مطالعه،  مورد 
، نشانگر این مطلب  8دستاورد پژوهش طبق نموار  

رطوبت(،  می و  )دما  محیطی  شرایط  که  باشد 
سلسله  هندسه،  قراگیرتناسبات،  محل  و  مراتب،  ی 

مبلمان،   میانی  همچنین  فضاهای  در  تنوع  و  رنگ 
سبب تنوع عملکردی، امنیت، حس قلمرو )شخصی  

دلبستگی افراد    و جمعی( و در نتیجه بر میزان حس 
شود. همچنین  به محیط سکونتی خود موثر واقع می 

یافته تأثیرگذاری  تحلیل  بیانگر  کمی  و  کیفی  های 
ی بوده است  بیشتر معیار کالبدی بر معیار عملکرد 

زیرا  داشتن مساحت، تناسبات، شکل و دیگر عوامل  
شکل برای  را  بستری  و ساختاری،  رفتارها  گیری 

عملکردهای گوناگون که براساس نیازها و ترجیحات  
سازد. همچنین از سایر  باشد، فراهم می ساکنین می 

توان به هدف کاربردی آن  دستاوردهای پژوهش می 
ر  در  طراحی  اصول  تبیین  احساس  در  استای 

جمعی   فضایی  در  ساکنان  دلبستگی  و  رضایتمندی 
 ها اشاره نمود. گاهسکونت 

 

فضایی منفردسازمان   

3ساز فاز مجتمع مسکونی آتی  

و عدم تنوع 

پذیری تطبیق

 رفتاری

 

ی
رد

لک
عم

 

 سازمان فضای متمرکز)حیاط مرکزی(

 مجتمع مسکونی باغ ونک

 سازمان فضایی پراکنده

اکباتان 2مجتمع مسکونی فاز   

ی
تار

اخ
 س

ی
رد

لک
عم

 

ی
تار

اخ
 س

ی
رد

لک
عم

 

ی
تار

اخ
 س

تناسبات نیاز به 

بزرگتر در فضای 

 میانی

 

تنوع عملکردی 

 مناسب

 

تناسبات و پوشش 

 سبز مناسب 

 

تداخل عملکردی 

حیاط مرکزیدر   

نیاز به فضای میانی 

 با تناسبات بیشتر

 

مکث و 

 گفتگوهای کوتاه

 

تناسبات و 

هندسه نسبتا 

 مناسب

 

تداخل 

عملکردی و 

 رفتاری

 

عدم فضای 

مناسب  و 

 تناسبات کوچک 

مکث و 

 گفتگوهای کوتاه

 

تناسبات و هندسه 

مناسب جهت حفظ 

 حریم

(1فضای میانی )سطح   

 

(1فضای میانی )سطح   

 

(1فضای میانی )سطح   

 

(2فضای میانی )سطح   

 

(2فضای میانی )سطح   

 

(2فضای میانی )سطح   

 

)منبع:   های مسکونی مورد مطالعه بر اساس معیارهای کالبدی و عملکردی فضای میانی میزان دلبستگی در مجتمع   8  نمودار 
 نگارندگان( 
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 پیشنهادات
صورت   تحقیقات  پیشینه  و  مطالعات  به  توجه  با 
مطالعاتی،   حوزه  این  گستردگی  و  گرفته 
پیشنهادهایی برای مطالعات آینده در این حوزه  با  

اهمیت  به  پیشنهاد  توجه  ذیل  شرح  به  شان  
 گردد:می

الگوواره   - ارتقای  نقش  در  جمعی  طراحی  های 
 کیفیت محیطی سکونتگاه 

گ  - تأثیر  درک  ونه تبیین  بر  سکونتگاه  بندی 
 قلمروپایی ساکنان  

پیکره   - تأثیر  شکل تبیین  بر  فضایی  گیری  بندی 
 ها حس دلبستگی ساکنان سکونتگاه

شکل  - بر  فضا  و  توده  تناسبات  گیری نقش  
 ها  تعامالت اجتماعی در سکونتگاه

جنبه    - بر  جنسیت  نقش  به  تحلیلی  رویکرد 
 ها  ادراکی محیط سکونتگاه 

ها  رویکرد تحلیلی به کیفیت محیط سکونتگاه   -
 بر اساس نظریات رضایتمندی

ها بر  بررسی نقش تراکم ساختمانی سکونتگاه   -
 گیری رضایتمندی ساکنانشکل

نیمه   - و  باز  فضاهای  و  حیاط  نقش  باز  بررسی 
 گیری  تعامل و خلوت ساکنان سکونتگاه ها بر شکل 

کی  - بر  بیرون  و  درون  فضای  تقابل  فیت  تأثیر 
 راندمان عملکردی سکونتگاه  

بندی  تجزیه و تحلیل الگوهای رفتاری در پیکره   -
 هافضایی سکونتگاه 

 

 

 

 نوشت پی 
: منظور نگارندگان از فضای  1. فضای میانی سطح  1

ها و گذرهای ارتباطی بین خیابان و  راه   1میانی سطح  
تعریف  می   هابلوک  این   در  میانی  فضای  که  باشد 

عمومی را  حدفاصل بین عرصه عمومی و عرصه نیمه 
 کند.مشخص و تبیین می 

سطح  2 میانی  فضای  از  2.  نگارندگان  منظور   :
های عمودی  ها، دسترسی البی   2فضای میانی سطح  

ها بین واحدها در  ورودی مانند پلکان و راهروها، پیش 
بلوک  می طبقات  این     باشد؛ها  در  میانی  فضای  که 

عمومی و خصوصی  تعریف حدفاصل بین عرصه نیمه
 کند.واحدها را مشخص و تبیین می 

یا المبدا در حقیقت یک ضریب  3  . بار عاملی 
همبستگی بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار  

اندازه مدل  یک  تعیین  در  ضریب  این  است.  گیری 
انس متغیرهای  کند که متغیر مکنون چقدر از واریمی

می  تبیین  را  که یک ضریب  آشکار  جا  آن  از  و  کند 
باشد.   معنادار  آماری  نظر  از  باید  است  همبستگی 

آماره با  عاملی  بار   Pو   T VALUE هایمعناداری 
VALUE   شود. اما دقیقاً ضعف تحقیقات  بررسی می

می  آغاز  نقطه  همین  از  ما  شاید  داخلی  شود. 
در کالس ساعت  تها  آکادمی  ایران  های  آماری  حلیل 

معتبر  مجالت  در  ایرانی  مقاالت  رد  دالیل  پیرامون 
شود و همواره یکی از دالیل به این نقطه  بحث می 
می  کتابختم  اساس  بر  متأسفانه  که  های  شود 

مدل  حوزه  در  ما  قدیمی  معادالت  فارسی  سازی 
های آماری  ساختاری که سهم اصلی را در نحوه تحلیل 

ر این بخش اشتباه بزرگ  دهد د محققین تشکیل می 
رخ می دهد. آن اشتباه این است که بحث ماندن و  
یا نماندن یک سوال در مدل تنها منوط به معناداری  

ها شرط دیگر  که ده درحالی  شود.آن از نظر آماری می 
نرم  محور  در  واریانس  و  کواریانس  افزارهای 

باید  مدل  که  دارد  وجود  ساختاری  معادالت  سازی 
 (. 1390پور و مرادی،  شوند )صادق رعایت 
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 بكار اجتماعي تحقيقات در كه مقياس ترينرايج 
مقياس ليكرت مقياس رودمي در   ليكرت است. 

 استوار هاگويه بودن وزن  هم فرض بر كار اساس
ً  نمراتي گويه هر به ترتيب بدين است.  تا 1 از )مثال

 كه شودمی  داده اي(گويه 5 ليكرت مقياس براي 5
 نمايانگر گيردمي  هاگويه  از فرد هر كه نمراتي مجموع
 بود.  خواهد او گرايش

های  یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره  
نمره  و  همبستگی  مشاهده  دارای  آن  واقعی  های 

باالیی باشند. بررسي پايايي از مراحل مهم و حساس  
 طراحي پرسشنامه است.  

توسط نرم    در جدول زیر ضريب آلفاي كرونباخ  
محاسبه شده است. اگر مقدار آلفای   SPSS22افزار 

باشد، نشان دهنده پايابودن    0/ 7كرونباخ بزرگتر از  
های  سؤاالت مطرح شده است. همان طور که از داده 

مشخص است ميزان ضرايب آلفاي كرونباخ    6جدول  
است كه    7/0محاسبه شده در تمامی موارد بزرگتر از  

 شنامه حكايت دارد. از اعتبار باالي پرس

 

 های پژوهش مقادیر آلفای کرونباخ برای مولفه  8  جدول 
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