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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
34

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 (semipublic 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
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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

 24مهر 1400

تاریخ پذیرش:

فضای میانی یعنی لحظه تغییر از فضایی به فضای دیگر ،از عملکردی به عملکردی دیگر .مسکن از

 14آذر 1400

جمله مهمترین نیازهای اولیه انسان میباشد که میبایست مأمنی برای آسایش و آرامش ساکنین

تاریخ انتشار:

خود باشد .در معماری معاصر ایران نگرش کمی نسبت به مقوله مسکن سبب ایجاد فضاهایی فاقد

 15تیر 1401

برنامهریزی و شکلگیری کالبدی مطلوب در راستای پاسخگویی به ابعاد روحی و میزان دلبستگی
کاربر فضای مربوطه شده است .از جمله مواردی که تأثیر چشمگیری در میزان ارتقاء حس رضایت
و دلبستگی در مجتمعهای مسکونی دارد؛ فضاهای میانی میباشد که در ساخت و ساز امروزی توجه

مورد قبولی به این فضاها نمیشود .در پژوهش مربوطه سعی بر آن است با سنجش مؤلفههای
معیارهای کالبدی و عمکردی-فعالیتی در فضاهای میانی مجتمعهای مسکونی تهران میزان رضایت،

حس تعلق و دلبستگی ساکنین مورد سنجش قرار داده شود .در پژوهش موردنظر ابتدا؛ جمعآوری

اطالعات ،با ثبت رویدادها و فنون کار میدانی در سه مجتمع مسکونی در شهر تهران مورد مطالعه
قرار گرفته است که اولین معیار گونهشناسی این پژوهش بر اساس تعداد واحدهای موجود به
عنوان عامل تأثیرگذار در درک مقیاس مجتمع میباشد .تعداد واحدهای مسکونی هر مجتمع وارد

نرمافزار اس.پی.اس.اس شده است .شکلگیری فضاهای میانی و قرارگیری مجتمع نسبت به آن به

عنوان معیار دوم انتخاب میباشد که به صورت متمرکز ،منفرد ،پراکنده میباشد و ازآنجاییکه برای

ارزیابی وزن مؤلفههای مؤثر بر دلبستگی بهصورت کیفی نمیتوان به تنهایی از روش فوق بهرهجست
در ادامه از طریق پرسشنامه و آنالیز دادهها از طریق نرمافزار آماری  AMOS22مورد تحلیل

کلیدواژه ها:

همبستگی قرار میگیرند و روابط معنادار بین متغیرهای دخیل در میزان دلبستگی استنباط میگردد.

فضای میانی ،معیار کالبدی،

یافتهها بیانگر این مطلب میباشد که شاخص «کالبدی» از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول و شاخص
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معیار عملکردی ،مجتمعهای

مسکونی تهران ،دلبستگی

«عملکردی» از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم قرار دارند ،بهطوریکه متغیر «شرایط محیطی» از

مؤلفههای معیار کالبدی و متغیر «گوناگونی عملکردی» از مؤلفههای معیار عملکردی از لحاظ میزان
تأثیرگذاری در ارتقاء حس دلبستگی در اولویت قرار دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت در نظر

گرفتن معیارهای کالبدی و عملکردی در فضای میانی تأثیر بسزایی در جهت حس رضایت از تعامل،

قلمرو خلوت ،آسایش فیزیکی و روانی ساکنان را بههمراه دارد.

 1مقدمه

حذف و یا کمرنگشدن جایگاه فضاهای میانی در

یکی از اصطالحات پایه در این پژوهش فضای میانی

فضایی و در نتیجه سبب تداخل عملکردی بین

مسکن معاصر ،سبب از بینرفتن سلسلهمراتب

میباشد .واژه  In-Betweenمعادل انگلیسی لغت

عرصههای بیرونی و درونی از واحد مسکونی تا

تخصصی معماری در تعریف این واژه چنین آمده
است« :بینابینی فضایی که دائما ً در حال حرکت

نارضایتی ساکنین میشود و از آنجاییکه مسکن

میانی و یا بینابینی در فارسی است .در لغتنامه

محیط بیرونی شده است که این امر موجب

بهمﺜابه یکی از معیارهای اساسی زندگی اجتماعی

است .مکانی در خودش ،محدودیتی ساخته شده در

نقش اساسی در فرهنگ انسانی دارد ،بنابراین توجه

مسکونی بهوسیله تعریف فضای میانی ،ارتباط میــان

اجتماعی ،روانی و فرهنگی ساکنان بسیار حائز

منطقی ایجاد میگــردد و محیــط بیــرون از خیابان

ساکنین به فضای مسکونی خود مؤثر واقع شود.

خصوصیتــر میشوند تا بــه داخل خانه برسـند.

 1.1فرضیههای پژوهش

حاشیه ،مبهم ،دورگه و نامعلوم» .در مجتمعهای

به فضای میانی در مجتمعهای مسکونی بر سطح

فضــای درون و بیــرون در قالب سلســلهمراتب

اهمیت که این مهم میتواند در میزان دلبستگی

عمومی و فضاهای همســایگی بــا سلســلهمراتب

بدینوســیله شــرایط گــذار از داخــل بــه خــارج و

همچنیــن آمادگی کالبــدي و روانــی در افراد

اســتفادهکننده از فضا فراهم میشــود .لذا وجــود

فضاي میانــی به مﺜابه فضاي گذار بهگونــهاي
مفصلبندي میــان محیط خصوصی و عمومی ایجاد

 -مؤلفههای کالبدی فضاهای میانی در مجتمعهای

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

 -گوناگونی عملکردی و انطباقپذیری رفتاری ،در

فضاهای میانی مجتمعهای مسکونی موجب ارتقاء

مینماید تا آنچه خصوصی اســت از آنچه

حس رضایت ساکنین میشود.

میانی شامل فضاهایی که عرصه عمومی و خصوصی

 1.2چهارچوب نظری و پیشینه پژوهش

عمومیاســت متمایز شود (حائری .)2009 ،1فضای

را به یکدیگر پیوند میدهند میگردد و هم در

دسترس عموم و هم تحت نظارت استفادهکنندگان

ثابت است .این فضاها به نوعی ایجادکتتده ابهام

وکشمکش در مرز قلمروها و مالکیتها هستند

(.)Chenoweth,1977

در این پژوهش ،هدف بررسی اهمیت نقش

مؤلفههای کالبدی و عملکردی فضای میانی در
معماری مجتمعهای مسکونی شهر تهران است.
Haeri

در رابطه با معماری فضای میانی آورده شده است:

«معماری

روابط

و

تماسها،

معماری

دون

محدودیتها ،معماری بیقید و بند ،معماری

اتصالهای حداقل و بیعالقه ،معماری که در

موقعیتهای سخت خودش را نیرومند میکند» .از
آنجاکه مسکن نمیتواند بهعنوان محیطی بهطور
کامل مجزا از دنیای خارج محسوب شود ،چگونگی

نحوه ارتباط فضاهای مسکونی به یکدیگر و به

خیابانها و فضاهای باز اطراف آنها ،از ضروریات

1
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طراحی یک خانه است (مدنیپور .)2010 ،1بهعبارتی،

برقراری ارتباط میان فضای درون و بیرون ،از جمله

میکند (مدنیپور .)2003 ،بنابراین درصورت حذف

است که در قالب سلسلهمراتب منطقی میان

حلقههای اتصال میان دو عرصه داخل و خارج

عوامل ضروری در طراحی سکونتگاههای بشری

فضای بیرون و درون شکل میگیرد .این ارتباط

بهواسطه تعریف «فضای میانی» ایجاد میشود.
فضای خصوصی مرز یا قلمرو خصوصی یک یا چند

نفر را تعریف میکند و فضای عمومی متعلق به
همگان است ،اما مسئله قابل بحث حد فاصل این

دو فضا است (توسلی .)1997 ،2از فضای واقع در حد
فاصل دو عرصه تعابیر متفاوتی ارائه شده است.
یکی از تعابیر مطرح شده در این باره فضای میانی

است .این اصطالح توسط محققانی چون )هابراکن،3

 )1998و (نورالدین )2002 ،به کار گرفته شده است.

فضاي میانی و یا کاستی این فضا از بعد فیزیکی،
تعریف شده نمیباشد .بــا توجــه به آنچــه بیان شــد،

یافتههای این پژوهش به تأثیر وجود و نحــوه

سلســلهمراتب ایجاد شــده توسط فضاهای میانی-

مسیرهای موجود در محوطه و حیاطها تــا ورودي

بلوکها و از راهروها و پلکان تا ورودی واحدها

میپردازد که سبب شکلگیری تنوع فضایی و رفتاری
شده و در میزان حس دلبستگی ساکنان به محل
زندگی خود

نقش بسزایی ایفا میکند .بنابراین

تعــداد اجــزاي ایــن فضــا و کیفیــت آنها بهنوعی

نشاندهنده کیفیت فضاي میانی میباشد .لذا

نورالدین بیان میکند که این فضا یک عامل مهم در

میتوان بــا دقــت در نحــوه ایجــاد ارتباط میــان درون

تشویق و تقویت میکند (همان)« .فضای بینابین»،

بــا

طراحی است که تعامل اجتماعی میان افراد را

عبارت دیگری است که محققانی همچون (بلیالن،4

( ،)2011حائری )2009 ،در تعریف فضای میان درون و

بیرون بهکار بردهاند .این فضا همزمان قسمتی از هر
دو قلمرو (داخلی  -بیرونی) میباشد که بهوسیله این

Madanipour
Tavasoli
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دو قلمرو تعریف شده و از سویی آنها را تعریف

تــا بیــرون مجتمع به کیفیــت این فضــا پیبرد .با

توجــه

به

این

موضــوع،

مجتمعهایی

سلســلهمراتب فضایــی تعریف شــده میــان درون و

بیــرون ،دارای فضای میانی قويتری نســبت به ســایر

مجتمعها خواهند بود.

1
2

Habraken
Balilan
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دلبستگی به مکان متغیر وابسته

فرهنگ

خلوت

هویت

قلمرو

کیفی
شرایط اقلیمی

آسایش
روحی

تجارب

احساس
رضایت

پرسشنامه
عوامل

عوامل

تنوع رفتارها

عملکردی

کالبدی

توزیع فضایی

تعامل

متغیر

مؤلفه کالبدی فضای

مؤلفه عملکردی فضای

متغیر

میانی در مجتمع

میانی در مجتمع

مستقل

مسکونی

مسکونی

مستقل

تناسب

انعطاف
رفتاری

نمودار  1مدل دستیابی به دلبستگی در مجتمع مسکونی تحت تأثیر متغیرهای مستقل (کالبدی و عملکردی) و وابسته
(دلبستگی به مکان) (منبع :نگارندگان)

کالنتر را متأثر میسازند .این رابطه درواقع همان

 1.3کیفیت فضایی سکونتگاه بر

ویژگی ارتباطی فضاهای میانی است که در قالب سه

اساس مؤلفههای کالبدی -

الگوی اتصال ،ارتباط و انتقال که بر اساس اصولی

ساختاری فضای میانی

چون تعریفپذیری با مرزها ،و آستانههای فضایی،

در ساختار محیطهای سکونتی ،ساختار کالبدی

شکلیافته بهواسطه سامانهای از فضاهای درونی،
بیرونی و میانی در مقیاسهای متوالی زمینهساز

سازمان ارتباط فضایی است که منجربه انسجام

شاکله کالبدی محیط در مقیاس میانه در نسبت با

مقیاس

خردتر

و

مقیاس

کالنتر

واحدهای

سکونتگاهی میگردد .بهطوریکه روابط درونی

متعامل ،سلسلهای از روابط فضایی را ایجاد میکند
و بر این اساس مقیاسهای کالنتر ،مقیاسهای

میانی و خردتر را تحت تأثیر قرار میدهند .این رابطه
متعامل است بدین معنا که در این سامانه،

مقیاسهای خردتر نیز بهنوبهخود مقیاسهای
Moeeni

محصوریت ،مجاورت فضایی ،تداوم و توالی فضایی

و تفکیک و تلفیق فضایی ،ساختار کالبدی محیط

سکونتگاهها را تشکیل میدهند

(معینی،1

.)2011

عناصر کالبدی فضای میانی کمک در درک مرز

فضاهای مجاور و مخصوصا فضای داخلی و خارجی

مینماید .آنچه یک فضا را به لحاظ اجتماعی فعال
میسازد ،در درجه اول عوامل کالبدی است

(دسترسیها ،جاذبههای بصری ،عوامل طبیعی و )...
که بتواند زمینهساز ورود و سپس توقف افراد درون
فضا باشد .به اعتقاد (کاپالن )1998 ،2کیفیات

کالبدی یک فضای عمومی بهطور کلی با نحوه
دسترسی ،موقعیت ،آسایش فیزیولوژیکی در شرایط

1

Kaplan
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و سایر عوامل در زمره عوامل تأثیرگذار در ارتقاء

مختلف در رابطه است .عالوهبر این وجود عناصر

جنبههای کالبدی فضای خلوت در مکانهای عمومی

طبیعی در فضاهای عمومی که سبب افزایش هیجان

محسوب

و سرزندگی محیط و دعوت عابرین به این فضاها و

فراهمنمودن امکان استراحت ،تجارب خوشایند و

میشوند

(وایت،2

.)1980

کیفیات

طراحانهای چون یکپارچگی فضا ،ابعاد ،تناسبات،

تطبیقپذیری و سازگاری فضا نوع سازماندهی فرمی-

سالمت بیشتر برای افراد میگردند نیز در این میان

بسیار حائز اهمیتاند (میرسالمی .)2020 ،1عناصری

هندسی ،نقاط ایستا و پویا ،محصوریت فضایی،

کالبدی مناسب برای تنها نشستن ،مکث و تأمل

نحوه دسترسیها و جایگاه آستانههای ورودی نیز

پیوستگی کالبدی و فضایی ،سلسلهمراتب فضایی،

چون کنجها و گوشهسازیها ،پلهها ،فرصتهای

میتوانند در ادراک فضا به عنوان کل و در نتیجه

بیشتر در فضا به دور از هیاهوی جمع ،تعریف

تأثیر مطلوب بر ادراک انسان مؤثر باشند (پاکزاد،3

بدنهها و هویت جدارهها جهت استقالل فضایی فرد،

.)2005

کنترل دسترسی و امنیت ،مشخصسازی قلمرو،

شیوههای مؤثر برای حفظ فضا در مکانهای عمومی

جدول  1مفاهیم مرتبط با فضای میانی
نظریهپردازان خارجی
آلتمن و

1982

الکساندر

1965

گاوین

نظریهپردازان داخلی
وحدت

اجتماعی

قلمروگرایی

1379
1390

یان گل

1996

امنیت

حس قلمرو

ژیکسین و

2009

جلوگیری

دفاع از

قائم

نیومن

1973

حس قلمرو

نورالدین

1998

براون

1985

توسلی

1376

برور

1983

هیلینگ

هیجر و

ریجندرپ

از جرائم

روابط اجتماعی

قلمرو

هویت
امنیت

امنیت

1389

پایداری

تعامل

سید

یکدیگر
قلمرو

تعامل

اجتماعی

Mirsalami
Whyte

هویت

بلیالن

صدر
مواجه افراد با

اجتماعی

1390

مقامی

اجتماعپذیری

2001

هویت

41

عینیفر

تقابلهای

لنگ

کنترل
قلمرو

اجتماعی

اجتماعی

مراقب

1377

زندگی

اجتماعی

کنترل
قلمرو

1390

کاهش

هویت

امنیت

روابط

جرم

1

همسایگی

محرمیت

تعامل

اجتماعی

Pakzad

2
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 1.4کیفیت فضایی سکونتگاه بر

فعالیتهای اختیاری (وابسته به کیفیت فضا)،

فعالیتهای اجتماعی (تجربهکردن سایر افراد و

اساس مؤلفههای عملکردی -

مشارکت فعال و غیرفعال در محیط که سبب

فعالیتی فضای میانی

مطالعات نشان میدهد عوامل ساختاری وکالبدی در
کیفیت فضاها از شروط الزماند ولی بهتنهایی کافی

نیستند .مشخصات کارکردی فضاهای سکونتگاهی

میتواند بر کیفیت و کمیت حضور ساکنان برای
توقف و تمرکز در این فضاها ،تأثیرگذار باشد .وجود

فضاهای کافی جهت نشستن و فضایی برای تنها
بودن به دور از هیاهوی جمع ،اتفاقات دنج در

مقیاس میانی و همچنین فضایی برای خلوت
شخصی و مطالعه و انجام امور فردی و از طرفی

معاشرت دوستانه و تعامل در فضاهای میانی ،به

سرزندگی فضا میگردد) میباشد (دانشپور)1384 ،2
و با سه عامل بیان میگردد:

 ویژگیهای کارکردی و گروهی کاربران میزان تماس و ارتباطات افراد در مکان -میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی و مراسم

جمعی (.)Brown & Werner, 1985

 1.5دلبستگی به مکان

در فرآیند دلبستگی به مکان است که فضا برای فرد

کیفیت این فضاها میافزاید (زیمرمن .)2008 ،1در

مبدل به مکان میشود ،در این فرآیند ،افراد ارتباط

فعالیتها و کاربریهای پیرامون نیز مرتبط است.

به مکان برخاسته از فعالیتها و تعامالت بین

بسیاری موارد بهدلیل تراکم باالی خانوار و عدم

است ( .)Low & Altman, 1992در واقع این امر

فضاهای سرویسدهنده سکونتگاه مانند پلهها،

گروهها و مکان کالبدی ،اجتماعی ،بهصورت آگاهانه

برای خلوتگزینی انتخاب میکنند .همچنین در

.)Perkins, 1992

عین حال ،بعد فعالیتی فضاهای سکونتگاه با

خود با سایرین و مکان را توسعه میدهند .دلبستگی

مطالعات نشان میدهند واحدهای اقامتی در

انسان -مکان و انسان -انسان در یک مکان خاص

رعایت خلوت شنیداری و دیداری ،این امر را به

براساس تعامل شناختی ،عاطفی و رفتاری بین افراد،

راهروها و  ...انتقال دادهاند و ساکنان این مکانها را

و ناآگاهانه در طول زمان شکل میگیرد ( & Brown

فضاهای عمومی مانند البی که در آن افراد قادر به

حضور در محیط با نگاهکردن به سایرین ،نشستن،

خوردن ،فعالیتهای حرکتی ،اتفاقات دنج و یا
بهتعبیر (وولی  )2003،تفریح فعال و غیرفعال باشند،

این فعالیتها و بسیار خصوصیات فعالیتی و کالبدی
دیگر به فضاهای عمومی موجود در سکونتگاهها،

تشخص میبخشد و بر تأمین آسایش و امکان
دلبستگی افراد از حضور در فضای سکونتگاه

تأثیرگذار است که این امر خود منجر به افزایش

حس همبستگی اجتماعی و در نتیجه رضایتمندی

بیشتر میگردد .بهطور کلی فعالیتهای حاکم در
فضاهای عمومی شامل فعالیتهای اجباری (مﺜل

عبور از فضاها برای دسترسی به بخشهای مختلف)،
Zimmerman
Daneshpour

امنیت یکی از مؤلفههای حس دلبستگی به

مکان میباشد فاکتورهای امنیت در محیطهای
جمعی وابسته به شرایط مختلفی است .ایجاد چنین

ویژگیهایی در محیط بهویژه در فضاهای پر استفاده

منجربه حس دلبستگی و تعامل در فضای جمعی

شده و به ارتقاء کیفیت محیط میانجامد

(پیوستهگر 3و دیگران .)1396 ،تئوریسینها از جمله
اسکار نیومن با نظریات خود در خلق فضای قابل

دفاع و جفری در تعیین راهبردهای مقابله با جرم

بهوسیله طراحی محیطی در خلق فضاهای امن،
بهوسیله کنترل فضا از راههای گوناگون تاکید کردن.
ارتقاء سطح رویتپذیری محیط ،جلوگیری از

1

Peyvastegar

3

2
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پیچیدگی فضا یا به عبارتی محیطهای خوانا

اجتماعی و فرهنگی و مناسبات بین ساکنان نیز توجه

جمله راهکارهای کالبدی محیطی به منظور کاهش

رضایت دارند و معیار ارزیابی آنها از محیط

(بهخصوص در کاربریهای جمعی و پر ازدحام) ،از
جرم و ایجاد امنیت در فضاست (همان) .رضایتمندی

سکونتی را میتوان وضعیتی دانست که ساکنان
عالوه بر مسائل و تسهیالت کالبدی بر مسائل

دارند و از کیفیت آنها در محیط مسکونی خود

مسکونی خود است .یک حد قابل قبول از محیط

زندگی است که به عنوان معیار ارزیابی ساکنان مورد

استفاده قرار میگیرد (.)Choudhury, 2005

نمودار  2متغیرهای دلبستگی پژوهش

 2روش تحقیق

مجتمعهای سکونتگاهی متغیر مستقل و میزان

مطالعه مربوطه با استفاده از رویکرد مورد پژوهی

راهبرد علی-مقایسهای میزان تأثیر ویژگیهای متغیر

دلبستگی سه مجتمع مسکونی منتخب در شهر

جامعه آماری و توضیحات پیشین ،جامعه نمونه؛ فاز

کیفی در جمعآوری دادهها بهره میگیرد .جهت

برای این امر انتخاب شدهاند .در مجموع از کل

ابزارهای پژوهش (برداشت رفتاری و پرسشنامه)

پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و تعداد 132

چندگانه ،در پی ارتباطات میان فضای میانی و میزان

مستقل بر وابسته برداشت خواهد شد .با توجه به

تهران میباشد؛ این مطالعه از هر دو روش کمی و

 3مجتمع مسکونی آتیساز ،باغ ونک و فاز  2اکباتان

مقایسه ماهیت رفتارهای ساکنین  ،دادهها از طریق

مجتمعهای مسکونی مورد پژوهش تعداد 320

جمعآوری شدهاند .مجموع دادههای جمعآوری شده

پرسشنامه توسط ساکنان پرشده است.

یک تصویر جامع از نمونههای موردی با تمرکز بر

تأثیر ویژگیهای مرتبط با فضای میانی در پیکرهبندی

تعیین حجم نمونه:

مجتمع مسکونی منتخب از لحاظ وجود و یا عدم

کوکران برای محاسبه تعداد نمونه الزم در روش

حیاط ،البیها ،راهروها و غیره بر رفتار کاربران آن،

که مبنای محاسبه حجم نمونه در این پژوهش قرار

وجود فضای میانی ،چیدمان و تناسبات آنها؛ نظیر،

ارائه مینماید .در راهبرد همبستگی مشخص

میشود که آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر

قابلسنجش وجود دارد یا خیر و اگر این رابطه وجود
دارد اندازه و حد آن چهقدر است .در راهبرد

همبستگی پدیدهها در شرایط طبیعی خود مطالعه

میشوند و تالش محقق فهم و تفسیر پدیدهها ازنظر
مردم
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دلبستگی ساکنان متغیر وابسته است .به کمک

است.

مشخصههای

فضاهای

میانی

نمونهگیری تصادفی ،فرمول زیر را ارائه کرده است
گرفت.

n = Nt2pq/Nd2 + t2pq
 = nحجم نمونه
 = Nجامعه آماری
 = pواریانس جامعه (در اینجا برابر با )0/5
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 = qدرصد افرادی که فاقد این صفت هستند ( = q
)1 - P

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

× 0/5 × 2) 1/96 + ()0/05()0/05( × 6747 / 0/5
320 = 0/5

 = dمقدار خطای مجاز ()0/05
 = tمقدار متغیر نرمال واحد استاندارد ()1/96

-

حجم نمونه آماری برابر با  320نفر خواهد بود.

ویژگی های

ویژگی های

-

ذهنی

عینی

نمودار  3مدل مفهومی پژوهش بر اساس مطالعات نگارندگان

 2.1معرفی بستر پژوهش و مجتمعهای
مسکونی برگزیده

اولین معیار گونهشناسی این پژوهش بر اساس

تعداد واحدهای موجود بهعنوان عامل تأثیرگذار در
درک مقیاس مجتمع میباشد و بر اساس محاسبه

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

تا  504واحد) و مقیاس کالن (باالی  505واحد)
تفکیک

شدهاند.

برای

تفکیک

گونهشناسی

مجتمعها ،معیار دیگری نیز وجود دارد ،نحوه
چیدمان بلوکهای مسکونی در سایت و شکل

همنشینی فضای باز و بسته ،عامل سوم طبقهبندی
در نظر گرفته شده است ،مجتمعهای مسکونی به

سه گروه اصلی  -1پراکنده  -2منفرد  -3متمرکز قابل

تفکیک است .بنابراین شکلگیری فضاهای میانی و
قرارگیری مجتمع نسبت به آن به عنوان معیار دوم

انتخاب میباشد .شهرک اکباتان بهعنوان یک شهرک
شاخص در سه فاز و تیپهای مختلف ساخته شده

است .که البته فاز  1و  3این شهرک همانند هم و

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

میباشد .فاز  2همچنین دارای  3بازارچه و  4مدرسه

آمنه حاجیآقابزرگ ،مریم چرخچیان ،وحید قبادیان .کاوشی بر نقش مؤلفههای کالبدی  -عملکردی فضاهای میانی بر ارتقاء دلبستگی به فضاهای
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در داخل خود میباشد .مجتمع برجهای مسکونی

مسکونی به اجرا رسیده است .ایده اصلی بر اساس

بلندمرتبه در زمینی به مساحت تقریبی  155000متر

شکل گرفت .خانهها از هم جدا شدند ،بهطوریکه

باز آفرینی قالب «خانه-باغ» حول یک حیاط مرکزی

آتیساز با سازمان فضایی نواری شامل  23برج
مربع و سطح زیربنای  381448متر مربع در شمال

هر کدام از سه یا چهار وجه خود امکان نورگیری و

فعالیت بلندمرتبهسازی ،طی سه مرحله ساخت،

و مساحت خانهها (از  60تا  200متر مربع) همگی با

برجهای مسکونی آتیساز اوین ( 23برج  12تا 32

حیاطهایی برای تعدادی از خانهها شکل گرفت که

تهویه دارند .این تمهیدات در کنار تنوع فضا ،نقشه

شهر تهران میباشد .در سال  1355در راستای

هدف ایجاد یک محله کوچک بهکارگرفته شدند.

تکمیل و تحویل پروژه عظیم و کمنظیر مجتمع

طبقه) انجام شد که شامل مرکز تجاری  2طبقه

به دلیل ارتفاع بیش از شش متر سقف ،جزو متراژ

آبنما ،محل بازی کودکان ،آسانسورهای مسافری و

همین ضابطه فضاهای سبز ،فضاهای مشاع متنوعی

اطفای حریق ،اینترکام ،شبکه آنتن مرکزی،

ساختمان در هر هشت وجه (چهار وجه داخلی و

مجاز ساخت محسوب نمیشوند .با استفاده از

مجهز و مدرن ،استخر و سونای مجزا ،فضای سبز و

در هر طبقه از ساختمان طراحی شده است .نمای

باری ،سیستم کامل شوت و جمعآوری زباله ،سیستم

چهار وجه خارجی) جلوه بیرونی فضاهای داخلی،
باغچهها و حیاطهاست و نه صرفا ً پوششی جدا از

صاعقهگیر و فضای آموزشی از مقطع آمادگی تا

پیشدانشگاهی ،می باشد.

فضاهای داخلی.

مجتمع مسکونی باغ ونک تهران با گونه حیاط

مرکزی (متمرکز) در منطقه  10ونک در  5طبقه

اسناد و منابع و نقشهها

استدالل منطقی

تحلیلی

روش

توصیفی و مقایسهای و

روش توصیفی-

تحقیق
مصاحبه مشاهده

روش همبستگی

پرسشنامه گویه بسته-

ابزار

نتیجه
گیری

Spss & Amous

نمودار  4مدل روش پژوهش (منبع :نگارندگان)1399 ،
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 2.2تحلیل یافتههای کیفی مؤلفههای

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

کالبدی و عملکردی فضای میانی در

قرار داده شود .افراد بر اساس ترجیحات آگاهانهای

مجتمعهای منتخب

که ناشی از خصوصیات و ویژگیهای فردی آنها

ساختار فضایی سکونتگاه در ارتباط با رفتار ،باید

میباشد ،مکانها را انتخاب و دلبسته آن میشوند.

قرار گیرد .چراکه وجود یا عدم وجود فعالیتها با

ارتباطات اجتماعی صمیمانه نیز حائز اهمیت است.

ایجاد فرصت یا ضعف در فضا شود و در پی آن

نظامی از عرصههای عمومی تا خصوصی ساختار

نابجا شود .نحوه حضور فرد در مکان ،عاملی قوی در

بهطوریکه سه الگوی جاری رفتار شامل :مجاورت یا

میان حائز اهمیت است آن است که ،دستیابی به

نظرگرفتن فاصلهها) و فعالیتها که براساس

سکونت ،شکلگیری تعامل سبب افزایش رضایت و

و خلوت تشریح می شوند ،قواعد شکلگیری ساختار

در چهارچوب فعالیتها و عملکردها ،مورد بررسی

فردیت در جهتگیری اجتماعی و نحوه توسعه

توجه به عملکرد غالب یک محدوده میتواند باعث

این فضاها وابسته به الگوهای فعالیت ساکنان در

رفتاری نامتناسب با فضا باعث شکلگیری رفتاری

جمعی محیط سکونتی را تشکیل میدهند،

تصمیم فرد برای ماندن در فضا است .آن چه در این

همسایگی با همساالن ،مالکیت یا شخصیسازی (در

قلمرو فردی و جمعی ،خلوت مطلوب از فضای

تعریفپذیری با قلمروهای فضایی ،تعامل ،محرمیت

بهبود دلبستگی به مکان در ساکنان میگردد .در این

اجتماعی محیط سکونتی را تعریف میکند.

سطح 1

سطح 2

فضای میانی

فضای میانی

خیابان و
کوچه

اههای بین
بلوکها،
حیاطهاو ...

عرصه عمومی و نیمهعمومی

البی،راهروهای

بلوکهای

داخلی ،پلکان

مجتمع

و

ورودی
واحدها

پیشورودیها

عرصه نیمهعمومی و خصوصی

نمودار  5تقسیم بندی فضاهای میانی به دو سطح موردنظر نگارنگان
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از اینرو در این پژوهش ،این مؤلفهها با توجه به

اهمیت توجه به ویژگیهای فردی و گروهی به دو

روانی مطلوب برای بچهها و بزرگساالن حکایت

رفتاری دستهبندی میشوند که زیر شاخص فعالیت

پوشش فضای سبز در فضاهای میانی سطح  1و

مؤلفه تنوع فعالیتی  -تطبیقپذیری رفتاری در قرارگاه
در ارتباط با رفتار جمعی و فعالیت با حفظ حریم

خلوت فردی تعریف میشود .با توجه به ساختار
حیاط مرکزی مجتمع مسکونی باغ ونک و وجود
پوشش گیاهی و چندین درخت تهویه مناسبی را

ایجاد کرده و همچنین بهکارگیری مبلمان مناسب در

حیاط مرکزی رضایتمندی ساکنان را بههمراه دارد،
البته عدم وجود فضایی جهت بازی بچهها سبب

میشود از حیاط مرکزی به منظور فضای بازی

میکنند؛ درصورتیکه در مجتمع فاز  2اکباتان سرانه
محل قرارگیری آنها برای ساکنین چه از لحاظ بازی
بچهها و یا وجود فضایی جهت حفظ آرامش و خلوت
و همچنین فضایی برای گردهمایی و داشتن

فعالیتهای گروهی مورد رضایت ساکنین میباشد.
فضای میانی در

سطح2

-داخل بلوکهای فاز  -2که

شامل راهروی نواری و باریک در طبقات میباشد

مطابق جدول  1سبب میشود ساکنین مرز و یا
آستانه تعریفشدهای جهت حریم خصوصی برای

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

مبلمان ،و پوشش گیاهی در مشاعات و راهروها

جمله ،آسانسور و دسترسی دو پلکان برای تنها 4

ساکنین گذاشتهاند -که موجب یکنواختی و عدم

اول میشود .تسهیالت دسترسی به طبقات از
واحد در هر طبقه در فضای میانی سبب جلوگیری

ورود به واحدها نداشته باشند ،از طرفی هیچگونه

وجود ندارد –به جز تعداد معدودی گلدان که برخی
تنوع بصری برای ساکنین میشود همچنین در

از تداخل در رفت و آمد و نوع چیدمان و تناسبات

بلوکهای فاز  3مجتمع آتیساز –سطح  -2راهروهای

تفکیک عرصه نیمهعمومی و خصوصی با شکلگیری

نیمهعمومی و خصوصی لحاظ میشوند دارای

راهروها و پیشورودیها موجب ایجاد حریم در
قلمروی شخصی در جلوی درب واحدها میشود که

طبقات

که بهعنوان مفصل بین

عرصههای

سازمان فضایی  Hشکل میباشند که این چیدمان و

رضایت ساکنان را طبق برداشتهای میدانی

هندسه فضای میانی حریم و قلمروی شخصی هر
واحد به نحو نسبتا ً مطلوبی ایجاد میکند .همچنین

سطح  1فضای میانی- 1حدفاصل بین بلوک و پوشش

همسایگان میشود و به نوعی تنوع رفتاری در هر

بههمراه دارد .در فاز  3مجتمع مسکونی آتیساز،

37

موجب میشود و ساکنان از نبودن امنیت فیزیکی و

قرارگیری تأمین بخشی از پارکینگ ماشینها در

البی در هر طبقه سبب مکث و گفتگوهای

سبز فضای باز -طبق مشاهدات ،تداخل عملکردی را

طبقه با توجه به هندسه راهروها شکل میگیرد.
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جدول  2بررسی مؤلفه های کالبدی در فضاهای میانی مجتمع های مورد مطالعه (منبع :نگارندگان)
مؤلفههای کالبدی مؤثر بر

گونه منفرد

دلبستگی

مؤلفهها

تحلیل
سطح 1

تهویه طبیعی بین بلوکها

و استفاده از پرچینها و گیاهان

فاز 3

بهجای جداکننده بین کرتها و

مجتمع

آتیساز

دما و رطوبت

فضای سواره و پیاده

در فضای میانی داخل بلوک

گونه پراکنده

گونه متمرکز

و

مجتمع باغ
ونک

پوشش گیاهی (فضای سبز) در

تهویه طبیعی

فضاهای میانی بین بلوکها در

حیاط مرکزی

فضای میانی داخل بلوک و
مجتمع

فاز 2

وجود چندین درخت در

استفاده از پرچینها و درختان به

اکباتان

جای جداکننده

استفاده از پوششهای سبز

معیار کالبدی

کوتاه و مبلمان در فضاهای میانی

فاز  3مجتمع

مابین بلوکها

آتیساز

استفاده از رنگهای روشن در

مجتمع باغ ونک

دیوارهها و سنگ درکفسازی

مبلمان و رنگ و نور و تزئینات
رنگ سفید در دیوارهایراهروها و
کلیه فضاهای میانی

فاز  2اکباتان

فاز  3مجتمع

سطح 2

سطح1

بهرهگیری ار تهویه
مکانیکی در البیو
راهروها

عدم استفاده از پوشش
گیاهی در راهروهای
طبقات

تهویه طبیعی

استفاده از چندین

گلدان در راهروهای
طبقات

عدم استفاده از مبلمان
در راهروی طبقات

البی مبلمانشده و عدم
استفاده از مبلمان در
راهروی طبقات

عدم استفاده از مبلمان
در طبقات

عدم استفاده از مبلمان
در طبقات

و صرفا استفاده از رنگ
در دیوارها

خیابان به سردر ورودی مجتمع و

توزیع فضایی

ورودی البی

و سپس واحدها

دسترسیهای میانی سپس

آتیساز

تصویر
سطح2

از البی به پیش ورودی

تعداد و توزیع ،سلسلهمراتب و
مجتمع باغ ونک

سیرکالسیون

شکلگرفته توسط فضاهای میانی
تناسبات
و شکل

فاز  2اکباتان

توزیع فضایی

البی مرکزی به پیش

البی-پیش ورودی واحدها

ورودی و واحدها

توزیع فضایی

توسط پیش ورودی به

البی-راهروها-پیش ورودی -
واحدها

واحدها تناسبات L
شکل
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 2.3تحلیل کمی دادهها

(جامعه هدف پژوهش) میبایست طراحی گردد .این

محققان بسیاری همچون (اسکار نیومن،)1973 ،1

(ویلیام وایت )1980 ،2و (یان گل )1978 ،3و
پژوهشهای خود را جهت کشف تأثیر محیط بر
زندگی اجتماعی معطوف به مشاهده افراد در زندگی

روزمره نمودهاند .برداشت میدانی و استفاده از
راهبرد همبستگی و یا کیفی از رویکردهای اصلی

پژوهشهای مشابه بوده است .در بخش ارزیابی

میزان دلبستگی با استفاده از مفاهیم و الگوهای

بهدست آمده از مطالعات پیشین ،عاملهای

اندازهگیری استخراج شده است .ازآنجاکه ماهیت
این عاملها کیفی است ،بهدقت باید با عاملهای

کمی قابل اندازهگیری تبدیل شود .هر چند تحقیقات
بسیاری در این حوزه انجام شده است اما بهدلیل

ماهیت خلوت که متأثر از فرهنگ ،و آداب هر جامعه

است ،الگویی برای ارزیابی آن منطبق با بستر

فرهنگی جامعه مورد بررسی بهخصوص شهر تهران

الگو از ادبیات موجود مستخرج و فراخور جامعه

هدف تبیین شده است .ویژگی این بخش از کار

رویکرد استنتاجی آن است .تحلیل نتایج حاصل از
ادبیات موضوع و پیریزی شیوه دقیق اندازهگیری و

ترکیب نتایج و در نهایت تدوین معیارهای

اندازهگیری و ارزشگذاری هر کدام نیازمند فرآیندی
تعاملی است .اگر چه ماهیت این پژوهش کیفی

است اما بهدلیل استخراج معیارهای خاص و قابل

اندازهگیری و کمیشدن ،تلفیقی از پژوهش کمی و

کیفی در قالب روش تحقیق همبستگی مورد

استفاده قرار خواهد گرفت .هدف این پژوهش فهم

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

بین دو یا چند متغیر قابل سنجش وجود دارد یا خیر

و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چه قدر

است.

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

شاخص

بار عاملی

واریانس

سطح معناداری

فضاهای میانی

معیار عملکردی

0/77

0/59

0/001

معیار کالبدی

0/86

0/74

0/001

گوناگونی عملکرد

0/90

0/81

0/001

مؤلفههای معیار عملکردی

مؤلفههای معیار کالبدی

انطباقپذیری رفتاری

0/82

0/67

0/001

شرایط محیطی (دما و رطوبت)

0/88

0/77

0/001

پیکرهبندی

0/77

0/59

0/001

تناسبات

0/82

0/67

0/001

سیرکوالسیون

0/85

0/72

0/001

سلسلهمراتب

0/74

0/55

0/001

شکل فضای میانی

0/61

0/37

0/001

تنوع فضایی

0/70

0/49

0/001

مبلمان

0/57

0/32

0/001

رنگ و تزئینات

0/70

0/49

0/001

نورپردازی

0/54

0/29

0/001

مصالح

0/50

0/25

0/001

Oscar Newman
William Pinkney Whyte
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در راهبرد همبستگی پدیدهها در شرایط طبیعی خود

همچنین خروجی مدل مقدار شاخص برازندگی

پدیدهها از نظر مردم است (گروت 1و وانگ.)2005 ،2

 0/063نشان میدهد .که مقدار قابل قبولی است.

مطالعه میشوند و تالش محقق فهم و تفسیر
مشخصههای

فضاهای

میانی

مجتمعهای

سکونتگاهی متغیر مستقل و میزان دلبستگی

ریشه میانگین مجذورات تقریب خطا را برابر با

همچنین مقدار  RMRبرابر با  0/023و کمتر از 0/05

شده و مناسب است 3 .شاخص مطرحشده در باال

ساکنان متغیر وابسته است .به کمک راهبرد علی-

و همچنین باقی شاخصهای برازندگی مقدار قابل

وابسته برداشت خواهد شد .با توجه به جامعه

تحلیل عاملی تأییدی نظام فضایی میباشد .با توجه

مقایسهای میزان تأثیر ویژگیهای متغیر مستقل بر
آماری و توضیحات پیشین ،جامعه نمونه؛ فاز 3

قبولی را دارند که نشان دهنده برازش مناسب الگوی
به معناداربودن ارتباط تمامی گویههای با عاملهای

مجتمع مسکونی آتیساز ،باغ ونک و فاز  2اکباتان

نهفته مربوط به خود ،هیچ گویهای و مؤلفهای از مدل

پژوهش

متغیر وابسته بر اساس مؤلفههای آن -رضایتمندی،

برای این امر انتخاب شدهاند .در مجموع از کل

مجتمعهای

مسکونی

مورد

تعداد320پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و تعداد

حذف نخواهد شد .الگوی تحليل عاملي تأیيدي
حس تعلق و امنیت روحی و فیزیکی -در جدول 3

 132پرسشنامه توسط ساکنان پر شده است در

معرفی شده است .با توجه به جدول  ،3بار عاملی

از روایی ابزار اندازهگیری ،در سنجش شاخصهای

 0/805است .قلمرو عمومی از  0/738تا  ،0/811حس

پژوهش حاضر ،با رجوع به نظر متخصصان و اساتید
پژوهش اطمینان حاصل شده است .و پایایی مورد

گویههای شاخص قلمرو خصوصی از  0/792تا
تعلق از  0/873تا  0/907و امنیت فیزیکی از 0/729

بررسی قرار گرفته است .توجه به جدول  ،2بار

تا  0/797است .با توجه به اینکه مقدار خیدو

مؤلفههای عملکردی از  0/82تا  0/90و مؤلفههای

بنابراین مقدار حاصل تقسیم کای دو بر درجه آزادی

عاملی 3مؤلفههای فضای میانی از  0/77تا ،0/86
کالبدی از  0/50تا  0/88است .با توجه به مقادیر
مشخص است که؛ مؤلفه کالبدی با بار عاملی 0/86

 40/066و درجه آزادي  25محاسبه شده است.
برای مدل مفهومی پژوهش برابر با  1/603میباشد

که مقدار قابل قبولی است .همچنین خروجی مدل

بیشترین میزان تأثیرگذاری و مؤلفه عملکردی با بار

مقدار شاخص برازندگی ریشه میانگین مجذورات

میانی را دارد.در رابطه با معیار عملکردی ،گوناگونی

قابل قبولی است .همچنین مقدار  RMRبرابر با

عاملی  0/77در رتبه دوم تأثیرگذاری بر فضاهای
عملکردی با بار عاملی  0/90در رتبه اول و مؤلفه

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

تقریب خطا را برابر با  0/04نشان میدهد که مقدار
 0/024و کمتر از  0/05شده و مناسب است .دو
شاخص مطرح شده در باال و همچنین باقی

شاخصهای برازندگی مقدار قابل قبولی را دارند که

مؤلفه شرایط محیطی با بار عاملی  0/88در رتبه اول

نشاندهنده برازش مناسب الگوی تحلیل عاملی

مؤلفه تناسبات با بار عاملی  0/82در رتبه سوم

برای بررسی تأثیر شاخصههای معماری فضاهای

مقدار خیدو  254/451و درجه آزادي  94محاسبه

شده است .همانطور که از دادههای جدول 4

و سیرکوالسیون با بار عاملی  0/85در رتبه دوم و

تأثیرگذاری قرار دارند .با توجه به خروجی آموس

شده است .بنابراین مقدار حاصل تقسیم کای دو بر
درجه آزادی برای مدل مفهومی پژوهش برابر با

 2/706میباشد که مقدار قابل قبولی است.
Linda Groat

تأییدی عوامل کالبدی و فعالیتی-عملکردی میباشد.

میانی بر دلبستگی از رگرسیون چند متغیره استفاده
مشخص است ،سطح معناداری برای تمامی

شاخصها کوچکتر از مقدار  0/05است .نتیجه

میشود که بر دلبستگی موثر هستند .با توجه به

1

David Wong
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ستون ضرایب  Bمشخص است که؛ شاخص

توجه به مﺜبت بودن مقادیر ضرایب  Bنتیجه

در رتبه اول و شاخص «عملکردی» با ضریب 0/423

مﺜبت و مستقیم است.

«کالبدی» با ضریب  𝛽 = 0/429از لحاظ تاثیرگذاری
= 𝛽 از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم قرار دارند .با

میشود که رابطه بین شاخصهای باال و دلبستگی

نمودار  6ساختار ارزیابی فضاهای میانی

برای بررسی تأثیر متغیرهای مؤلفه عملکردی بر

 𝛽 = 0/463از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول و متغیر

است .همانطور که از دادههای جدول  5مشخص

لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم قرار دارند .با توجه به

از مقدار  0/05است .نتیجه میشود که بر دلبستگی

رابطه بین متغیرهای باال و دلبستگی مﺜبت و

دلبستگی از رگرسیون چند متغیره استفاده شده

است ،سطح معناداری برای تمامی متغیرها کوچکتر

مؤثر هستند .با توجه به ستون ضرایب  Bمشخص

است که؛ متغیر «گوناگونی عملکردی» با ضریب

41

«انطباقپذیری رفتاری» با ضریب  𝛽 = 0/284از
مﺜبت بودن مقادیر ضرایب  Bنتیجه میشود که
مستقیم است.
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جدول  4نشانه های الگوی تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای مستقل
شاخص

بار

پرسش

عاملی

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

خصوصی

میشود.

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

وجود فضاهاي دنج در حیاطهاي بین بلوكها سبب دلبستگی من میشود چون میتوانم با آرامش
قلمرو

عمومی

با دوستان خودم دیدار کنم.

وجود حیاط بین بلوکها و البی بلوک به منظور شرکت در فعالیتهای گروهی (اعیاد ،مراسم
عزاداری و  )...سبب ارتباط و صمیمیت من با دیگران میشود.

خاطرههای خوب و به یاد ماندنی از فضاهای عمومی مجتمع محل سکونتم سبب حس تعلق من به
آن شده است.

حس تعلق

فضاهای نیمهعمومی و مشاعات در مجتمع برخی از نیازهای من را برآورده میکند.
امنیت

فیزیکی

راهروهای داخل بلوک و حیاطهای داخل مجتمع به شکلی طراحی شدهاند که امکان کنترل و
نظارت در جهت امنیت من را مهیا میکنند.

وجود و تعدد راهروها سبب تعدیل سر وصدای همسایگان شده که موجب آسایش من میباشد.

واریانس

نشانه

--

Q30

0.792
0.805

15.608

Q31

0.811

--

Q32

0.738

14.672

Q33

0.907

--

Q38

0.873

17.861

Q39

0.729
0.797

-10.856

Q35
Q36

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

ضرایب غیر استاندارد
B

ضریب استاندارد B

مقدار آماره t

سطح معناداری

انحراف معیار

کالبدی

0/424

0/043

0/429

9/870

0/001

عملکردی

0/532

0/055

0/423

9/730

0/001

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

متغیر

B

انحراف معیار

ضریب استاندارد B

مقدار آماره t

سطح معناداری

گوناگونی عملکردی

0/383

0/042

0/463

9/105

0/001

انطباق پذیری رفتاری

0/272

0/049

0/284

5/593

0/001

در ادامه به منظور تأثیر متغیرهای مؤلفه کالبدی بر

= از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه سوم ،متغیر

است .همانطور که از دادههای جدول  6مشخص

از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه چهارم ،متغیر «سلسله

از مقدار  0/05است .نتیجه میشود که بر دلبستگی

تأثیرگذاری در رتبه پنجم ،متغیر «تزئینات و رنگ» با

دلبستگی از رگرسیون چند متغیره استفاده شده

است ،سطح معناداری برای تمامی متغیرها کوچکتر

مؤثر هستند .با توجه به ستون ضرایب  Bمشخص

است که؛ متغیر «شرایط محیطی» با ضریب 0/374

= 𝛽 از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول ،متغیر

«پیکرهبندی در فضای میانی» با ضریب 𝛽 = 0/284

مراتب و خوانایی» با ضریب  𝛽 = 0/257از لحاظ
ضریب  𝛽 = 0/239از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه
ششم ،متغیر «تنوع در فضاهای میانی» با ضریب

 𝛽 = 0/217از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه هفتم ،متغیر

«سیرکوالسیون بین واحدها و بلوکها» با ضریب

«شکل فضای میانی» با ضریب  𝛽 = 0/209از لحاظ

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

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

 𝛽 = 0/349از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم ،متغیر

تأثیرگذاری در رتبه هشتم ،متغیر «مبلمان» با ضریب
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«نورپردازی در فضاهای میانی» با ضریب 𝛽 = 0/164

از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دهم و متغیر «مصالح» با

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

قرار دارند .با توجه به مﺜبت بودن مقادیر ضرایب B

نتیجه میشود که رابطه بین متغیرهای باال و
دلبستگی مﺜبت و مستقیم است.

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

متغیر

B

انحراف معیار

سیرکوالسیون بین واحدها و بلوکها

0/073

0/043
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 3آزمون فرضیه

که این امر موجب رضایت و تعلق خاطر آنها

با توجه به مدل مفهومی نمودار  1و در نظرگرفتن

خصوصی) به منظور نوع قرارگیری ،سلسلهمراتب و

مؤلفههای معیار کالبدی را بر میزان دلبستگی

تفکیک شدهای بین راهرو و پیش ورودی واحدها

داشت بهطوریکه در دو سطح  1و  2مطابق نمودار

و عدم داشتن قلمرو شخصی شده است .همچنین؛

 2در مجتمع مسکونی باغ ونک با سازمان فضایی

خیابان تا بلوکها (عرصهعمومی و نیمهعمومی) به

(سیرکوالسیون افقی در طبقات) ،پیشورودیهایی

بلوکها ،نمیتوان شاهد تنوع شکلی و در نتیجه

از جمله؛ مکث ایستادن و گفتگوهای کوتاه مدت و

و استفاده از سبزینگی بهصورت طبیعی در ایجاد

محرمیت و قلمرو شخصی ایجاد میکند .فضای

فیزیکی ساکنان میشود که این عامل در دو مجتمع

مجتمع مسکونی اکباتان ،که توسط دسترسیهای و

سبزینگی و تنوع و سرزندگی در راهروها و مشاعات

است تا ساکنین فضاهای مختلفی را جهت

دادههای آماری بر میزان تأثیر مؤلفههای کالبدی

میشود .و اما در سطح ( 2عرصه نیمهعمومی و

بررسی یافتههای کیفی و کمی میتوان تأثیر

تناسبات راهروها و دسترسی به پلکان ،حریم

ساکنان در مجتمعهای مورد مطالعه به وضوح بیان

شکل نگرفته است که این امر سبب تداخل حرکتی

 ،5تناسبات و محل قرارگیری فضای میانی در سطح

در مجتمع مسکونی آتیساز در سطح  1ارتباط بین

حیاط مرکزی به سبب شکل و هندسه راهروها

دلیل قرارگرفتن خطی سیرکوالسیونهای مابین

ایجاد گردیده که خود سلسلهمراتب حرکتی و رفتاری

تنوع رفتاری در مسیر بود و از طرفی پوشش گیاهی

تعامل با همسایگان و از طرفی حریمی به منظور

تهویه مطبوع در فضاهای میانی سبب آسایش

میانی در سطح ( 1بین خیابان تا بلوکها) فاز 2

دیگر بهصورت مکانیزه صورت میگیرد و فاقد

راههای ارتباطی ایجاد گردیده است سبب شده
فعالیتهای تعاملی و یا خلوت گزیدن را تجربه کنند،
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ضریب استاندارد B

مقدار آماره t

سطح معناداری

در سطح  2میباشند .و در ادامه طبق تحلیل

آمنه حاجیآقابزرگ ،مریم چرخچیان ،وحید قبادیان .کاوشی بر نقش مؤلفههای کالبدی  -عملکردی فضاهای میانی بر ارتقاء دلبستگی به فضاهای
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(تناسبات ،توزیع فضایی ،دسترسیها ،شکل و

مسکونی فاز  2اکباتان ،با توجه به تناسبات،

مجتمعهای مسکونی بر میزان دلبستگی ساکنین به

میانی سطح ( 1عرصه عمومی و نیمهعمومی) ،که

سلسلهمراتب و شرایط اقلیمی) در فضاهای میانی

مجتمع

میتوان

اظهار

کرد

که

به

ترتیب؛

پراکندگی و همچنین پوشش سبز مناسب در فضای

شامل سیرکوالسیون و مسیرهای آمد و شد بین

متغیرهای«شرایط محیطی»« ،سیرکوالسیون بین

خیابان و بلوکها میباشد ،قرارگاههای رفتاری

میانی»،

جمله؛ فضاهای جهت خلوت ،مطالعه ،تمرکز و از

واحدها و بلوکها»« ،تناسبات کالبدی فضای

میانی»،

«پیکرهبندی

در

فضای

«سلسلهمراتب»« ،تزئینات و رنگ»« ،تنوع در
فضاهای میانی»« ،شکل فضای میانی»« ،مبلمان»،

«نورپردازی در فضاهای میانی» و متغیر «مصالح»

بیشترین تأثیرگذاری را در میزان دلبستگی ساکنین

به مجتمع را تأمین میکنند .طبق مشاهدات و

متنوعتری را در جهت ایجاد رفتارهای گوناگون از
طرفی فضاهایی جهت تعامل و فعالیتهای گروهی

ایجاد میکند و این تنوع رفتاری در فضای میانی

سطح ( 2عرصه نیمهعمومی و خصوصی) که شامل

راهروها و پیشورودیها در طبقات میباشند
بهدلیل عرض کم راهرو و ساختار خطی صرفا ً محل

مصاحبه با ساکنین مجتمع باغ ونک؛ وجود و تنوع

گذر میباشد و نقش مﺜبتی در تفکیک قلمرو

سبب سرزندگی ،تنوع روحی و دلبستگی ساکنین

این سبب عدم رضایت -رضایت از مؤلفههای

مبلمان و مصالح در حیاط مرکزی (فضای میانی)

میشود .که در مجتمع مسکونی فاز  2اکباتان این
امر بسبار کمرنگ است که البته تراکم باالی واحدها
و تناسبات خطی و کمعرض بودن راهروها موجب
گردیده ،مبلمان در راهروی طبقات تعبیه نگردد و

ازطرفی نوع رنگ و مصالح بهکاررفته در فضاهای

خصوصی از فضای نیمهعمومی ایجاد نشده است که
دلبستگی به مکان میباشد -سکنه شده است .در

مجتمع مسکونی باغ ونک؛ نوع چیدمان و تناسبات

در سطح ( 1عرصه عمومی و نیمهعمومی) که توسط
حیاط مرکزی شکل گرفته است ،فضایی جهت
رفتارهای تعاملی و یا خلوت و بازی بچهها شکل

میانی دارای مرغوبت مطلوبی نمیباشد –عمر نسبتا ً

میدهد که موجب دلبستگی ساکنین به مکان

نارضایتی ساکنین را بههمراه داشته باشد .در راستای

خصوصی) دسترسی به طبقات با دو پلکان و شکل

باالی مجتمع -منجربه این امر شده است که
پرسش دوم؛ که آیا مؤلفههای عملکردی میتوانند بر

میشود و در سطح ( 2عرصه نیمهعمومی و
هندسی راهروها سبب محرمیت واحدها شده که

میزان حس رضایت ساکنین در مجتمعهای مسکونی

حریم شخصی از فضای نیمهعمومی را تفکیک کرده

مفهومی پژوهش نمودار  1و تحلیلهای بدست آمده

برآورده ساخته است و در نهایت در مجتمع آتیساز

تهران تأثیرگذار باشند؟ میتوان بر اساس مدل
از پرسشنامه سوال مربوطه را پاسخ داد .ازآنجاییکه

معیار عملکردی را به دو مؤلفه «گوناگونی عملکردی»
و «انطباقپذیری رفتاری» تقسیم گردید و طبق
تحلیل آماری ،متغیر «گوناگونی عملکردی» با ضریب

 𝛽 = 0/463از لحاظ تاثیرگذاری در رتبه اول و متغیر

که طبق مشاهدات و مصاحبه ،رضایت ساکنین را

سعادت آباد ،طبق مشاهدات و اظهارات ساکنین؛

فضای میانی سطح ( 1عرصه عمومی و نیمهعمومی)
که شامل مسیرها و دسترسیها از خیابان و

بینبلوکهاست ،عدم تنوع فضاهای سبز میانی از

لحاظ محل قرارگیری و هندسی سبب گردیده که آن

«انطباق پذیری رفتاری» با ضریب  𝛽 = 0/284از

میزان از مطلوبیت مورد رضایت ساکنین در راستای

به مﺜبت بودن مقادیر ضرایب  Bنتیجه گرفته

عملکردها میتوان بود و در سطح  2در این مجتمع

لحاظ تأثیرگذاری در رتبه دوم قرار دارند .و با توجه

تنوع عملکردی برآورده نشده و بهنوعی شاهد تداخل

میشود که رابطه بین متغیرهای باال و دلبستگی

راهروها به گونهای طراحی شده که میتوان شاهد

میدانی از سه مجتمع مورد مطالعه ،در مجتمع

بود و از طرفی نوع شکل و سلسلهمراتب

مﺜبت و مستقیم است .همچنین طبق مشاهدات

مکثهای کوتاه و گفتگوهای همسایگان در طبقات

آمنه حاجیآقابزرگ ،مریم چرخچیان ،وحید قبادیان .کاوشی بر نقش مؤلفههای کالبدی  -عملکردی فضاهای میانی بر ارتقاء دلبستگی به فضاهای
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دسترسیها و راهروها ،حریم نیمه عمومی را از فضای

قرارگیری ،سلسلهمراتب ،تنوع ،رنگ ،نور ،مصالح،

این امر موجب رضایت و دلبستگی ساکنین مجتمع

عمومی و نیمهعمومی) و در سطح ( 2عرصه

خصوصی پیشورودی واحدها منفک کرده است که
مربوطه شده است .با توجه به یافتههای پژوهش

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

مجتمعهای مسکونی بر میزان رضایتمندی و
دلبستگی ساکنین به محل زندگی خود بود؛

بهطوریکه در سه مجتمع مورد مطالعه؛ -باغ ونک

مبلمان و پوشش گیاهی هم در سطح ( 1عرصه

نیمهعمومی و خصوصی) تأثیرات حائز اهمیتی بر
میزان حس تعلق ،رضایت ،امنیت و دلبستگی در

فضا را دارند و بهتبعیت از آن معیار عملکردی با

مؤلفههای گوناگونی عملکردی و انطباقپذیری
رفتاری میتواند تجربههای

رفتاری گوناگون و

متفاوتی را شکل دهد که این امر میتوانند سبب

با سازمان متمرکز (حیاط مرکزی) ،فاز  2اکباتان با

دلبستگی به مکان زندگی شود.هر یک از مؤلفههای

نواری (فاز  1و  -)3با توجه مقادیر بار عاملی در

بهطوریکه

لحاظ

عاملی  0/86بیشترین میزان تأثیرگذاری و مؤلفه

«سیرکوالسیون بین واحدها و بلوکها»« ،تناسبات

سازمان فضایی پراکنده و آتیساز با سازمان منفرد و
جدول  2مشخص گردید که؛ معیار کالبدی با بار
عملکردی با بار عاملی  0/77در رتبه دوم تأثیرگذاری

بر فضاهای میانی را دارد .معیار کالبدی فضای میانی

با مؤلفههایی چون؛ تناسبات ،هندسه ،محل

ذکرشده میزان تأثیرات متفاوتی را رقم میزنند
متغیر

«شرایط

محیطی»

تأثیرگذاری در رتبه اول ،و به ترتیب متغیرهای

کالبدی فضای میانی»« ،پیکرهبندی در فضای میانی»،

متغیر «سلسلهمراتب » در مراحل بعدی قرار

میگیرند.

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

موجب تقویت احساس دلبستگی به محیط

 4جمع بندی
نقش فضای میانی با ایجاد سلسلهمراتب فضایی در

است

قابلیت تعریف رفتارهای گوناگون میتواند در حس

مؤلفههای عملکردی فضای میانی (فعالیت در ارتباط

کنترل قلمرو مکانی و شکلگیری سکونتگاهی با
تعلق ،آسایش روانی و فیزیکی تأثیر گذاشته و
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میگردد .یافتههای پژوهش مربوطه نشانگر آن
که؛

مؤلفههای

کالبدی

فضای

میانی

(قابلیتهای سازمان فضایی و شرایط محیطی) و

آمنه حاجیآقابزرگ ،مریم چرخچیان ،وحید قبادیان .کاوشی بر نقش مؤلفههای کالبدی  -عملکردی فضاهای میانی بر ارتقاء دلبستگی به فضاهای
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با حفظ حریم فردی ،رفتار جمعی و تنوع عملکردی)

و جمعی) و در نتیجه بر میزان حس دلبستگی افراد

اثرگذار میباشند .لذا در این پژوهش ابعاد متغیرهای

تحلیل یافتههای کیفی و کمی بیانگر تأثیرگذاری

فضایی ،مؤثر بر دلبستگی که بر پایه دیدگاههای

زیرا داشتن مساحت ،تناسبات ،شکل و دیگر عوامل

مؤلفههای این ابعاد از نظر ساکنان سکونتگاهها

عملکردهای گوناگون که براساس نیازها و ترجیحات

بر کیفیت مکان و میزان دلبستگی سکونتگاه
کالبدی و عملکردی فضای میانی بر اساس سازمان

صاحبنظران این حوزه استخراج شد و مهمترین

به محیط سکونتی خود موثر واقع میشود .همچنین

بیشتر معیار کالبدی بر معیار عملکردی بوده است

ساختاری ،بستری را برای شکلگیری رفتارها و

مورد مطالعه ،بررسی و شناسایی قرار گرفت.

ساکنین میباشد ،فراهم میسازد .همچنین از سایر

میباشد که شرایط محیطی (دما و رطوبت)،

در تبیین اصول طراحی در راستای احساس

دستاورد پژوهش طبق نموار  ،8نشانگر این مطلب

تناسبات ،هندسه ،سلسلهمراتب ،محل قراگیری و

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

دستاوردهای پژوهش میتوان به هدف کاربردی آن

رضایتمندی و دلبستگی ساکنان در فضایی جمعی

سکونتگاهها اشاره نمود.

سازمان فضایی پراکنده

سازمان فضای متمرکز(حیاط مرکزی)

سازمان فضایی منفرد

مجتمع مسکونی فاز  2اکباتان

مجتمع مسکونی باغ ونک

مجتمع مسکونی آتیساز فاز 3

ساختاری

عملکردی

ساختاری

عملکردی

ساختاری

فضای میانی (سطح )1

تناسبات و پوشش

تنوع عملکردی

نیاز به فضای میانی

سبز مناسب

مناسب

با تناسبات بیشتر

تداخل عملکردی

نیاز به تناسبات

عدم تنوع و

بزرگتر در فضای

تطبیقپذیری

میانی

رفتاری

در حیاط مرکزی

فضای میانی (سطح )2

عدم فضای
مناسب و
تناسبات کوچک

فضای میانی (سطح )2

تداخل
عملکردی و

تناسبات و هندسه

رفتاری

مناسب جهت حفظ

مکث و
گفتگوهای کوتاه

عملکردی

فضای میانی (سطح )1

فضای میانی (سطح )1

فضای میانی (سطح )2
تناسبات و
هندسه نسبتا

حریم

مکث و
گفتگوهای کوتاه

مناسب

نمودار  8میزان دلبستگی در مجتمع های مسکونی مورد مطالعه بر اساس معیارهای کالبدی و عملکردی فضای میانی (منبع:
نگارندگان)
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پینوشت

پیشنهادات
با توجه به مطالعات و پیشینه تحقیقات صورت

گرفته

و

گستردگی

این

حوزه

مطالعاتی،

پیشنهادهایی برای مطالعات آینده در این حوزه با

توجه به اهمیتشان

میگردد:

به شرح ذیل پیشنهاد

 -نقش الگووارههای طراحی جمعی در ارتقای

کیفیت محیطی سکونتگاه

 .1فضای میانی سطح  :1منظور نگارندگان از فضای

میانی سطح  1راهها و گذرهای ارتباطی بین خیابان و
بلوکها میباشد که فضای میانی در این تعریف
حدفاصل بین عرصه عمومی و عرصه نیمهعمومی را

مشخص و تبیین میکند.

 .2فضای میانی سطح  :2منظور نگارندگان از

فضای میانی سطح  2البیها ،دسترسیهای عمودی

مانند پلکان و راهروها ،پیشورودیها بین واحدها در

 -تبیین تأثیر گونهبندی سکونتگاه بر درک

طبقات بلوکها میباشد؛ که فضای میانی در این

 -تبیین تأثیر پیکرهبندی فضایی بر شکلگیری

واحدها را مشخص و تبیین میکند.

قلمروپایی ساکنان

تعریف حدفاصل بین عرصه نیمهعمومی و خصوصی

حس دلبستگی ساکنان سکونتگاهها
 -نقش

تناسبات توده و فضا بر شکلگیری

تعامالت اجتماعی در سکونتگاهها

 -رویکرد تحلیلی به نقش جنسیت بر جنبه

ادراکی محیط سکونتگاهها

 -رویکرد تحلیلی به کیفیت محیط سکونتگاهها

بر اساس نظریات رضایتمندی

 -بررسی نقش تراکم ساختمانی سکونتگاهها بر

شکلگیری رضایتمندی ساکنان

 -بررسی نقش حیاط و فضاهای باز و نیمهباز

سکونتگاه ها بر شکلگیری تعامل و خلوت ساکنان

 .3بار عاملی یا المبدا در حقیقت یک ضریب

همبستگی بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار

در یک مدل اندازهگیری است .این ضریب تعیین

میکند که متغیر مکنون چقدر از واریانس متغیرهای
آشکار را تبیین میکند و از آن جا که یک ضریب
همبستگی است باید از نظر آماری معنادار باشد.

معناداری بار عاملی با آمارههای  T VALUEو P
 VALUEبررسی میشود .اما دقیقا ً ضعف تحقیقات
داخلی ما از همین نقطه آغاز میشود .شاید

ساعتها در کالسهای آکادمی تحلیل آماری ایران
پیرامون دالیل رد مقاالت ایرانی در مجالت معتبر

بحث میشود و همواره یکی از دالیل به این نقطه

ختم میشود که متأسفانه بر اساس کتابهای

 -تأثیر تقابل فضای درون و بیرون بر کیفیت

فارسی قدیمی ما در حوزه مدلسازی معادالت

 -تجزیه و تحلیل الگوهای رفتاری در پیکرهبندی

محققین تشکیل میدهد در این بخش اشتباه بزرگ

راندمان عملکردی سکونتگاه
فضایی سکونتگاهها

ساختاری که سهم اصلی را در نحوه تحلیلهای آماری
رخ می دهد .آن اشتباه این است که بحث ماندن و

یا نماندن یک سوال در مدل تنها منوط به معناداری

آن از نظر آماری میشود .درحالیکه دهها شرط دیگر
در نرمافزارهای کواریانس و واریانس محور

مدلسازی معادالت ساختاری وجود دارد که باید
رعایت شوند (صادقپور و مرادی.)1390 ،
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رايجترين مقياس كه در تحقيقات اجتماعي بكار

باالیی باشند .بررسي پايايي از مراحل مهم و حساس

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

در جدول زیر ضريب آلفاي كرونباخ توسط نرم

طراحي پرسشنامه است.

ميرود مقياس ليكرت است .در مقياس ليكرت

افزار  SPSS22محاسبه شده است .اگر مقدار آلفای

 5براي مقياس ليكرت  5گويهاي) داده میشود كه

كرونباخ بزرگتر از  0/7باشد ،نشان دهنده پايابودن

مجموع نمراتي كه هر فرد از گويهها ميگيرد نمايانگر

سؤاالت مطرح شده است .همان طور که از دادههای

گرايش او خواهد بود.

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

یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمرههای

از اعتبار باالي پرسشنامه حكايت دارد.

مشاهده و نمرههای واقعی آن دارای همبستگی

جدول  8مقادیر آلفای کرونباخ برای مولفه های پژوهش

مؤلفه

تعداد

آلفای

کالبدی

25

0/824

عملکردی

4

0/739

دلبستگی

10

0/806

سؤاالت

آلفای کرونباخ برای

کل سؤاالت پرسشنامه

کرونباخ

0/847
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