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محمد جلیلی*1، علیرضا عینی فر۲، غالمرضا طلیسچی3
گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد، بروجرد، ایران. ۱ مربی 

۲ استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

۳ استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: ۹۲/7/6، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۲/۹/۳(

چکیده

مسکونی،  مجموعه های  باز  فضاهای  کالبدی  طراحی  گی های  ویژ تأثیر  تحلیل  هدف  با  حاضر  پژوهش 

که  می دهد  نشان  محیط  طراحی  در  پژوهش  پیشینۀ  است.  شده  انجام  آنها  محیطی  پاسخ دهی  میزان  بر 

زندگی  کیفیت  و  باشد  تأثیرگذار  آنها  مطلوبیت  میزان  بر  می تواند  مسکونی  باز  فضاهای  کالبدی  گی های  ویژ

ارزیابی  پیمایشی،  تحقیق  روش  از  استفاده  با  پژوهش،  این  در  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  کنین  سا اجتماعی 

ح مختلف »خطی«، »منفرد« و »فضای باز میانی«  کنین مجموعه های مسکونی از میزان پاسخ دهی سه طر سا

که تفاوت معنی داری میان معیارهای  یافته ها نشان می دهد  گرفته است.  در شهر همدان مورد بررسی قرار 

کیفیت جلوه بصری  گونه مورد مطالعه وجود ندارد؛ ولی در معیار  ح در سه  قابلیت انعطاف پذیری و خوانایی طر

کنین مجموعه های  گفت، سا ح مشاهده می شود. در مجموع می توان  ح، تفاوت معنی داری در بین سه طر طر

مسکونی مورد مطالعه، فضای باز محل زندگی خود را پاسخگوی نیازها و ارزش های مورد نظر خود نمی دانند. 

کردن هزینه ها، به  کم  که اغلب در برنامه ریزی و ساخت مسکن  انبوه، برای  شاید مهم ترین دلیل این باشد 

کمتر توجه می شود. طراحی فضاهای باز مجموعه های  کیفیت طراحی و ساخت فضاهای مابین ساختمان ها 

محیط  مطلوبیت  و  کیفیت  معناداری  شکل  به  اجتماعی،  زندگی  شکل گیری  بستر  آوردن  فراهم  با  مسکونی 

زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد.
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گونه های محیط مسکونی کارکردها و   -1

شــده  بیــان  محیطــی  مطالعــات  پیشــینۀ  در  کــه  همانگونــه 
کیفیِت فضاهــا و محیط هــای بیرون  اســت، ارتبــاِط نزدیکــی بیــن 
کــه در آنهــا روی می دهــد، وجــود  از ســاختما ن ها و فعالیت هایــی 
دارد )Whyte, 1980; Project for Public Spaces, 2008(. در ایــن 
کیفیت این  که میــزان و  ِگل )۱۳۹۲، ۱7-۱6( معتقد اســت  زمینــه، 
ح ریــزی محیط های  فعالیت هــا، تا حــد زیادی تحــت تأثیر نوِع طر
ح ریزی،  که از طریــق طر بیرونــی اســت. بعــالوه، وی معتقد اســت 
می تــوان بــر الگوهــای فعالیت هــای رایــج در محیط هــای بیرونــی 
گذاشــت. ایــن تأثیرگذاری می توانــد برای ایجاد شــرایط بهتر  تأثیــر 
بــرای بــروز فعالیت هــا و همچنین برای ایجاد محیط های ســرزنده 
کالســیک فســتینگر و همکارانــش۲  گیــرد. نتایــج پژوهــش  شــکل 
ح هــای متفاوت  در دانشــگاه ام آی تــی بــه شــکل روشــنی، تأثیر طر
محیــط را بــر برقــراری تماس هــا و تعامــالت میــان افــراد نشــان داد 
 .)Festinger, Schacter, & Back, 1950; Michelson, 1976(
پــس از این مطالعه، حجم قابل مالحظــه ای از پژوهش ها، امکان 
ح محیط بر  فرضیه پــردازی و اســتدالل در خصــوص تأثیــر نوع طــر
 Clark &( کیفیــت رویدادهــا و فعالیت هــا را مقــدور ســاخته اســت
ایــن پژوهــش  Uzzell, 2002, 95-96; 2006(. برایــن اســاس، در 
ح هــای مختلــف مجموعه هــای مســکونی بــر اســاس نــوع  نیــز، طر
کدام  که  فضــای بــاز مورد بررســی قــرار می گیرند؛ تا مشــخص شــود 

کاربران  کات  گونۀ محیط های بیرونی و فضاهای باز به نیازها و ادرا
پاسخگوتر است.

کارکرِد محیط بیرونی  -1-1
نقــش اساســی محیــط بیرونــی، در وهلــۀ اول پاســخگویی بــه 
دیگــر،  عبــارت  بــه   .)Francis, 2003, 30-33( عملکردهاســت 
ج از ســاختمان یا فضاهای مابین ســاختمان ها،  محیط هــای خار
کــه در آن فعالیت های  گاهانــه طراحی می شــوند تا با ارائه مکانی  آ
خ دهنــد، از وقــوع برخــی رفتارهــا پشــتیبانی  خــاص می تواننــد ر
میــان  بــاز  فضاهــای  از  اســتفاده   .)۴8  ،۱۳87 )گل،  نماینــد 
ســاختمان ها برای انجام طیفــی از فعالیت ها )ضروری، انتخابی و 
گل )۱۳87، ۳0-۲۴(، یکی از الزامات  اجتماعــی(، مطابق نظریــات 
اساســی در تبدیــل فضاهــای مســکونی بــه محیط های معنــادار و 
جــذاب، و متعاقبًا ســرزنده اســت. به هــر تقدیر، اســتفاده، یا آنچه 
گریسون و لینل۳ )۱۹8۱( آن را »قابلیت زندگی« یا سرزندگی  اپلیارد، 
کــه اغلب بــرای ســنجش موفقیت یک  می نامنــد، معیــاری اســت 
فضــای بــاز بکار می رود و یکی از پیش نیازها برای خلق یک فضای 
بــاز موفــق اســت. در واقــع، مطابــق نظــر فرانســیس۴ )۲00۳, ۳(، 
گاهی و حساســیت عمومی  »مطالعه در خصوص فضاهای باز، از آ
نســبت به شکســت های اجتماعی بســیاری از آنهــا، نظیر پارک ها، 

مقدمه
کــه در معماری  راهبــرد ســاخت مجموعه های بزرگ مســکونی 
مــدرن به عنوان پاســخی منطقی به نیاز مســکن جمعیت های در 
حــال رشــد ســریع ابداع شــد، از دهه 70 قرن بیســتم میــالدی، به 
گرفت.  دلیــل بــروز مشــکالت اجتماعــی، مــورد نقــد و بازبینی قــرار 
نقدهــا در ایــن زمینــه فــراوان و مــوارد خــاص متعــددی را شــامل 
 Jencks, Coleman, 1985؛  می شــوند)Lang & Moleski, 2010؛ 
1985؛ جیکوبــز، ۱۳86؛ لنــگ، ۱۳8۳؛ نیومــن، ۱۳87(. برخــی از 
که موردنظر این مقاله اســت،  نقدهــا در حــوزۀ مطالعــات محیطی 
کیفیــت فضــای بــاز مابیــن بلوک هــا، در مجموعه های  مربــوط بــه 

.)Carr et al., 1992, 9-10( مسکونی است
کیفیت  بــا توجــه بــه پیشــینۀ تحقیــق در مطالعــات محیطــی، 
کــه به آن  فضــای بــاز میــان بلوک هــا در مجموعه هــای مســکونی، 
ح های مســکونی و  گفته می شــود، با مطلوبیت طر محیط بیرونی۱ 
کنین آنها رابطه دارد. در این تحقیق، پاسخ دهی  رضایتمندی ســا
گرفته  محیطی یکی از عوامل تأثیرگذار بر مطلوبیت محیطی در نظر 
کنین  کیفیت زندگــی و رضایتمندی ســا که می توانــد  شــده اســت، 
پاســخ دهی  دهــد.  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  مســکونی  مجموعه هــای 
محیطی، به معنای عرضه پاسخ های مختلف از طریق محیط، به 
کاربران اســت. در  نیازهــای متفاوت فیزیولوژیکی و روان شــناختی 

که قابلیت پاسخ دهی  پیشینۀ مطالعات محیطی، ادعا شده است 
که این  هر محیط، با وجوه طراحی آن در ارتباط اســت، به گونه ای 
کاربــران را تحــت تأثیر قرار  کیفیــت زندگی  پاســخ دهی ها رضایــت و 

می دهد )بنتلی و دیگران، ۱۳86، 5-۱0(. 
هــدف ایــن تحقیــق، بررســی تأثیر شــکل و طرح محیــط بیرونی 
مجموعه های مســکونی، بر میزان پاســخ دهی محیطی آنها اســت. 
گونه های  که، »آیا  بنابراین، پرسش اصلی در این تحقیق این است 
بیرونــی  پاســخ دهی محیط هــای  بــاز، در میــزان  متفــاوت فضــای 
مجموعه های مسکونی تفاوتی ایجاد می کنند؟« برای پاسخ به این 
کارکردهــای محیط بیرونی مســکونی تبیین  پرســش، ابتدا نقــش و 
می شود؛ سپس برای تدوین چارچوب نظری مقاله، عوامل محیطی 
که بر پاســخ دهی محیــط بیرونــی مجموعه های مســکونی تأثیرگذار 
هستند، شناسایی می شوند. قبل از ارائه نتایج تحقیق تجربی، نحوه 
گونه شناســی طرح های مسکونی، با هدف شناخت  دسته بندی و 
انواع فضاهای باز در آنها، معرفی می شود. در قسمت تحقیق تجربی، 
گزارشــی از نحــوه آزمــون فرضیه هــای مســتخرج از چارچــوب نظری 
گــردآوری  ارائــه خواهــد شــد. روش تحقیق پیمایشــی اســت و برای 
داده هــا از پرســش نامۀ پیمایشــی اســتفاده شــده و بــرای تجزیــه و 
کای اسکور استفاده می شود. تحلیل داده ها، از آزمون ناپارامتریک 
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گرفته اســت«.  زمین هــای بــازی، میدان هــای عمومی سرچشــمه 
گذشــته، بــا تمرکــز بــر جنبه هــای  نتایــج پژوهش هــا در ســال های 
رفتاری و نمادین فضاهای باز، مزایای اجتماعی و روانی فضاهای 
بــاز شــهری را تأیید می کنــد )Francis et al., 1984(. اهمیت یافتن 
توجــه بــه فضاهــای عمومی در شــرایط پــس از جنــگ جهانی دوم 
کشــورهای توســعه یافته، بیشــتر مطالعات انجام شده  در برخی از 
در ایــن دوره را بــه ســمت فضاهای باز عمومی شــهرها جهت داده 
است )Project for Public Spaces, 2008(. در این دوره، مطالعات 
کمتــر انجام شــده  مــوازی در خصــوص محیط هــای بــاز مســکونی 
اســت. فضاهای باز، بســتری برای بیان فرهنگ عمومی و توســعۀ 
زندگــی اجتماعــی بوده و اعتقــادات شــخصی و ارزش های عمومی 
 .)Car et al., 1992; Francis, 2003( کاربــران را انعــکاس می دهــد
مطالعه درخصوص محیط های بیرونی در محیط های مســکونی، 
کیفیت زندگــی اجتماعی در جوامع امــروزی اهمیت  بــرای توســعه 

زیادی دارد.
کتاب زندگی در فضای میان ساختمان ها  گل )۱۳۸7، 7-۳( در 
کــه از طریــق طراحی محیطــی و با توجه بــه برخی از  معتقــد اســت 
محدودیت هــای منطقه ای، اقلیمــی و اجتماعی می توان بر تعداد 
گســترش  اســتفاده کنندگان از محیــط، بــر دوام عملکردهــا و نحوه 
گذاشت. وی فعالیت های بیرونی در فضاهای  آنها در محیط تأثیر 

باز میانی را به سه دسته تقسیم می کند:
• فعالیت های ضروری: عملکردهای کمابیش اجباری - مانند 
کار، خرید، انتظار برای اتوبوس - هســتند. به  رفتن به مدرســه و یا 
دلیــل اینکــه اســتفاده کنندگان حــق انتخــاب دیگــری ندارند، این 

کم تر تحت تأثیر محیط فیزیکی قرار می گیرند. نوع عملکردها 
کــه  • فعالیت هــای انتخابــی: ایــن نــوع فعالیت هــا در صورتــی 
زمان و مکان و شــرایط اقلیمی و بســتر محیط اجازه دهد به شکل 
داوطلبانه صورت می گیرد )مانند قدم زدن برای استفاده از هوای 

ک، تماشای رهگذران و غیره(. پا
• فعالیت هــای اجتماعــی: وقــوع ایــن فعالیت هــا بــه حضــور 
گفت وگو  کــردن،  دیگــران در فضــای عمومــی بســتگی دارد )ســالم 
بــا آنهــا، فعالیت هــای عمومــی، تماس هــای غیــرارادی )منفعالنه( 
که  همچون دیدن و شــنیدن صدای مردم(. این بدین معناســت 
ایــن نوع فعالیت هــا بدون برنامۀ قبلی شــکل می گیرند و به دنبال 

حضور مردم در یک مکان و در یک زمان صورت می گیرند. این نوع 
که وقوع آنهــا ضروری به نظر برســد می توانند  فعالیت هــا هــر زمان 
حمایت شــوند و برای وقوع فعالیت های انتخابی می توان شــرایط 

محیطی بهتری به وجود آورد. 

گونه های فضای باز مسکونی  -۲-1
مســکونی،  مجموعه هــای  گونه شناســی  تحقیــق  ایــن  هــدف 
بــر اســاس معیــار همنشــینی فضاهــای باز و بســته ضروری اســت. 
کمــک  گونه شناســی یــا بــه عبارتــی دیگــر »دســته بندی اشــیاء بــه 
گی های مشــترک  هندســه و نظــم معیــن و بــر پایه طبقه بنــدی ویژ
 Pfeifer( دارد  طوالنــی  قدمــت  معمــاری  نظریــۀ  حــوزه  در  آنهــا« 
تأییــد  Brauneck, 2008, 7 &(. در پیشــینۀ مطالعــات محیطــی 
کــه، »طراحــان بــه هنــگام اندیشــیدن دربــارۀ برنامــه  شــده اســت 
گونه هــا  بــه  بــه شــدت  ســاختمان ها، در طــول فراینــد طراحــی، 
و  پژوهشــی  نیازهــای  حســب  بــر   .)5  ،۱۳۸6 )لنــگ،  متکی انــد« 
کشــورهای مختلــف،  پیشــینه شــکل گیری الگوهــای مســکونی در 
از مقیــاس  از محیط هــای مســکونی  گونه شناســی های مختلفــی 
کِل  مجموعــه تــا بلوک و از نحــوۀ چیدمان فضــای داخلِی خانــه تا 
-۴۹  ,۲۰۰7( بی دالــف5  اســت.  گرفتــه  صــورت  مســکونی  واحــِد 
گونه شناســی خاصی از مجموعه های مســکونی را  براســاس   ،)5۳
کرده اســت. بر این اســاس،  همنشــینی فضاهای باز و بســته ارائه 
وی چهــار الگــوی »محیطی«، »خطی«، »منفــرد« و »ترکیبی« را در 

ح های مسکونی دسته بندی می کند.  طر
که با عنوان الگوی  • مجموعه های مسکونی با الگوی محیطی 
»فضای باز میانی« نیز نام برده می شــوند، مجموعه هایی هســتند 
که در آنها، بلوک های مســکونی حول یک فضای باِز مرکزی شــکل 
گرفته انــد. این ترکیب ســبب می شــود، نمای اصلــی بلوک ها رو به 
گیــرد و در فضــای پشــِت بلوک هــا، حریم هــای  معبــر عمومــی قــرار 
خصوصــی بــه وجــود آیــد. فضاهــای خصوصــی بــه وجــود آمــده، 

می توانند بین چندین بلوک مشترک باشند. 
ح های  که به آنها طر • مجموعه های مســکونی با الگوی منفرد 
کــه در آنهــا،  »خردگانــی« نیــز می گوینــد، مجموعه هایــی هســتند 
کــه غالبــًا بلندمرتبــه می باشــند، بــه صــورت  بلوک هــای مســکونی 
کنده شــده اند. در این نوع  مجــزا از یکدیگر در ســایت مجموعه پرا

فضای باز مجموعه های مسکونی و پاسخ دهی محیطی

تصویر 1- مجموعه های مسکونی با الگوی خطی )سمت راست( و الگوی محیطی )سمت چپ(. 
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طراحی تأیید شــده اند، توســط فرانســیس )۲۰۰۳( ارائه شــده است. 
مطابــق نظــر وی، فضاهــای بــاز هنگامــی می تواننــد موفقیت آمیــز 
کــودکان، نوجوانان،  کاربــران مختلــف، شــامل  باشــند  کــه توســط 
گونه هــای  گیرنــد؛ امــکان بــروز  و افــراد مســن مــورد اســتفاده قــرار 
متعــددی از فعالیت هــا را فراهــم  ســازند؛ بــه مــردم ایــن امــکان را 
کنند؛  که در اســتفاده از محیط، احســاس ایمنــی و امنیت  بدهند 
کافی و  فضــای راحتــی را فراهم  کننــد )نظیر آنچه با محل نشســتن 
راحت، دسترســی به نور خورشــید، حفاظت در مقابل باد، باران و 
دیگــر عناصر اقلیمی فراهم می شــود(؛ فرصت هایــی را برای ارتباط 
کنند؛ به صورت  کاربران حاصل  کنترل و اصالح برای  کردن،  برقرار 
همگانی در دسترس باشند؛ فرصت هایی را برای یادگیری محیطی 
کشــف، لذت بردن و چالش را دربر  فراهم  کنند؛ فرصت هایی برای 
داشــته باشند؛ با مشارکت مردم اداره شوند و مورد احترام افرادی 
کار  که از آن استفاده می کنند، در آن زندگی می کنند یا در حوالی آن 

می کنند، قرار داشته باشند. 
کــه عوامل یاد شــده را می توان  در ایــن مطالعــه فرض می شــود 
گی های عینی و قابل ســنجِش محیطی  بطــور فیزیکی از طریق ویژ
که در محیط آشــکار یا  که بــا متغیرهــای معینی  شناســایی نمــود، 
که متغیرهای  پنهان هستند، تعریف می شوند. بنابراین، تا حدی 
اشــاره شــده در پیشــینۀ موضوع را بتوان به عنوان شــاخص هایی 
گی های  گرفت، این ویژ گی هــای معین در محیط در نظــر  بــرای ویژ
محیطی به عنوان شاخص هایی برای سنجش میزان پاسخگویی 

گرفته می شوند. محیطی در نظر 
از  کالبــدی محیــط، مجموعــه ای  گی هــای  تعریــف، ویژ طبــق 
که ممکن اســت شــکلی از  عناصــر فیزیکــی و عینی محیط هســتند 
Can-( کالبدی یا زمینه های فعالیت ها را نیز، شامل شوند عناصر 

کالبــدی محیط های مســکونی به عنوان  گی هــای  ter, 1977(. ویژ
کــه این محیط هــا مورد بهره بــرداری و  عوامــل تأثیرگــذار بــر میزانی 
گرفته می شــوند. بنابرایــن، رفتار  اســتفاده قــرار می گیرنــد، در نظــر 
گی هــای محیطــی  فضایــی بــه عنــوان عاملــی وابســته بــه ایــن ویژ
گی هــا ممکن اســت عینی یا  مــورد قضــاوت قــرار می گیــرد. ایــن ویژ
گی هــای محیطی بر رفتار،  کی باشــند. با ایــن وجود، اثرات ویژ ادرا
بجای اینکه مســتقیم، ســاده و به آســانی قابل پیش بینی باشند، 
بــه صورت واســطه ای با تنوعــی از تدابیر تطبیقــی و اصالحی ظاهر 
می شــوند )Bell et al., 2005(. تعامــالت اجتماعــی میــان افــراد و 

ح های فضای  کاماًل متفاوت از طر کیفیت محیط بیرونی،  ح ها،  طر
باز میانی است. چیدمان مجزای بلوک ها، امکان نورگیری و تهویه 

طبیعی را برای آنها میسر می سازد. 
یــا »نــواری«، ســاده ترین نحــوه چیدمــان  الگــوی »خطــی«   •
ح هــای مســکونی اســت. طراحــی الگــوی خطــی،  بلوک هــا در طر
کشــیدگی شــکل زمین و یا عامــل مؤثر دیگری،  معمــواًل تحت تأثیر 
کنــار یک بلوار و یــا ضوابط شهرســازی منطقه  ماننــد قرارگیــری در 

مورد نظر است. 
• الگــوی ترکیبی در مجموعه های مســکونی، معمواًل ترکیبی از 

دو یا سه نوع از الگوهای محیطی، منفرد و خطی است. 
به دلیــل اینکه فضای باز در الگوی ترکیبی، تفاوت معناداری با 
کیفیــت فضای باز ســایر الگوها ندارد، از بررســی آن در این تحقیق 
صرف نظــر شــده اســت. بنابرایــن، در ایــن مطالعــه بــرای انتخــاب 
گونه هــای مجموعه هــای  نمونه هــای مــوردی و انجــام پیمایــش، 
مســکونی به ســه الگوی »فضای بــاز میانی«، »منفــرد« و »خطی« 

تقسیم بندی شده اند.

۲- بیان مفاهیم و چارچوب نظری

مطابــق ادبیــات طراحــی محیطــی، محیط هــا را نــه تنهــا بایــد 
کاربرانشــان  کــه آنهــا امــکان آزادی عمــل را برای  براســاس میزانــی 
فراهــم می آورند، مورد ارزیابی قرار داد، بلکه باید بر اســاس میزانی 
کــه آنهــا اجــازه و امــکان برقــراری شــرایط الزم بــرای تعامــل بیــن 
Project for Pub-( کنین را نیــز فراهــم می کنند، ارزیابــی نمــود ســا
ایــن  در   .)lic Spaces, 2008; Fleming, Baum & Singer, 1985
که فضای باز مجموعه های مسکونی باید بر  تحقیق، فرض می شود 
کاربران ارزیابی  ک  اساس قابلیت آنها برای پاسخ دهی به نیازها و ادرا
شوند. یعنی، چگونگی پاسخ محیط به نیازهای کاربر نه تنها بر اساس 
قابلیت برای اصالح و تطبیق رفتار با محیط، بلکه براساس انتظارات 
کی وی نیز،  کاربر، ارزیابی تمایالت زیبایی شناختی و ادرا و ارزش های 

مورد آزمون قرار خواهد گرفت. 
با توجه به هدف این مطالعه، مفهوم پاسخ دهی محیطی شامل 
متغیرهای متعددی است که می توان آنها را از طریق سنجش عوامل 
مختلــف محیطی مــورد ارزیابــی قــرار داد. برخی عوامــل فضاهای باز 
کــه از طریق پیشــرفت های اخیــر در پژوهش ها و شــیوه های  موفــق، 

تصویر۲- مجموعه های مسکونی با الگوی منفرد )سمت راست( و الگوی ترکیبی )سمت چپ(.
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کاربــران آن، از  قابلیــت اصــالح فضای باز محیط مســکونی توســط 
کــه عوامل ذکر شــده  گــی محیطــی نتیجه می شــود  وجــود ســه ویژ
توســط فرانســیس )۲00۳( و بنتلــی و دیگــران )۱۳86، ۹-6( را نیــز 
گی های محیط های بیرونی پاسخ ده  شــامل می شود. در ادامه ویژ

ح داده شده است.  شر

2-1- قابلیت انعطاف پذیری
قابلیــت انعطاف پذیــری یــک محیــط، عبارتســت از ظرفیــت و 
کاربران  آمادگــی آن بــرای تطبیــق بــا تغییــرات ایجاد شــده توســط 
انعطاف پذیــری در محیطــی  قابلیــت  بنابرایــن،   .)Turan, 1973(
که به تغییرات پاسخگو تر باشد و قابلیت بیشتری برای  زیاد اســت 
کــه در طــی  تغییــر و اصــالح داشــته باشــد. در واقــع، محیط هایــی 
کنند و ماندگار  گی های اساسی خود را حفظ  زمان توانســته اند ویژ
کالبدی شان توانسته به خوبی با  ح  که طر شــوند، آنهایی هســتند 

تغییرات اساسی الگوهای فعالیت، اصالح شود.
کاربران در محیط مصنوع ایجاد می شــود،  که توســط  تغییراتی 
بــا هــدف تغییــر قابلیت محیــط اســت )لنــگ، ۱۳8۳، ۹۲-۹۱(. به 
گفت، نیازهــای مردم در طول زمان تغییر  عبارت ســاده تر می توان 
کالبــدی بــرای تغییــر مجموعه  می کننــد و مــردم بــه تغییــر محیــط 
قابلیت هــای آن ادامه می دهند. بســیاری از مؤلفان این دیدگاه را 
کاربری طی  که محیط های ساخته شــده موفــق، اغلب در هویت و 
گل )۱۳87،  زمــان تغییر می کننــد، تأیید می کنند. به عنوان مثال، 
که محیط ســاخته شــده به خودی خود یک  کید دارد  ۳۱-۲۴(، تأ
کاربرد شکل  که برای اســتفاده و  هدف نیســت، بلکه ابزاری اســت 
ح ریزی  که ممکن اســت، طر داده شــده اســت. بنابراین، هرچنــد 
یک محیط خالقانه و جذاب باشــد، طراحان باید امکان و فرصت 
گزینه هــای مختلــف و ایجــاد محیط هــای هماهنگ با  اســتفاده از 
کرد،  کننــد. بنابرایــن می تــوان ادعا  کاربــران فراهم  نیازهــا را بــرای 
کالبدی، می تواند نشان دهنده تعامل مثبت  اصالح فردی محیط 
کاربر  فــرد بــا محیــط باشــد. در واقــع این تعامــل، تالشــی از طــرف 
کردن محیط با عادات و شــیوه های خاص زندگی  برای پاســخگوتر 
کارکــرد  اوســت. لینــچ )۱۳8۱( »تناســب غیردقیــق« میــان شــکل و 
گزینه هــای مختلف ایجاد  توســط طراحــان را امکانــی برای تجربــۀ 

کاربران می داند. محیط های متناسب نیازها برای 
کــه تنهــا متناســب بــا یــک  گفــت، محیطــی  در واقــع می تــوان 
فعالیت طراحی شــود به ســختی می تواند پاسخگوی فعالیت های 
کاربر در طول زمان  کاربری و هم  دیگر باشد. »با توجه به اینکه هم 
تغییر می کنند، طراحان بایستی به دنبال طراحی ساختارهایی در 
کاربری های مختلف مناسب بوده و اجازه  که برای  محیط باشند، 
 Voordt( »تفســیرهای متفاوت و مداخالت موردی را فراهم ســازد

.)& Wegen, 2005, 32

ح 2-2- خوانایی طر
ســایت  برنامه ریــزی   ،)۱  ,۱۹8۴( هــک6  و  لینــچ  نظــر  مطابــق 
عبارتســت از »... هنر چیدمان ســاختمان ها بر روی زمین و شکل 
دادن فضای میان آنها ...«. این مقوله با کیفیت ها و موقعیت های 

ســاختمان ها، زمیــن، فعالیت ها و اجســام زنده ســروکار دارد؛ این 
ح ریــزی، الگویــی از عناصــر را در فضــا و زمــان ایجــاد می کنــد و  طر
فعالیت هــا را محدود می کند و همزمان فرصت های جدیدی برای 
ح ســایت آن اســت  مــردم ایجــاد می کنــد. اهمیــت خوانا بودن طر
ک شــده بصری محیــط را محدود  کــه درجــه فهــم نشــانه های ادرا
می کنــد. ایــن محدودیــت می تواند، روش های اســتفاده از ســایت 

مجموعه های مسکونی و ارزیابی آنها را تحت تأثیر قرار دهد.
کمک خوانایی، درک و  که با  در این تحقیق فرض شــده اســت 
ســازماندهی بخش هــای دخیل در زمینه مســکونی در یک الگوی 
گر  منســجم را می تــوان به آســانی و تســهیل بیشــتری انجــام داد. ا
چیزی خوانا اســت، آن را می توان بصورت بصری به عنوان الگوی 
کــرد. بنابرایــن، در این  مرتبــط بــا نمادهــای قابــل درک، دریافــت 
کیفیت  تحقیــق، وضــوح یا خوانایــی محیط بیرونی به عنــوان یک 
کاربران چگونگی ساخت و  که به  بصری خاص نگریســته می شــود 

استفادۀ از آن را نشان می دهد.

ح 2-3- جلوه بصری طر
و  ســایت  مقیــاس  در  بصــری  شــکل  ک  ادرا بــا  بصــری  جلــوه 
کنین از  ک ســا کیفیت محیطی ســروکار دارد و مؤلفه مهمی در ادرا
عملکردهای محیطی است. بسیاری از مطالعات طراحی  مسکن ، 
ح ها و جذابیت ســاختمان ها را به عنوان عامل  کیفیــت بصــری طر
 Aragonés( مهم تأثیرگذار بر رضایت مندی مردم، نشان می دهند
et al., 2002؛ Francescato et al., 1989؛ Colson, 1980(. بنابراین 
ک بصری، می توانند با تأثیرگذاری  گفت، مؤلفه هــای ادرا می توان 
کاربر از محیط مسکونی، نقش مهمی در تسهیل یا عدم  بر ارزیابی 

تسهیل تصور جمعی مثبت از محیط بیرونی، ایفا نمایند.
بنابراین، با توجه به پیشــینه موضــوع، می توان مدلی تحلیلی 
نمــودار۱،  داد.  ارائــه  محیطــی  پاســخ دهی  معیارهــای  و  ابعــاد  از 
رابطــۀ میــان متغیرهــای اصلــی تحقیــق را نشــان می دهــد. ایــن 
کــه یــک محیــط بیرونی پاســخده، شــامل  مــدل نشــان می دهــد، 

نمودار 1- مدل تحلیلی پیشنهادی برای سنجش  ابعاد و معیارهای محیط های بیرونی پاسخ ده.

فضای باز مجموعه های مسکونی و پاسخ دهی محیطی
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ســه مولفــۀ اصلی انعطاف پذیــری، خوانایی و جلوه بصری اســت. 
بعــد انعطاف پذیــری، شــامل دو معیــار اصــالح محیطــی و انطباق 
کدام از ابعاد خوانایی و  رفتاری است. مطابق مدل ارائه شده، هر 
جلوه بصری نیز توســط سه معیار قابل سنجش و ارزیابی هستند. 
که بعــد خوانایی را قابل ســنجش می کننــد عبارتند از  معیارهایــی 
آســانی جهت یابی، تعریف واضح مرز فعالیت ها و دسترسی پذیری 
بصری. بعد جلوه بصری به وسیله سه معیار تناسب و هماهنگی، 
یکپارچگی بصری و جذابیت نماها قابل ســنجش و ارزیابی است. 
بنابرایــن می تــوان فرضیه هــای زیــر را بــرای آزمــون در نمونه هــای 
کرد. هرکدام از فرضیه های ســه گانه  ح  موردی انتخاب شــده مطــر
که شــامل یکی از متغیرهای اصلی  ح شــده اســت  گونه ای مطر به 

پاسخ دهی محیطی باشد. این فرضیه ها عبارتند از:
بیرونــی  محیــط  انعطاف پذیــری  قابلیــت  افزایــش  بــا   •
مجموعه های مســکونی، میــزان پاســخ دهی در زمینه های اصالح 

محیطی و انطباق رفتاری بیشتر می شود.
• هــر چقــدر میــزان خوانایــی محیــط بیرونــی مجموعه هــای 
مســکونی بیشــتر باشــد، میزان پاســخ دهی آن در خصوص آســانی 
جهت یابــی، درک آســان مرزهــا و دسترســی پذیری بصــری بیشــتر 

می شود.
بیرونــی مجموعه هــای مســکونی دارای  هــر چقــدر محیــط   •
کیفیــت و جلــوه بصــری بهتــری باشــد، میــزان پاســخ دهی آن بــه 
کاربران در خصوص یکپارچگی بصری، تناسب  نیازهای شــناختی 

و هماهنگی و جذابیت نماها بیشتر می شود.

3- مطالعۀ موردی

کالبــدی  ح  در ایــن تحقیــق، تنهــا بــه بررســی تأثیــر متغیــر طــر
مجموعه های مســکونی بر ابعاد پاســخ دهی محیطی بسنده شده 
اســت. از ســوی دیگــر، مطابــق مــدل تحلیلــی مقالــه، پاســخ دهی 
ح ســایت  محیطی نیز با ابعاد قابلیت انعطاف پذیری، خوانایی طر
کیفیت جلوه بصری قابل مشــاهده و اندازه گیری شده است. هر  و 

کدام از این سه ُبعد به وسیله معیارهای دیگر، تبیین شده اند.
گی های محیطی  تحقیــق حاضر بــا تمرکز بر وجوه طراحــی و ویژ
کالبــدی  ح  مجموعه هــای مســکونی، بــه دنبــال بررســی تأثیــر طــر
مجموعه هــا، بــر میزان پاســخ دهی محیط های بیرونی آنها اســت. 
ایــن عوامل، ممکن اســت به صورت بالقوه بر روی طراحی ســایت 
ح هــای  طر مطلوبیــت  و  کیفیــت  بــر  آن  متعاقــب  و  مجموعه هــا 
مســکونی تأثیرگــذار باشــند. با شناســایی عوامل طراحــی تاثیرگذار 
بــر عملکــرد محیــط، امــکان ایجــاد محیط هــای مســکونی بیرونی 

کاربران و ارزش های آنها بیشتر می شود.  متناسب با نیازهای 
روش  از  تحلیلــی،  مــدل  از  منتــج  فرضیه هــای  آزمــون  بــرای 
کــه در قســمت قبــل  پیمایــش اســتفاده شــده اســت. همانطــور 
ح های مجموعه های مسکونی را به سه  مشخص شد، می توان طر
گونه ای  گونــه متفاوت »فضای باز میانی«، »خطــی« و »منفرد« به 
کیفیــت محیــط بیرونــی آنها تفــاوت معنــاداری  کــه  تقســیم نمــود 
بــا یکدیگــر داشــته باشــند. در طراحــی و ســاخت مجموعه هــای 
گونــه اســتفاده  گی هــای هــر ســه  مســکونی در شــهر همــدان از ویژ
گونۀ محیطی در شــهر همدان می توان  شــده اســت. از نمونه های 
به مجموعه مســکونی امام رضا)ع(، ســعیدیه و بوعلی ســینا اشــاره 
ح ها، یک فضای باز میانی به عنوان هسته  کرد. در تمامی این طر

تصویــر3- ترکیــب بلوک هــای مســکونی حــول یــک فضــای بــاز مرکــزی در مجموعه هــای 
کوی سعیدیه )پایین( در همدان. کوی امام رضا)ع( )باال( و  مسکونی 

)URL1- Maps. Google, 2013( :ماخذ

کندِه بلوک های مسکونی در محوطه مجموعه مسکونی امام  تصویر4- چیدمان مجزا و پرا
خمینی)ره(.

)URL1- Maps. Google, 2013( :ماخذ
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ح هــای  مرکــزی، شــکل دهنده ســایر بلوک هــا اســت. از نمونــه طر
منفرد یا خردگانی در شــهر همدان می توان به مجموعه مســکونی 

کرد. امام خمینی )ره( اشاره 
در شــهر همــدان حــدود دوازده مجموعه مســکونی وجود دارد 
کــه شــرایط قرارگیــری در جامعــه آمــاری را دارند. با توجــه به هدف 
این مطالعه، در ابتدا این مجموعه ها به ســه دسته تقسیم شدند 
و از هــر دســته یــک مجموعــه مســکونی به عنــوان نمونــه انتخاب 
شــد. مجموعه های مســکونی انتخاب شده عبارتند از ۱( مجموعه 
ح فضــای بــاز میانــی، ۲( مجموعــه  مســکونی امــام رضــا)ع( بــا طــر
ح منفــرد و ۳( مجموعــه مســکونی  مســکونی امــام خمینــی بــا طــر
ح خطی. این ســه مجموعه، از نظر وســعت و تعداد  کاشــانی با طر
کنین تــا حــدود زیــادی مشــابه هســتند. مطابق پرســش های  ســا
کدام  میدانــی پژوهشــگران از مدیران مجموعه هــای مذکور، در هر 
از آنهــا تقریبــًا ۱۲00 نفر ســکونت دارنــد. بنابراین، در ایــن مطالعه، 
که بتوان از معّرف بودن  مطابق معیارهای حجم نمونه، بگونه ای 
آن اطمینــان داشــت، در هر مجموعه مســکونی ۱۲0 نفــر به عنوان 

نمونه انتخاب شدند.
گی هــای  ویژ شــد،  مشــخص  قبــل  قســمت  در  کــه  همانطــور 
بیرونــی  محیط هــای  پاســخ دهی  قابلیــت  روی  بــر  کــه  محیطــی 
کنین از عملکردهای محیطی اثر می گذارند،  مســکونی و درك ســا
کیفیــت  ح و  عبارتنــد از: انعطاف پذیــری محیطــی، خوانایــی طــر
جلــوه بصــری. بنابرایــن، در ایــن تحقیــق بــه ســه ُبعــد از وجــوه 
پاســخ دهی محیطی توجه شــده اســت. برای ســنجش هر یک از 
که  این ابعاد، ســواالت چندگانه و به صورت طیف تنظیم شــده، 
از برآینــد ســواالت مربــوط به هر ُبعــد، می توان میزان پاســخ دهی 
در  نمــود.  مشــخص  کّمــی  صــورت  بــه  وجــه  آن  در  را  محیطــی 
جــدول فراوانــی، میــزان پاســخ دهی محیطی در قالــب طیف »به 
کم، متوســط، زیــاد و خیلی زیاد« بیان شــده اســت.  هیــچ وجــه، 
در وزن پذیــری شــاخص ها نیــز از اعتبــار ُصــوری اســتفاده شــده، 
گردیده تــا از توزیع چندگانه عناصر به دالیل  کوشــش  ضمن آنکه 

یگانــه  و  ســاده  وزن پذیــری  بنابرایــن،  شــود.  اجتنــاب  مختلــف 
عناصر مدنظر بوده است.

۴- یافته ها

ح مختلف مجموعه های  گفته شد، به نظر می رسد طر چنانکه 
مســکونی در میــزان پاســخ دهی محیــط بــه نیازهــا و ارزش هــای 
میــزان  فروانــی  جــدول۱،  نمــود.  خواهــد  ایجــاد  تفــاوت  کاربــران 
پاســخ دهی محیطی با سه معیار قابلیت انعطاف پذیری، خوانایی 
ح مســکونی  کیفیــت جلوه بصری را در ســه نوع طر ح ســایت و  طــر
کدام از این ســه بعد  متفاوت در شــهر همدان نشــان می دهد. هر 

به وسیله چند معیار سنجش پذیر شده اند.
کــه در جدول۱ مشــخص شــده اســت، هیچکــدام از  همچنــان 
کنین مجموعه هــای مســکونی مــورد مطالعــه، قابلیت محیط  ســا
بیرونــی محــل ســکونت خــود را، بــرای تغییر و اصــالح زیــاد ارزیابی 
کنین مجموعــه مســکونی امــام رضا با  نکرده انــد. ۲۹ درصــد از ســا
الگــوی فضــای بــاز میانــی قابلیــت محیــط بیرونــی مسکونی شــان 
کردند. پــس از آن  را بــرای تغییــر و اصــالح در حــد متوســط ارزیابی 
کاشــانی با الگوی  کوی  کنین مجموعه مســکونی  ۲8 درصــد از ســا
کوی امام خمینی با الگوی خردگانی،  کنین  خطی و ۲6 درصد ســا
قابلیت محیط بیرونی محل ســکونت خود را برای اصالح محیطی 
کمتریــن ارزیابی قابلیــت اصالح  کردنــد.  در حــد متوســط ارزیابــی 
کاشانی با الگوی  کنین مجموعه مسکونی  محیطی، مربوط به ســا
کــه ۱۹ درصــد پاســخ دهندگان، آن را بــه هیــچ وجه،  خطــی اســت 

کردند. ارزیابی 
کنین مجموعــه مســکونی امــام رضــا - الگــوی فضــای بــاز  ســا
ح هــای  میانــی- توانایــی و تمایــل بیشــتری نســبت بــه ســایر طر
مســکونی بــرای تطبیــق رفتــار خود بــا محیــط مســکونی دارند؛ به 
کــوی امــام رضــا، ۳۲ درصــد از  کنین  کــه ۳7 درصــد از ســا گونــه ای 
کوی امام خمینی،  کنین  کاشانی و ۲8 درصد از سا کوی  کنین  ســا

کاشانی )چپ(. کوی  تصویر5- چیدمان خطی بلوک ها در مجموعه های مسکونی بهشتی )راست( و 
)URL1- Maps. Google, 2013( :ماخذ

فضای باز مجموعه های مسکونی و پاسخ دهی محیطی
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قابلیــت محیــط بیرونــی مســکونی خــود را از نظــر معیــار انطبــاق 
کنین این ســه  کرده اند. هیچکدام از ســا رفتــاری متوســط ارزیابی 
کــه محیــط بیرونــی مسکونی شــان قابلیــت  کــوی معتقــد نیســتند 
کمتریــن ارزیابــی قابلیــت انطبــاق  انطبــاق رفتــاری زیــادی دارد. 
کنین  که ۳۴ درصد ســا کوی امام خمینی اســت  رفتاری مربوط به 

که محیط آنها اصاًل قابلیت تطبیق رفتاری ندارد. آن معتقدند 
ح خردگانی بیشتر  کوی امام خمینی با طر آسانی جهت یابی در 
کوی امام خمینی، ۲۹  کنین  کوی دیگر اســت. ۳6 درصد ســا از دو 

کوی امام رضا،  کنین  کاشانی و ۲6 درصد سا کوی  کنین  درصد سا
محیط مسکونی خود را از نظر معیار آسانی جهت یابی زیاد ارزیابی 
کوی امــام خمینی  کنین  کمتریــن ارزیابــی مربوط به ســا کرده انــد. 
کردنــد. ۴۹درصد  کــم ارزیابی  کنین، آن را  کــه ۲۲ درصد ســا اســت 
ح فضــای بــاز میانــی، بیشــترین  کــوی امــام رضــا بــا طــر کنین  ســا
کــه فضای باز محل ســکونت خــود را تعریف  تعــداد افــرادی بودند 
کردند.  روشــن مرزهــای فیزیکی ـ اجتماعــی فعالیت ها زیــاد ارزیابی 
کنین  ح خردگانــی 5۴ درصد، ســا کــوی امــام خمینی بــا طر امــا در 

ح مختلف مسکونی. جدول 1- ابعاد پاسخ دهی محیطی در سه طر

ح فیزیکی مجموعه های مسکونی نوع طر

جمعمنفردخطیفضای باز میانی

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

ی
ذیر

ف پ
طا

انع
ت 

بلی
اصالح محیطیقا

۲۹۲۴۲۳۱۹۴۱۳۴۹۳۲5/8۳به هیچ وجه

56۴76۴5۳۴8۴0۱68۴6/66کم

۳5۲۹۳۳۲8۳۱۲6۹۹۲7/5۱متوسط

انطباق رفتاری

۲5۲۱۳6۳0۴۱۳۴۱0۲۲8/۳۳به هیچ وجه

5۱۴۲۴6۳8۴5۳8۱۴۲۳۹/۴۴کم

۴۴۳7۳8۳۲۳۴۲8۱۱6۳۲/۲۲متوسط

ت
سای

ح 
طر

ی 
نای

خوا

آسانی جهت یابی

۴0۳۳۳۱۲6۲6۲۲۹7۲6/۹۴کم

۴۹۴۱5۴۴55۱۴۲۱5۴۴۲/77متوسط

۳۱۲6۳5۲۹۴۳۳6۱0۹۳0/۲7زیاد

تعریف واضح مرزها

۳0۲5۳۹۳۲۳۳۲8۱0۲۲8/۳۳کم

۴۱۳۴۴۳۳65۹۴۹۱۴۳۳۹/7۲متوسط

۴۹۴۱۳8۳۲۲8۲۳۱۱5۳۱/۹۴زیاد

دسترسی پذیری 
بصری

۲۳۱۹۲0۱7۱۹۱66۲۱7/۲۳کم

6۱5۱55۴6۴7۳۹۱6۳۴5/۲7متوسط

۳6۳0۴5۳75۴۴5۱۳5۳7/50زیاد

ح
طر

ی 
صر

ه ب
لو

ج

یکپارچگی بصری

۲0۱6۱8۱5۳۳۲87۱۱۹/7۲به هیچ وجه

۳۱۲6۴6۳8۴5۳7۱۲۲۳۳/88کم

۴۱۳۴۳0۲5۲۴۲0۹5۲6/۴0فمتوسط

۲8۲۴۲6۲۲۱8۱57۲۲0زیاد

تناسب و 
هماهنگی

۱۹۱6۲۹۲۴۳8۳۲86۲۳/88به هیچ وجه

۲8۲۳۳۴۲8۴۳۳6۱05۲۹/۱6کم

۳۹۳۳۳۱۲6۲6۲۱۹6۲6/66متوسط

۳۴۲8۲6۲۲۱۳۱۱7۳۲0/۳0زیاد

جذابیت نماها

۱7۱۴۳6۳0۴۴۳7۹7۲6/۹۴به هیچ وجه

۴8۴0۴۳۳6۴۱۳۴۱۳۲۳6/66کم

۳7۳۱۳0۲5۲7۲۲۹۴۲6/۱۱متوسط

۱8۱5۱۱۹87۳7۱0/۲۹زیاد

۱۲0۱00۱۲0۱00۱۲0۱00۳60۱00جمع
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گونۀ مجموعه های مسکونی. جدول 2- آزمون معنی داری ابعاد پاسخ دهی محیطی برحسب 

گونۀ مجموعه های مسکونی. گونۀ مجموعه های مسکونی. جدول 3- میزان پاسخ دهی محیطی بر حسب  جدول ۴- آزمون معنی داری پاسخ دهی محیطی در سه 

دسترسی پذیری بصری سایت را زیاد دانستند.
کوی امام رضا  کنین  در معیــار یکپارچگی بصری، ۴۱ درصد ســا
کنین  کاشــانی و ۲۴ درصد ســا کوی  کنین  نســبت به ۳0 درصد ســا
کــوی امــام خمینی، محیــط محل زندگی خــود را متوســط ارزیابی 
کوی  کنین  کردند. در معیار تناســب و هماهنگی نیز ۳۹ درصد ســا
کردند.  ح ساختمان ها را متوسط ارزیابی  گی های طر امام رضا، ویژ
کوی امام  کاشــانی و  کوی  کنین  در ایــن معیــار، ۳۱ و ۲6 درصد ســا
ح ساختمان ها را متوسط دانستند. متأسفانه  کیفیت طر خمینی 
بــه جذابیــت نماهــای ســاختمان ها  ارزیابی هــا مربــوط  کمتریــن 
گی های فرمی و زیبایی شناختی  کیفیت پایین ویژ است. دلیل آن 
کوی امام رضا  کنین  کم ترین ارزیابی مربوط به ســا ح ها اســت.  طر
کوی امام  کاشــانی با ۴۳ درصــد و  کوی  بــا ۴8 درصــد، و پس از آن 

خمینی با ۴۱ درصد می باشد.

5- تحلیل یافته ها

بــه منظــور درک تفــاوت معنــی داری میانگین هــا در جــدول ۲، 
کای اســکور و درجــه آزادی، ضریــب همبســتگی و ســطح  آزمــون 
معناداری آمده است. با توجه به درجه آزادی و سطح معنی داری 
گفــت میــزان »تعریف روشــن مرزهای فیزیکــی ـ اجتماعی  می تــوان 
و  هماهنگــی«  و  »تناســب  بصــری«،  »یکپارچگــی  فعالیت هــا«، 
ح مســکونی مــورد مطالعــه، دارای  »جذابیــت نماهــا« در ســه طــر
تفــاوت معنــی دار می باشــد. بنابرایــن، نتایــج ایــن معیارهــا قابــل 
کل جامعــۀ آمــاری می باشــد. امــا میــزان چهــار معیــار  تعمیــم بــه 

پاســخ دهی محیطی یعنی »اصالح محیطــی«، »انطباق رفتاری«، 
»آســانی جهت یابــی« و »دسترســی پذیری بصــری« دارای تفــاوت 

ح مسکونی مورد مطالعه نمی باشند. معنا داری در سه طر
ح های  به این ترتیب می توان گفت که، شکل فضاهای باز در طر
مســکونی بر تعریــف واضح مرزهــای فیزیکی-اجتماعی فعالیت ها، 
ح های مســکونی  یکپارچگــی بصــری بلوک های ســاختمانی در طر
کــه فضاهای باز را احاطه می کنند و همچنین تناســب، هماهنگی 
آنهــا تأثیرگــذار اســت. مطابــق نتایــج بدســت آمــده،  و جذابیــت 
میــزان وضوح و روشــنی مرزهای فیزیکی - اجتماعــی فعالیت ها در 
گونه خطی و خردگانی اســت.  گونــه فضــای باز میانــی بیشــتر از دو 
گونه  ح نیــز در  همچنیــن در ســه معیــار مربوط به جلــوه بصری طر
فضای باز میانی رضایت بیشتری دیده شده است. به بیان دیگر، 
کیفیــت جلوه  ح هــای مــورد مطالعه بر  شــکل فضــای بــاز در در طر

بصری آنها تأثیرگذار است.
گانۀ ابعاد پاســخ دهی محیطی، الزم اســت  پــس از تحلیــل جدا
کلــی در مــورد میزان پاســخ دهی محیط هــای بیرونی  نتیجه گیــری 
گیــرد. بدین منظور شــاخص  ح مــورد مطالعــه صــورت  در ســه طــر
ک قضــاوت قــرار می گیرد. از بررســی   کل پاســخ دهی محیطــی، مــال
که میزان  درصدهای محاســبه شــدۀ جدول۳ اســتنباط می گــردد 
گونه  کمی بیش از دو  گونه فضای باز میانی  پاسخ دهی محیطی در 
ح مورد مطالعه معنا دار نیست. دیگر است. اما این تفاوت در سه طر
که نتایــج جدول۴ نشــان می دهد، ســطح معناداری  همانطــور 
کای اســکور بزرگتــر از پنــج درصــد )p> 0/05( اســت و ضریب  آزمــون 
همبستگی نیز 0/۱ می باشد. بنابراین، با اطمینان ۹5 درصد می توان 

سطح معناداری ضریب همبستگی درجه آزادی )X2(کای اسکور ابعاد و معیارهای پاسخ دهی محیطی

0/0۹ 0/07 ۴ 7/۹۴ اصالح محیطی قابلیت انعطاف پذیری

0/۲۲ 0/۱۱ ۴ 5/68 انطباق رفتاری

0/۲۴ 0/۱۱ ۴ 5/۴۱ آسانی جهت یابی ح سایت خوانایی طر

0/0۲* 0/۱7 ۴ ۱۱/07 تعریف واضح مرزها

0/۲۱ 0/۱۱ ۴ 5/8۳ دسترسی پذیری بصری

0/0۱* 0/۲۱ 6 ۱6/0۹ یکپارچگی بصری جلوه بصری

0/00۲* 0/۲۴ 6 ۲۱/۴8 تناسب و هماهنگی

0/005* 0/۲۲ 6 ۱8/۴۳ جذابیت نماها

کلمنفردخطیفضای باز میانیگونه مجموعه مسکونی

پاسخ دهی 
محیطی

۱5۱۹۲660به هیچ وجه

۴0۴۲۳8۱۲0کم

۴۳۳۹۳7۱۱۹متوسط

۲۲۲0۱۹6۱زیاد

۱۲0۱۲0۱۲0۳60کل

سطح 
معناداری

ضریب 
همبستگی

درجه 
آزادی

)X2(کای اسکور

0/67 0/۱0 5 ۴

فضای 
باز 

میانی
پاسخ دهی 

خطیمحیطی

منفرد

فضای باز مجموعه های مسکونی و پاسخ دهی محیطی

**P< 0.01    *P< 0.05 
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نتیجه گرفت که بین نوع طرح مجموعه های مسکونی و پاسخ دهی 
محیطــی رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد. البتــه باید در نظر داشــت 
متغیر سازه ای مانند پاسخ دهی محیطی، تنها از یک متغیر مستقل 
شــکل فضــا تأثیر نمی پذیرد و متغیرهای مســتقل دیگــری نیز  بر آن 
که در این مقاله مجال بحث در مورد آنها نیســت. اثرگذار هســتند، 
که در پیشــینه تحقیق مشــخص شــد، فضاهای باز  همانگونــه 
مجموعه های مســکونی یا به عبــارت دقیق تر محیط های بیرونی، 
بــا تســهیل نمــودن زمینــه بــروز فعالیت هــای ضــروری، انتخابی و 
کیفیت سکونت پذیری و  کننده در ارتقای  اجتماعی، نقشی تعیین 
ح های مســکونی دارند. در این تحقیق، پاسخگویی  مطلوبیت طر
محیطــی یکــی از عوامــل تأثیرگــذار بــر مطلوبیــت محیطــی در نظــر 
کنین مجموعه های  گرفته شد، که کیفیت زندگی و رضایتمندی سا

مسکونی را تحت تأثیر قرار می دهد.
دلیــل  بــه  شــد،  مشــخص  داده هــا  تحلیــل  بــا  و  مجمــوع  در 
کنین ســه مجموعه مســکونی مورد  پایین بــودن میــزان رضایت ســا
بررســی در معیارهــای مأخــوذه از چارچــوب نظــری، بین ســه طرح 
مختلــف، تفــاوت معنــاداری در میــزان پاســخ دهی محیطــی وجود 
که در  ندارد )جدول ۴(. البته با توجه به جدول۲ مشخص می شود 
چهار معیار، ۱( تعریف روشن مرزهای فیزیکی و اجتماعی فعالیت ها، 
۲( یکپارچگــی بصری، ۳( تناســب و هماهنگی و ۴(جذابیت نماها، 
تفاوت معناداری بین سه طرح مسکونی مورد مطالعه، وجود دارد. 
کیفیت جلوه بصری است. اما در مجموع  سه معیار آخر مربوط به 
کنین مجموعه های مورد مطالعه، فضای باز محل زندگی خود  سا
را به نیازها و ارزش های مورد نظر خود، پاســخگو ندانستند. شاید 
که اغلب در مسکن سازی انبوه، به دلیل  مهم ترین دلیل این باشد 
کیفی فضای بین  کردن هزینه ها، از طراحی و ساخت مناسب و  کم 

که فضاهای باز با  ســاختمان ها چشم پوشــی می شــود. در صورتی 
کیفیت و  فراهم آوردن بســتری برای شکل گیری زندگی اجتماعی، 

ح های مسکونی را تحت تأثیر قرار می دهند. مطلوبیت طر
بــا توجــه به معنادار نبودن تفاوت پاســخ دهی محیطی در ســه 
که میزان پاسخ دهی  کرد  ح مســکن مورد بررسی، می توان ادعا  طر
ح محیط  ح هــا، تنهــا قائــم به شــکل فضا و طــر محیــط بیرونــی طر
بیرونــی آنهــا نیســت. یعنی پاســخ دهی محیــط بیرونی بــه تنهایی 
توســط شــکل فضا ایجاد نمی گردد؛ بلکه تحت تأثیر تمامی عوامل 
و ســاختارهای شــکل دهنده بــه محیــط اســت. بــه عنــوان مثال، 
کیفیــت ســطوح، بافــت مصالح، روابــط فضایی و چیدمــان عناصر 
ح های مســکونی  و تجهیــزات محیــط نیز بــر میزان پاســخ دهی طر
کیفیت ایــن عوامل می توانــد اثرات  تأثیرگــذار اســت. پایین بــودن 
منفــی بــر میــزان فعالیت های افــراد در محیط های بیرونی داشــته 
ح هــای مورد بررســی، مخصوصًا در  باشــد. بــه عنوان مثــال، در طر
ح خردگانــی، فضاهــای باز مشــترک، به  کــوی امــام خمینی بــا طــر
شکلی بسیار بزرگ و مبهم تعریف شده اند. فقدان یک مرز روشن و 
کنین، سبب شده است مالکیت تجهیزات مشترک  واضح برای سا
در ســایت مشــخص نباشــد. این امر مدیریت و نگهداری آنها را به 
ح های  شــکل نامطلوبــی تحت تأثیر قــرار می دهد. بنابرایــن در طر
که، مقیاس نواحی مشترک در  مسکن ســازی بایستی ســعی شــود 
فضاهــای باز و تجهیزات آنها، با مقیاس انســانی متناســب باشــد. 
فضاهــای بــاز، باید متناســب با فعالیت هــا و رویدادهــای مختلفی 
کــه در آنهــا اتفــاق می افتد؛ ولــی با ایــن وجود نبایــد آن قدر  باشــد 
که ظاهر یک پروژه خیلی بزرگ را به خود بگیرند. به  وسیع باشند 
کارکردی فضاهای باز باید نشان  کلی، تعریف روشــن مرزهای  طور 

کسی، برای چه چیزی مسئول است«.  که »چه  دهد 

نتیجه

گفتــه شــد، در پروژه هــای مسکن ســازی انبــوه  کــه  همانگونــه 
کاهش   - بویــژه در پروژه هــای چند ســاله اخیر با نام مســکن مهر- 
هزینه هــای ســاخت از مهم تریــن اهــداف اســت. ایــن موضــوع به 
ح های  نظــر می رســد مهم تریــن توجیه بــرای انتقــال موقعیــت طر
که در  مسکن ســازی بــه نواحی حاشــیه ای شــهرهای بزرگ باشــد، 
آن نواحــی قیمــت زمیــن پاییــن اســت. بنابرایــن، عمومًا بــه علت 
وجود زمین های خالی و ساخته نشده در نواحی پیرامونی اینگونه 
پروژه هــا، اتصــال و تعامل میان ســایت پروژه هــا و نواحی پیرامونی 
کوی امــام خمینی  ح،  کــه در دو طر آنهــا ضعیــف اســت. موقعیتی 
کــوی امام رضا در شــهر همدان دیده می شــود. این امر می تواند  و 
کنین داشته باشد. احساس  تأثیرات منفی بر احســاس امنیت ســا
امنیــت در یــک فضــای باز به عنوان یــک پیش نیاز برای اســتفاده 
افــراد از آن مــکان شــناخته شــده اســت. امنیــت یــک مؤلفــه مهم 
کودکان و افراد مسن است.  رضایت مندی از فضای باز برای زنان، 
کنتــرل و مالکیــت بــر فضا داشــته  کاربــران نیــاز دارنــد تــا احســاس 
کنین، حس مســئولیت محیطــی می دهد،  باشــند. این امر به ســا

که نظارت و مراقبت از آن را افزایش می دهد.
مــورد  مســکونی  ح  طــر ســه  در  تحقیــق،  یافته هــای  مطابــق 
بیرونــی،  محیط هــای  انعطاف پذیــری  قابلیــت  میــزان  مطالعــه، 
از  هیچکــدام  در  کــه  چرا نــدارد.  یکدیگــر  بــا  معنــاداری  تفــاوت 
ح هــای مســکونی، از نظــر ســاختاری، عواملــی وجــود نــدارد تــا  طر
کاربران به وسیله آنها بتوانند فضاها را مطابق نیازهای خود دوباره 
کنند. وجود عناصر متغیر در فضا، می تواند این امکان  سازماندهی 
کاربــران قــرار دهد. این امــر با ایده استانداردســازی و  را در اختیــار 
ح هــای مسکن ســازی انبوه در ارتباط اســت. در  تیپ ســازی در طر
واقــع، اصــالح محیــط از طریق وجود عوامل قابــل تغییر در محیط 
امکان می یابــد. عدم امکان تغییر محیط، احتمااًل اثری بازدارنده 
کنان جهــت مراقبــت از فضاهــای خارجی بــه وجود  بــر انگیــزه ســا
کــه مردم محیــط را برای متناســب نمــودن با  مــی آورد. همچنــان 
که بیشــتر با آن  نیازهــای خــود تغییــر می دهنــد، تمایــل می یابنــد 
که به  ســروکار داشــته باشند و درگیر شــوند؛ این امر سبب می شود 

کنند. آن محیط احساس مالکیت بیشتری پیدا 
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ح ســایت نیــز در ســه مجموعــه مســکونی مــورد  خوانایــی طــر
مطالعه، تفاوت معناداری با یکدیگر نداشــتند. پرسش شوندگان، 
ح ســایت محــل ســکونت خــود را، از نظــر آســانی جهت یابــی و  طــر
کرده انــد. در مجمــوع  دسترســی پذیری بصــری متوســط ارزیابــی 
اهمیــت  بــر  بیرونــی،  محیط هــای  خوانایــی  گفــت،  می تــوان 
کاربر برای  تأثیرگــذاری عناصر فنی، عملکردی و رفتــاری بر توانایی 
کیــد دارد. نقش بحــث برانگیز  کافــی و مؤثــر در ســایت، تأ فعالیــت 
طراحــی ســایت در تســهیل نمــودن یــا ممانعــت از تعامــل فیزیکی 
ح ها و همچنین اثرات مثبت یا  میان محیط و نواحی پیرامونی طر
کاربر، نیاز به بررســی بیشــتر را، نزد معماران  ک  نامطلوب آن بر ادرا

و طراحان آشکار می سازد.
مطابــق یافته های تحقیق، میزان پاســخ دهی محیطی در ُبعد 

ح مورد بررســی تفاوت معناداری با  کیفیت جلوه بصری در ســه طر
ح فضــای باز میانی،  کوی امــام رضا با طر کنین  یکدیگــر دارند. ســا
کیفیت بصری محیط بیرونی محل زندگی خود را نســبت به ســایر 
ح فضــای باز میانی،  کردند. در طر پرسش شــوندگان بهتــر ارزیابــی 
کنــار یکدیگــر و حــول  بدلیــل قرارگیــری بلوک هــای ســاختمانی در 
یــک فضــای مرکــزی، یکپارچگی بصری بیشــتری نســبت به ســایر 
ک می گــردد. در مجمــوع مطابق یافته هــای تحقیق،  ح هــا ادرا طر
کیفیــت جلوه بصــری به صــورت معناداری  که  کــرد  می تــوان ادعــا 
تحت تأثیر شکل فضا است. ولی تأثیر شکل فضا در دو ُبعد قابلیت 
پاســخ دهی  ح، معنــادار نیســت.  انعطاف پذیــری و خوانایــی طــر
محیطــی در ایــن دو بعــد، بــا وجــود تجهیــزات، تســهیل برخــی از 

فعالیت ها و تأمین روابط اجتماعی در محیط بدست می آید. 

فضای باز مجموعه های مسکونی و پاسخ دهی محیطی
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