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تحلیل رابطه بین کیفیت فضای میانی و کیفیتهای
*
انسانی -محیطی
مورد پژوهی :مجتمعهای مسکونی شهر شیراز

مژ گان ساسانی** ، 1علیرضا عینی فر ،2حسین ذبیحی
 1دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
 2استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3دانشیار دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/7/25 :تاریخ پذیرش نهایی)95/3/26 :
3

چکیده
فضــای میانــی بهمثابــه اتصالدهنده عرصه درون و بیرون در مســکن میباشــد .مقالــه حاضر درصدد
بررسی کیفیت این فضا و چگونگی تأثیر آن بر کیفیت زندگی در مجتمعهای مسکونی شهر شیراز است.
پرســش اساســی پژوهــش این اســت که "کیفیت فضــای میانی چــه تأثیری بر شــکلگیری کیفیتهای
انســانی -محیطــی مجتمعهــای مســکونی دارد؟" بــر همیــن اســاس ،کیفیــت فضای میانــی همچون
متغیری مستقل بر کیفیتهای انسانی -محیطی به عنوان متغیری وابسته تأثیرگذار است .بر اساس
ادبیــات ایــن پژوهــش ،متغیر وابســته شــامل مفاهیم"محرمیــت و قلمرو""،هویت""،امنیــت" و"تعامل
اجتماعی" میباشد .برای پاسخ به پرسش تحقیق ،ابتدا با مرور سابقه موضوع ،مفاهیم و نظریههای
مرتبط تحلیل شد .در ادامه جهت ارزیابی الگوی نظری هفت مجتمع از میان مجتمعهای مسکونی
مورد بررســی انتخاب گردید و پرسشــنامههای مناســب در میان آنها توزیع شــد .الزم به ذکر اســت که
روش تحقیــق در ایــن مقالــه ترکیبــی از مطالعه مــوردی با روش کمی تحلیل همبســتگی اســت .نتایج
حاصل از پژوهش نشــان میدهد کیفیت فضای میانی مجتمع ،بر شــکلگیری کیفیتهای انســانی-
محیطــی در مجتمعهــای مســکونی شــهر شــیراز تأثیر مســتقیم دارد .بــه عبارتی همزمان بــا باال بودن
میزان متغیر کیفیت فضای میانی ،میزان متغیر وابسته باالتر میباشد و بالعکس.

واژههای کلیدی
فضای میانی ،مجتمعهای مسکونی ،امنیت ،هویت ،محرمیت و قلمرو ،تعامل اجتماعی.
*این مقاله برگرفته از بخشــی از رســاله دکتری نگارنده اول با عنوان «ارتباط فضای درون و بیرون در مســکن ایرانی» به راهنمایی نگارنده دوم و
مشاوره نگارنده سوم است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،۰۹۱۷۷۳۷۰۴۷۸ :نمابر. E-mail: mozhgan_sasani@yahoo.com ،071-32291248 :
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مقدمه
قدمــت تقســیمبندی درون و بیــرون در معمــاری ،بــه گفتــه
نورالدیــن( )2002بــه زمانــی بازمیگــردد که مردم بــرای محافظت در
برابر تغییرات آب و هوایی ،شــرایط فیزیکی و ســایر نیروهای مزاحم
خارجــی ســرپناه را ایجــاد کردنــد .ایــن ســرپناه ،اولیــن تــاش بــرای
ً
جداســازی درون و بیــرون بهواســطه معمــاری بــود .متعاقبــا ایــن
فضــا با توجــه به فرهنگ جامعــه تغییر یافــت .درنهایــت راهکارهای
مختلف طراحی و افزایش فعالیتهای انسانی منجر به شکلگیری
الگوهای متفاوت آن شد ( .)Nooraddin, 2002, 44در واقع ،برقراری
ارتبــاط میان فضای درون و بیــرون ،ازجمله بخشهای ضروری در
طراحی ســکونتگاههای بشری میباشــد که در قالب سلسلهمراتب
منطقــی میــان فضــای درون و بیــرون شــکل میگیــرد .ایــن ارتباط
بهواســطه تعریف "فضــای میانی" ایجاد میگــردد .این فضا بهمثابه
فضــای انتقــال میــان خانــه و خیابــان اســت کــه در محدودههــای
مســکونی ،شــامل قلمرو نیمهخصوصــی -نیمه عمومــی و در نقش
اتصالدهنــده عرصههای عمومی و خصوصی میباشــد .بررســیها
نشان میدهد که در بافتهای کنونی ،ارتباط یک واحد مسکونی

بــا فضــای عمومــی مغشــوش اســت و ارتبــاط تعریفشــدهای میان
درون و بیرون وجود ندارد .به بیان گل ،۱نواحی مســکونی ســاختار
داخلــی پرا کنــده و مرزهای غیردقیقی دارند .واضح نیســت که کجا
به مســکن اختصاصی و انفــرادی تعلق دارد و کجا ناحیه مســکونی
پایان میپذیرد (گل .)1387 ،در واقع فضاهای مســکونی معاصر در
ایران ،منفک از فضای بیرون و بدون ارتباط با کوچه ،گذر و خیابان
شــکل میگیرد .حــذف عرصههای میانی ازجمله عواملی اســت که
از عواقب آن بهصورت غیرمســتقیم میتوان به از بین رفتن کیفیت
محیط زندگی و ایجاد نارضایتی در میان ســا کنین اشــاره کرد .بیان
اهمیــت عرصــه میانــی و تأثیــر آن بر شــکلگیری ســایر کیفیتهای
انســانی محیطــی در مســکن معاصــر ازجملــه اهــداف ایــن پژوهش
بــه شــمار میآینــد .ازایــنرو نوشــتار حاضــر میکوشــد تــا با مقایســه
کیفیــت فضای میانی و کیفیتهای انســانی محیطــی در گونههای
منتخــب مجتمعهای مســکونی شــهر شــیراز بــه این نتیجه برســد
کــه ایــن کیفیتها در کدامیک از گونههای مجتمعهای مســکونی
موردبررسی از وضعیت مطلوبتری برخوردار است.

 .1پیشینه پژوهش
ســابقه مبحــث ارتباط فضــای درون و بیرون بــا مقوله مباحث
مطر حشــده در حیطــه روانشناســی محیطــی ۲و علــوم رفتــاری
رابطه تنگاتنگی دارد .نیاز به این دسته از مباحث در زمینه مسکن
و مطالعــه در رابطــه با آنچه مردم در خانههایشــان نیاز دارند ،پس
از شکســت بعضــی از پروژههــای مســکونی بناشــده در دهههــای
پنجاه و شــصت میالدی آشکار میشود .در همین زمان ،مباحثی
۵
نظیر"ارزیابی پس از سکونت" ۴توسط افرادی همچون کوپر مارکوس
مطــرح میشــود و مطالعاتــی در مبحــث کارایــی مســکن صــورت
میپذیــرد کــه از آن جملــه میتــوان بــه تحقیقــات انجامشــده در
رابطــه بــا نحوه ارتبــاط خانه بــا محیط اطــراف و فضاهای شــهری
مجــاور آن ،عرصههــای محیطهــای مســکونی و اهمیــت وجــود
سلســلهمراتب در آن ،مطالعه و بررسی قرارگاههای رفتاری ،۶حس
قلمرو ،خلوت و امنیت اشاره کرد ( .)Hua, 1981در رابطه با فضای
میــان درون و بیــرون ،فضایــی کــه نــه داخلــی و نه بیرونی اســت و
در اصــل نقــش اتصالدهنده این دو عرصــه را بر عهده دارد ،تعابیر
۷
مختلفــی ارائهشــده اســت .محققان بســیاری ازجمله اندرســون
۹
( ،)1991گل ( ،)1996هیجــر و ریجندرپ ،)2001( ۸هیلیر و هانســن
( ،)1984اســتیونس ،)2007( ۱۰اســکیولند و گارلینــگ)1997( ۱۱
دربــاره این موضوع به پژوهش پرداختــه اند .آنها از تعابیری چون
فضــای میانــی ،۱۲فضــای حایــل ،۱۳مــرز میــان عمومــی خصوصی،
۱۷
مابیــن ،۱۴آســتانه ،لبــه نــرم ،۱۵فضــای آســتانهای ،۱۶زون واســطه
در رابطه با این مقوله استفاده میکنند.
اصطــاح فضــای میانــی ،رایجتریــن تعبیــر ارائهشــده از فضــای
۳

میــان درون و بیرون میباشــد .این فضا ،عرصــه "نیمهخصوصی _
ً
نیمه عمومی "۱۸میباشد که نه کامال عمومی و نه خصوصی است.
یــان گل از ایــن فضــا بهعنــوان فضــای واســطهای کــه عملکــردی
دوجانبــه دارد ،نــام میبرد .این فضای واســطه ، ۱۹مکان ،شــکل و
شــخصیت مســتقلی ندارد بلکه مکانی میان فضاهایی با چندین
شــخصیت و هویت اســت و بهمنزله فضایی جهت مناسبســازی
ارتباطــات میــان فضاهــا می باشــد .بــه عبارتــی این فضــا مرزهای
مخصــوص بــه خود را نــدارد و بهوســیله فضاهای واقــع در طرفین
خــود مشــخص و تعریــف میگــردد .زمانــی کــه ایــن فضــا گشــوده
میشــود ،امــکان ایجــاد تبــادل اجتماعــی ،فرهنگــی و طبیعــی
را فراهــم میســازد بهگونــهای کــه در ایــن مــکان ،پتانســیلها و
تواناییهـ�ای پنهـ�ان متفاوتـ�ی قـ�درت تجلـ�ی مییابـ�د (Grosz,
۲۰
 .)2001, 93ایــن مکانهــا اغلــب نقــش فضاهــای آســتانهای
را بر عهدهدارند .آنها گذرگاههای مرزی میباشند ،مکانهایی که
ســا کنین شــهر با دیدگاههای متفاوت ،با یکدیگر مواجه میشــوند
(.) Reijndrop & Hajer, 2001, 128
امــروزه ســاختمانها از خیابــان جــدا هســتند و پیوســتگی و
ارتبــاط میــان آنها کاهشیافته اســت و نوعی کمبــود ارتباط میان
ســا کنین مشــاهده میشود که منجر به گسســت و جدایی ایشان
از اجتمـ�اع میشـ�ود ( .)Hanson, 2000لــذا فضــای میانــی ،عنصــر
مهمــی در طراحی شــهری اســت که میبایســت طراحــی و کاربری
و عملکــرد آن مــورد دقــت و توجه طراحان قرار گیــرد چرا که زندگی
در خیابــان ۲۱و تعامــل اجتماعــی میــان افــراد را تشــویق و تقویــت
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میکند(.)Nooraddin, 2002
از آنجا کــه مســکن نمیتوانــد بهعنــوان محیطــی بهطــور کامل
مجــزا از دنیــای خارج محســوب شــود (مدنیپــور ،)2003 ،طراحی
فضــای میانی در مســکن نیــز بســیار قابلتوجه و بااهمیت اســت.
بــه بیــان اندرســون ،عــدم توجــه بــه اهمیت تعامــل میــان خانه و
خیابــان ،عامــل ایجاد نوعــی جدایی میان این دو میباشــد و این
امر ســبب جداســازی فضــای عمومی بهعنــوان فضایــی متعلق به
یگــردد .این رویداد بهتدریج ســبب ناامنــی و بیهویتی
دیگــری م 
فضای عمومی خواهد شد (.)Anderson, 1991, 368

 .2فضای میانی
بدیهی اســت که فضای خصوصــی حدومرز یا قلمرو خصوصی
یک یا چند نفر را تعریف میکند و فضای عمومی نشان میدهد که

متعلق به همگان اســت .اما مســئله قابلبحــث حدفاصل این دو
فضاست(توســلی )68 ،1376 ،کــه نقــش اتصالدهندگی میان دو
عرصــه درونــی و بیرونــی را بر عهده دارد ،لذا مفهــوم فضای میانی،
در ارتباط با مفاهیم درون و بیرون معنا مییابد .مقصود از فضای
درون ،فضــای داخل مســکن و منظور از بیرون ،فضای واقعشــده
در خــارج از مســکن اســت .در این صورت فضــای میانی عرصهای
است که میان جهان بیرون و جهان درون خانه قرار دارد و بهمثابه
فضــای انتقــال میــان خانــه و خیابــان اســت کــه در محدودههای
مســکونی ،شــامل قلمرو نیمهخصوصی -نیمــه عمومی و در نقش
اتصالدهنده عرصههای عمومی و خصوصی میباشد.
عرصه میانی در مجتمعهای مســکونی فضاهای میان خیابان
تا درب واحد مسکونی را دربرمیگیرد .فضاهایی همچون"پیادهرو
مقابل ورودی ،ورودی مجتمع ،ســوارهرو ،پیادهرو داخل محوطه
مجتمــع ،پارکینــگ ،فضــای باز ،فضــای نیمهباز محوطــه ،البی" از
اجزای فضای میانی میباشــند و سلســلهمراتب فضایی دسترسی
از خیابــان تــا واحــد مســکونی در مجتمعها توســط ایــن فضاها به
وجــود میآیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن اجــزاء در مجتمعهای
مســکونی مختلــف ،یکســان نبــوده و متغیــر اســت .همچنیــن در
بعضــی از مجتمعها برخی از آنها حذفشــده و یــا در صورت وجود
از کیفیت مناســبی برخوردار نمیباشــند .لذا میتوان چنین گفت
که هر چه اجزای فضای میانی کیفیت بهتری داشته باشد ،اتصال
عرصههــای عمومی(بیــرون) و خصوصــی(درون) قویتــر بــوده و
فضای میانی از کیفیت باالتری برخوردار است و بالعکس.

 .3فضای میانی در مجتمعهای مسکونی

نمـ ـ ــودار  - 1اجــــــزای فضای میانــــــی وسلســــــله مراتب دسترســــــی ســــــواره و پیاده در
مجتمعهای مسکونی.

در مجتمعهای مسکونی بهوسیله تعریف فضای میانی ،ارتباط
میــان فضــای درون و بیــرون در قالب سلســلهمراتب منطقی ایجاد
میگــردد و محیــط بیــرون از خیابان عمومی و فضاهای همســایگی
بــا سلســلهمراتب خصوصیتــر میشــوند تا بــه داخل خانه برســند.
بدینوســیله شــرایط گــذار از داخــل بــه خــارج و همچنیــن آمادگی
کالبــدی و روانــی در افراد اســتفادهکننده از فضا فراهم میشــود .لذا
وجــود فضای میانــی بهمثابه فضای گذار ب ه گونــهای مفصلبندی
میــان محیط خصوصی و عمومی ایجاد مینماید تا آنچه خصوصی
اســت از آنچه عمومی اســت متمایز شود .بنابراین در صورت حذف
فضای میانی و یا کاستی این فضا از بعد فیزیکی ،حلقههای اتصال
میان دو عرصه داخل و خارج تعریفشده نمیباشد.
بــا توجــه به آنچــه بیان شــد ،نحــوه سلســلهمراتب ایجادشــده
میــان خیابــان تــا درب ورودی واحــد ،بیانگــر نــوع فضــای میانــی
مجتمــع اســت .بنابرایــن تعــداد اجــزای ایــن فضــا و کیفیــت آنهــا
بهنوعی نشاندهنده کیفیت فضای میانی میباشد .لذا میتوان
بــا دقــت در نحــوه ایجــاد ارتباط میــان درون تــا بیــرون مجتمع به
کیفیــت این فضــا پی برد .با توجــه به این موضــوع ،مجتمعهایی
بــا سلســلهمراتب فضایــی تعریفشــدهتر میــان درون و بیــرون،
دارای فضای میانی قویتری نســبت به ســایر مجتمعها خواهند
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بود .بررســی اولیــه فضای میانی در مجتمعهای مســکونی در این
پژوهــش نشــان میدهد که سلســلهمراتب دسترســی از خیابان تا
ورودی واحد در مجتمعهای مســکونی به شیوههای مختلف و با
اجــزای متفــاوت فضای میانــی نمود مییابد .نمــودار  ،۲این امر را
بهصورت گرافیکی نمایش میدهد.
یگــردد در مجتمعهای
مطابــق آنچــه در این نمــودار مشــاهده م 
ضعیف سلسلهمراتب فضایی میان بیرون (خیابان) و درون (واحد)،
به عبارتی کیفیت فضای میانی ،نسبت به سایر مجتمعها ،ضعیفتر
هست .بدیهی است با افزایش سلسلهمراتب فضایی در مجتمعهای
قوی ،فضای میانی نیز از کیفیت بیشتری برخوردار است.

 .4مفاهیم مرتبط با فضای میانی
در رابطــه با فضای میانی و نقش آن در محیطهای مســکونی،
پژوهشهایــی توســط محققــان صــورت گرفتــه اســت کــه همگــی
اشــاراتی بــه مفاهیــم متأثــر از فضــای میانی داشــتهاند .جــدول ،1
یپــردازد .نقاط مشــترک این
بهاختصــار بــه بیــان ایــن نظریــات م 
پژوهشهــا ،مفاهیمی میباشــند که اســاس نظری ایــن تحقیق را
شکل میبخشند.
ایــن مفاهیم شــامل":تعامل اجتماعــی"" ،قلمــرو و محرمیت"،
"هویــت" و "امنیــت" میباشــند کــه در هریک از تحقیقات پیشــین
ً
صرفا به ارتباط یک یا چند مورد از آنها با فضای میانی اشارهشده
اســت .از آنجــا کــه هــدف از ایــن تحقیــق ،بررســی ارتبــاط تمامــی
مفاهیم فوق با فضای میانی است ،از مجموع این مفاهیم ،تحت
عنــوان "کیفیتهــای انســانی_ محیطــی" نامبرده شــده اســت .در

نمودار  -2گونهبندی اولیه مجتمعها با توجه به سلسله مراتب فضای میانی.

ادامــه بهصــورت مختصــر بــه تعریف هریــک از مفاهیم بیانشــده،
اشارهشده است.

امنیت
امنیــت بهعنــوان نیــازی اساســی در اجتماعــات انســانی از
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .امنیــت اجتماعــی و بهطــور کل
امنیت ،ارتباط مســتقیمی با فضا و ساختوســاز شهری دارد .یک
فضای شــهری مناســب تا حد زیادی تأمینکننده امنیت و فضای
نامناســب از بیــن برنده آن و زمینهســاز انواع آســیبها و معضالت
اجتماعی اســت .فضاهای نامناســب شــهری ،فضاهــای بیدفاع،
محــات ناامن ،همــه و همه از عوامل تهدیدکننده امنیت شــهری
و اجتماعــی هســتند .امــروزه امنیت از شــاخصههای کیفی زندگی
در شــهرها اســت و آســیبهای اجتماعــی از مهمتریــن پیامدهای
جدول  -1مفاهیم مرتبط با فضای میانی ،بیانشده توسط محققان.
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مختلف امنیت به شــمار میروند .در این میان ،فضاهای شــهری
از جمله مؤلفههایی هستند که نابهنجاریهای اجتماعی در بستر
آنهـ�ا به وقـ�وع میپیونـ�دد ( .)Rapoport, 1982, 3-6جین جیکوبز،
نظریهپرداز بزرگ شهری( ،)1961در تبیین امنیت شهری به تعامل
فضــای فیزیکــی و فرآیندهــای اجتماعــی کــه محیــط را میســازند
توجــه نمــوده و بــر فعال بــودن فضا بهعنــوان عاملــی در ایجاد یک
محیــط امــن و موفــق تأ کیــد کرده اســت .جیکوبــز ،ایجــاد حرکت،
اســتفادههای فعــال از ســطح خیابــان و فعالیتهــای خیابانــی و
مراقبتهــای طبیعی از ایــن فعالیتها را بهعنــوان مؤلفههایی در
جهت ســاختن یــک محیط خوب شــهری قلمداد میکند .اســکار
نیومــن ( )1972نیــز در باب فضاهای قابل دفــاع عنوان میکند که
مردم و طر حها در یک "شــهر خشونتآمیز "۲۲از رویکردهای مشابه
در رفتارهای اجتماعی و در جهت توسعه یک محیط امن ،پیروی
میکننـ�د ( .)Boyle, 2001, 566در همیــن ارتبــاط مجتمعهــای
مســکونی از جملــه فضاهایــی هســتند کــه بهعنــوان بســتر زندگــی
میبایســت بتوانند محیطی امن برای سا کنانشــان ایجاد نمایند.
در ایــن پژوهــش ،جهــت ســنجش میــزان امنیت ایــن محیطها از
سنجش احساس ذهنی مخاطب در اینباره استفادهشده است.

تعامل اجتماعی
جامعــه ،هویــت تعاملــی و معن ـیدار اســت و جهــان اجتماعــی
بــرای افــراد درگیــر آن دارای معنــی و اهمیــت شــخصی اســت.
هویتهــای فــردی و اجتماعــی در فراینــد تعاملهــای اجتماعــی
رشــد میکننــد .مــا در تعامل با دیگران اســت که یــاد میگیریم چه
کســی هستیم و چه کســی خواهیم شد .به اعتقاد جنکینز ،هویت
فردی که وجه تمایز فرد از دیگران است در جامعه تکوین مییابد.
اجتماعیشــدن نخســتین و تعامــات اجتماعی کــه در همه طول
عمر روی میدهند ،ســبب میشــود افراد بتوانند در پرتو آنها خود
را تداعــی کنند(جنکینــز .)217 ،1381 ،همچنیــن رابطــه متقابــل
اجتماعی برای پاسخ به نیازهای انسان به پیوندجویی و احساس
تعلق به مکان یک ضرورت است .هر فرصتی برای دست یافتن به
چنین منظوری مثبت ارزیابیشده است .دلیل دیگر این است که
فعالیتهــای مردم ،با به وجود آوردن زمینههای اجتماعیشــدن
و اجتماعپذیــری بــه رشــد فــردی انســان کمــک میکنند(لنــگ،
 .)187 ،1384توجــه بــه نیازهــای فــردی و اجتماعــی افــراد ســبب
یگــردد .متأســفانه در
کیفیــت بخشــیدن بــه فضاهــای زندگــی م 
محیطهــای مســکونی امــروزی بــه دلیــل عــدم توجه بــه نیازهای
انســانی و طراحی کیفی فضا ،تعامالت اجتماعی سا کنین تضعیف
گشــته اســت .بــا توجه بــه آنچه گفته شــد و پاســخ به نیاز انســان،
خلــق فضاهایی برای ایجــاد فعالیتهای اجتماعــی میان افراد در
فضاهــای شــهری ،محیطهــای مســکونی و همســایگیها ضروری
است .فضاهای بیرونی از این جمله هستند .این فضاها به جهت
برقراری تعامل با ســایرین برای ایجاد امکان رویارویی و پتانســیل
خلـ�ق میشـ�وند ( .)Durker & Gumpert, 1998یک فضای بیرونی
با کیفیــت میتوانــد بــا جــذب افراد بــرای آمــدن و مانــدن در فضا،

تعامــل اجتماعــی ایجاد نمایــد .هرچه افراد زمان بیشــتری را برای
فعالیتهای بیرونی ســپری کنند ،تمایل بیشــتری برای شرکت در
فعالیته��ای جمعی خواهن��د داش��ت ( .)Knack, 2000تحقیقات
نشــان میدهــد کــه اینگونــه فضاهــا میتواننــد موجــب افزایــش
تعامل اجتماعی در میان سا کنین شوند ،به عبارتی مردم به دلیل
نیازشـ�ان به تعامـ�ل اجتماعی به فضاهای بیرونـ�ی میروند( (�Coo
 .)per & Francis, 1998ایــن فضاهــای بیرونــی در مجموعههــای
مســکونی بخشــی از فضــای میانــی میباشــند .در ایــن پژوهــش
تالش شــده اســت تا میــزان تأثیر کیفیت فضای میانــی بر تعامالت
اجتماعــی بهعنــوان یکــی از مفاهیــم کیفیــت بخــش بــه زندگی در
مجتمعهای مسکونی امروزی بررسی گردد.

قلمرو و محرمیت
قلمرو مکانی ،فضای محدودشدهای است که افراد و گروهها از
آن بهعنوان محدوده اختصاصی اســتفاده و دفاع میکنند .قلمرو
بــا یک مــکان هویت روانشــناختی مییابد و با احســاس مالکیت
و ترکی��ب کالبدی بهصورت نماد درمیآی��د (.)Pastalan, 1970, 88
آیرویــن آلتمــن ،۲۳دســتهبندیای از قلمــرو ارائه داده اســت که در
آن ســه نوع قلمــرو "اولیه"" ،ثانویه" و "عمومی" مطر حشــده اســت
(آلتمن  .)145-138 ،1382 ،همچنین در تقســیمبندی مشــابهی
بــرای قلمروهــای فضایــی نیومــن در جریــان نظریــه فضــای قابــل
دفــاع خــود سلســلهمراتب قلمروی فضایــی را برحســب خصوصی
یــا عمومــی بودن چنیــن تعریف میکند :فضــای خصوصی ،فضای
نیمه عمومی و فضای عمومی( .)Newman, 1996, 58قلمرو ،یکی
از ســازوکارهای نظــارت بــر مرز میان خــود و دیگران و ابــزاری برای
رســیدن بــه خلــوت دلخــواه اســت .ا گر خلــوت و ســازوکارهای هم
پیونــد با آن مورد بیتوجهی قرار گیرد یا به شــکلی انعطافپذیر در
طراحــی به کار گرفته شــود یا ا گر معنــای الیههای گونا گون فضای
شــخصی و قلمــرو فرامــوش شــود ،افــراد نا گزیر میشــوند با محیط
آنقــدر کلنجــار برونــد تا به مرز دلخــواه تعامل(از دید خود) دســت
یابنــد (پا کــزاد .)248 ،1393 ،یکــی از اساســیترین گامهــا درراه
تعییــن قلمروهــا ،توجه به عرصهبندیها در سکونتگاههاســت که
هماننــد دیگــر پدیدههــا از سلســلهمراتب خاصــی پیــروی میکند.
در تعریــف چنیــن سلســله مراتبــی بایــد بــه معانــی توجه بســیاری
داشــت .هنگامیکــه صحبــت از حریمهــا و حفــظ آنهــا میشــود،
واضح اســت این کلمه معنای ثابتی نداشته و معانی گستردهتری
را دربرمیگیرد(بحرینــی .)22 ،1378 ،تحقیقــات انجامشــده
توســط محققان نشــان میدهد که قلمرو ،یکی از عوامل تأثیرگذار
بــر کیفیت مــکان زندگی انســانها و نحــوه رابطه ایشــان با محیط
طبیعی میباشد .لذا محیطهای مسکونی نیازمند سلسلهمراتب
فضایــی ،عملکــردی و  ...میباشــد کــه بــا مفهــوم قلمــرو ارتبــاط
تنگاتنگــی دارد .از آنجــا کــه فضــای میانــی نیــز بهواســطه تعریــف
عرصههــای میــان درون و بیرون شــکل میگیرد ،لــذا ارتباط میان
آن بــا مفهــوم قلمرو قابلتوجه میباشــد .ازایــنرو در این تحقیق،
این مفهوم بهعنوان یکی از مفاهیم سازنده کیفیتهای انسانی-
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محیطــی مجموعههــای مســکونی در نظر گرفتهشــده و به بررســی
رابطه آن با فضای میانی پرداختهشده است.

هویت
هویت ویژگیای از محیط میباشد که دارای ابعاد و رویکردهای
مختلفی میباشد .چگونگی ارتباط انسان یا محیط در شکلگیری
هویت یک مکان بسیار مؤثر میباشد .تجلی این مفهوم در صورت
ایجــاد ارتبــاط طبیعــی و منطقی میــان محیط و فرد میباشــد .به
عبارتــی بین فرد و محیط زندگیاش ارتباط و احســاس تعلقخاطر
به وجود نخواهد آمد مگر آنکه قادر به شناخت عمیق و تشخیص
آن باشد و توان درک تمایز آن نسبت به محیطهای دیگر را داشته
باشــد (قطبــی .)81 ،1387 ،در این پژوهــش ،مفهوم هویت از بعد
مکانــی آن یعنــی "هویت مکانی" مطرح بوده اســت .هویت مکان،
حاصــل تمایــزات و تشــابهات یــک مــکان نســبت بــه مکانهــای
دیگراســت .کوین لینچ بهعنوان یک طراح شــهری ،فضای شهر را
قلمرویــی برای زندگی و هویتیابی میدانســت (فکوهی.)1383 ،
هویــت مکانــی بخشــی از زیرســاختهای هویــت فــردی انســان و
نتیجه شــناختهای عمومی او درباره جهان فیزیکی اســت که در
آن زندگــی میکنــد؛ بنابراین رابطه متعادلی کــه بین هویت مکانی
فــرد و ویژگیهــای محیــط پیرامون او شــکل میگیرد ،بســیار حائز
اهمیت است (بهزادفر .)65 ،1386 ،در اصطالح هویت مکانی سه
مفهــوم نهفته اســت .مکان ،هویت و قلمروهای مقام و برســازنده
این دو مفهوم .مردم همواره خود را به شــهر ،منطقه و یا کشــوری
کــه در آن زندگــی میکنند ،ارجــاع میدهند .در واقع مــردم خود را
بیشــتر بــه محیطهــای فیزیکــی بهمثابه مــکان ارجــاع میدهند تا
محیطهای اجتماعی .مکانهای زیست خود ویژگیهای انسانی
و رفتــاری را تــا حدودی مشــخص میکنند .برعکســش هم صادق
است .مکانها بهوسیلهی هویت انسانی تحت تأثیر قرار میگیرند
(.)Naser & kang, 1999, 205

 .5ارتبــــــاط فضــــــای میانــــــی با کیفیتهــــــای
انسانی -محیطی
دیدگاههــای تعاملــی در مکاتب روانشناســی بر ایــن باورند که
انســان بــا محیــط ارتبــاط برقــرار مینمایــد ،در آن دخــل و تصــرف

میکند و از آن تأثیر میپذیرد .از ســوی دیگر ،نیاز انســان به خانه،
بســیار فراتــر از نیاز اولیه به ســرپناه اســت .با تأ کید بــر دیدگاههای
اقتصادی و جمعیتی و کمتوجهی به نیازهای دیگر انسان ،محیط
زندگــی از کیفیــت الزم کمبهــره میمانــد و ســا کنان محیطهــای
مســکونی با کــم شــدن حس تعلــق به محیــط زندگی ،دچــار نوعی
بیهویتــی میشــوند .عــاوه بــر ایــن ،بــه دلیــل مشــکالت موجود
در شــهرهای بــزرگ ،گریــزی از گســترش مجموعههــای از پیــش
طراحیشــده و انبوه وجود ندارد و پرداختن به جنبههای انســانی
طراحــی چنیــن مجموعههایی ضرورت مییابــد .محققان با تمرکز
بــر نیازهــای فضایــی انســان در محیط زندگــی ،موارد متعــددی را
مهــم دانســتهاند کــه ازجملــه میتــوان به امنیــت فضایــی ،روابط
اجتماعــی ،خوانایــی ،خلــوت ،حرمــت انســانی و هویــت اشــاره
کــرد (بحرینــی .)1378 ،جــان زایــزل ۲۴نیــز در نظریــه رفتارگرایانــه
خــود ،نیازهــای فضایــی فــوق را چنیــن برشــمرده اســت :امنیــت،
خوانایــی ،محرمیت ،ارتباط اجتماعــی ،راحتی ،هویت(کروپات،۲۵
 .)1985در ایــن پژوهــش ،از ایــن نیازهــای فضایــی تحــت عنــوان
کیفیتهای انسانی -محیطی نامبرده شده است .در این تحقیق
تالش شده است تا ارتباط میان این مفاهیم با یکدیگر و همچنین
بــا فضای میانی ،بهصورت عملی در نمونههای موردی منتخب از
مجتمعهای مسکونی شهر شیراز بررسی گردد.

 .6روش تحقیق
پژوهــش حاضر از ُبعد هدف ،یک تحقیق کاربردی اســت که با
روش توصیفی  -تحلیلی و با استفاده از ابزارهای رایج کتابخانهای
و نیز مشاهده میدانی انجامشده است .روش تحقیق پیمایشی و
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشــنامه محقق میباشــد .جامعه آماری
شــامل کلیه مجتمعهای مســکونی شــهر شــیراز اســت که حداقل
شــامل دو بلوک ساختمانی باشند .برای انتخاب نمونههای مورد
پژوهش ،در مرحله اول اطالعات مجتمعهای مسکونی در  9منطقه
شــهر شیراز جمعآوری شد .سپس بر مبنای نمونهگیری هدفمند،
نمونههای مورد نظر به تعداد هفت مجتمع از بین سایر مجتمعها
انتخــاب شــده اســت .الزم بــه ذکر اســت کــه نمونههــای انتخابی
از میــان گروههایــی با بیشــترین درصد فراوانی در شهـــر شــیراز و از
بین گونـههایی با کیـفیت فضای میانی متفاوت برگزیده شدهاند.
در ایــن  7مجتمــع بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری ســاده در

فضـای میـانی

تعامل اجتماعی

قلمرو و محرمیت

هویت

کیفیت های انـسانی_محیـطی
نمودار -3مفاهیم مرتبط با فضای میانی.

امنیت
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هــر مجتمــع بـــا توجــه بــه تعــداد واحدهــای آن؛ از طریــق فرمــول
کوکــران ،حجم نمونه مورد نیاز برآورد گردید .ســپس با اســتفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ســاده ،پرسششــوندگان از هر مجتمع
انتخــاب گردیدند .پرسشــنامه شــامل طیف پنــج گزینهای لیکرت
میباشــد .ســؤاالت پرسشــنامه در ســه بخــش تنظیمشــدهاند.
بخش اول شــامل مشخصات آماری پرسششوندگان ،بخش دوم
ارزیابــی کیفیــت فضــای میانی و بخش ســوم ارزیابــی کیفیتهای
انســانی -محیطــی میباشــد کــه در چهــار بخــش شــامل ارزیابــی
"قلمــرو و محرمیــت"" ،امنیــت"" ،هویــت" و "تعامــل اجتماعــی" در
مجتمعهــای موردنظــر بوده اســت .بــرای تجزیهو تحلیــل دادهها
از نرمافــزار  SPSSاستفادهشــده اســت .آمــار اســتنباطی تحقیــق
شــامل دو بخــش میباشــد ،در بخــش اول از ماتریس همبســتگی
پیرسون بهمنظور بررسی روابط بین متغیرها استفادهشده است.
در بخــش دوم بــرای آزمــون فرضیههــای تحقیــق از طریق بررســی
۲۶
معادالت ســاختاری و تحلیل مســیر ،اطالعات به نرمافزار آموس
انتقــال یافــت .برای تعیین پایایــی تحقیق از روش آلفــای کرونباخ
استفادهشــده اســت .مقادیــر آلفــای کرونبــاخ بهدس ـتآمده برای
متغیرهای پژوهش از 0/6تا  0/9نوســان میکند که همگی در حد
جدول -2مشخصات مجتمعهای مسکونی منتخب.

مجتمع

سال ساخت

بلوک

ارتفاع

واحد

بهاران

1370

9

6

132

کوثر

1385

6

4-5-6

100

ارم

1380

8

5

192

جنت

1384

5

5

360

فدک

1387

4

6-5

203

سراج

1377

13

4

208

بهارستان

1379

4

5

96

گونهبندی
ضعیف

 .8ابزار سنجش تحقیق

 .9یافتههای پژوهش
در این قســمت بهمنظور بررســی اطالعات توصیفی یافتههای
پژوهــش؛ میانگین ،انحراف معیار و تعداد مشاهدهشــده آزمودنی
در متغیرهای پژوهش حاضر مربوط به هرگونه در جدول توصیفی
متغیرهــا و بهمنظور بررســی رابطه ســاده بیــن متغیرهای پژوهش
مربــوط بــه هرگونــه در جــدول ماتریــس همبســتگی بیــن متغیرهــا
بهصورت مجزا بررسی میشود.

پیش فضای جلو ورودی مجتمع

ورودی مجتمع

کوثر
ارم

متوسط

در ادامه ،جهت گونهبندی اولیه مجتمعهای مسکونی منتخب
بــر مبنای فضای میانی ،ایــن مجتمعها از نظر اجزای فضای میانی
مــورد بررســی قرارگرفتــه و کیفیت هر قســمت بهصــورت گرافیکی در
مجتمعهای مسکونی به تفکیک نمایش دادهشده است.
با توجه به دستهبندی انجامشده در جدول 3و مطالعه کیفی
هــر یــک از اجــزای فضــای میانــی در مجتمعهــای موردمطالعه به
تفکیک مشــاهده میشــود کــه مجتمعهــای "ارم ،کوثــر و بهاران"
ازنظــر کیفیت اجــزای فضای میانی در دســته قــوی ،مجتمعهای
"فــدک ،جنــت" در دســته متوســط و "بهارســتان و ســراج" ضعیف
میباشند .الزم به ذکر است که دستهبندی مذکور نسبی میباشد
ً
و صرفا جهت مجتمعهای ذکرشده قابل قیاس است.

وضعیت کیفیت اجزای فضای میانی

بهاران
قوی

 .7گونهبندی مجتمعهای مســکونی منتخب
از نظر فضای میانی

ابــزار ســنجش ایــن پژوهــش ،پرسشــنامه کتبــی ســاختارمند
شــامل طیــف پنــج گزینــهای لیکــرت میباشــد کــه برای ســنجش
هرمتغیر از پرسشنامهها و منابع محققان استفاده گردیده است.

جدول  -3کیفیت اجزای فضای میانی.

نام مجتمع

قابل قبولی میباشند و پایایی پرسشنامه را تایید میکنند.

فدک
جنت
بهارستان
سراج

*درصد مطلوبیت هر جزء با به کار بردن رنگ تیره نشان دادهشده است.

سوارهرو

پیادهرو

پارکینگ

فضای باز مجتمع

ورودی بلوک

البی
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جدول  -4سؤاالت پرسشنامه مربوط به هر متغیر.

معیار

سؤاالت پژوهش

شاخص
میزان استفاده

از هر یک از فضاهای زیر چه میزان استفاده مینمایید؟

کیفیت فضای میانی

ضروری

عملکردی
فعالیتها

انتخابی

میزان انجام هریک از فعالیتهای زیر چه میزان می باشد؟

اجتماعی
فضایی -کالبدی

کیفیت هر یک از بخشهای زیر در مجتمع را چگونه ارزیابی مینمایید؟

اهمیت

چه میزان به مجتمع خود اهمیت میدهید؟

هویت

افتخار

چه قدر به مجتمع خود افتخار میکنید؟
چه میزان در یک جمع حاضر به اعالم نام مجتمع محل زندگی خود هستید؟

میزان جرمخیزی و آسیبهای اجتماعی

آیا مجتمع محل زندگی خود را برای خانواده و کودکانتان امن میدانید؟

مزاحمتهای ناخواسته

آیا مزاحمتهای ناخواسته و ورود افراد غریبه به مجتمع شما بهراحتی امکانپذیر است؟

وجود چهرههای ناآشنا

آیا در صورت ورود فردی غریبه به مجتمع میتوانید تشخیص دهید؟

ایمنی

آیا از مسیر حرکت اتومبیلها در مجموعه احساس امنیت میکنید؟

امنیت

عدم تمایل به جایگزینی

ا گر شرایطی پیش بیاید از این مجتمع مهاجرت میکنید؟

عرصهبندی عمومی خصوصی
محرمیت و قلمرو

کنترل مشرفیت

ازنظر شما آیا در این مجموعه مسکونی حریم خصوصی افراد حفظ میشود؟
چه میزان از وجود سروصدای آزاردهنده و آلودگی صوتی در مجتمع رنج میبرید؟
در صورت باز بودن درب واحد شما ،فضای خصوصی درون واحد برای همسایگان
قابلمشاهده است؟
آیا امکان دیدن فضاهای زندگی شما برای همسایهها و غریبهها وجود دارد؟

حفظ حریمها

آیا در زمانهایی که نیاز به خلوت و تنها بودن میکنید ،قادر هستید مکانی در مجتمع
دنج و آرام بدون مزاحمت برای تنها نشستن بیابید؟
چه میزان از اوقات فراغت خود را با همسایگان در مجموعه سپری میکنید؟

صرف اوقات فراغت مشترک

چه قدر از مالقات با همسایگان در فضاهای مشترک مجموعه لذت میبرید؟
ترجیح میدهید چه میزان با همسایگان خود ارتباط داشته باشید؟
اغلب چه میزان همسایگانتان را مالقات میکنید؟

تعامل اجتماعی

رفتار
همسایگان

میزان مزاحمت همسایهها

میزان مزاحمت و دخالت همسایگان در مجتمع شما چه قدر است؟

میزان مشارکت همسایهها

چه میزان سا کنین این مجموعه در جهت حل مشکالت آن مشارکت دارند؟

نحوه رفتار همسایگان

آیا همسایگان شما رفتار صمیمانهای دارند؟

فدا کاری و کمک سا کنان

ا گر مشکلی داشته باشید ،چه اندازه میتوانید در میان همسایهها افراد مورد اعتمادی
بیابید؟

همگونی اجتماعی و فرهنگی سا کنان

شناخت همسایهها

آیا همسایگان شما متناسب باشخصیت شما و خانوادهتان هستند؟
آیا از رفتار و فرهنگ همسایگان خود رضایت دارید؟
چه تعداد از همسایگان در بلوک خود را میشناسید؟
چه تعداد از همسایگان در سایر بلوکها را میشناسید؟
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 .1-9اطالعات توصیفی یافتههای پژوهش
جدول  -5اطالعات توصیفی یافتههای پژوهش مربوط به گونههای مختلف مجتمعهای
مسکونی.
گونه

کل

ضعیف
متوسط
قوی

متغیر

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

تعامل اجتماعی

2/189

7/700

9/54

4

04

کیفیت

2/912

7/784

9/92

3/8

49

محرمیت و قلمرو

3/722

7/920

9

4

07

امنیت

2/741

7/787

9

4

80

هویت

3/241

7/787

9

4

17

تعامل اجتماعی

3/754

7/972

9/98

4

87

کیفیت

2/049

7/999

9/32

5/78

52

محرمیت و قلمرو

3/047

7/713

9/70

4

08

امنیت

3/722

7/701

9/33

4

19

هویت

3/488

7/787

9

4

17

تعامل اجتماعی

3/573

7/772

9/19

5/75

82

کیفیت

2/175

7/705

9/78

5/78

73

محرمیت و قلمرو

3/144

7/784

9

4

83

امنیت

3/279

7/701

9/33

4

19

هویت

3/153

7/703

2/33

4

88

 .۳-۹بررسی متغیرها در گونههای مختلف مجتمعهای مسکونی
همــان گونــه کــه در نمــودار 4مشــاهده میشــود ،باتوجــه بــه
پرا کندگــی و میانــه و نمــای دادهها در هــر گونه مجتمعهــا؛ میزان
متغیــر کیفیت در گونه قوی در حــد باالیی و در مجتمعهای گونه
متوســط در حــد متوســطی و در گونه مجتمعهــای ضعیف در حد
پایینی قرار دارد.

 .2-9ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
جدول  -6ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش مربوط به گونههای مختلف مجتمعهای
مسکونی.
گونه

متغیر

تعامل اجتماعی کیفیت

تعامل اجتماعی

1

محرمیت و قلمرو

امنیت

نمودار  -5متغیر محرومیت و قلمرو در گونههای مختلف مجتمعهای مسکونی.

هویت

ضعیف
متوسط
قوی

کیفیت

*0/331

1

محرمیت و قلمرو

**0/333

**0/343

1

امنیت

*0/922

**0/309

**0/345

1

هویت

*0/982

**0/329

**0/303

**1 0/301

تعامل اجتماعی

1

کیفیت

**0/350

1

محرمیت و قلمرو

0/119ns

*0/359

1

امنیت

-0/012ns

**0/449

**0/483

1

هویت

0/002ns

**0/253

**0/424

**1 0/343

تعامل اجتماعی

1

کیفیت

**0/325

1

محرمیت و قلمرو

0/105ns

**0/409

1

امنیت

**0/393

**0/420

**0/342

1

هویت

*0/942

**0/320

**0/401

**1 0/485

عالمــت *  ** ،و  nsبــه ترتیــب نشــاندهنده معنــیداری در ســطح  %5و  %1و عــدم وجــود
همبستگی بین دو متغیر میباشد.

نمودار  -6متغیر امنیت در گونههای مختلف مجتمعها.

نمودار  -4متغیر کیفیت در گونه های مختلف مجتمعهای مسکونی.

نمودار  - 7متغیر هویت در گونههای مختلف مجتمعهای مسکونی.
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نمودار  -8متغیر تعامل اجتماعی در گونههای مختلف مجتمعهای مسکونی.

 .4-9نتایج توصیفی تحقیق
1 -1ازنظر ســا کنان مجتمعهای مســکونی موردبررسی ،کیفیت
فضــای میانی مجتمعهای مســکونی بهطور میانگیــن برابر 2/63
میباشــند ،که از وضعیت مناســبی برخوردار میباشند .اما بهطور
قتــر بــا توجــه بــه گونــه شناســی مجتمعهــا؛ کیفیــت فضــای
دقی 
میانــی در مجتمعهــای گونه خوب با میانگیــن  2/904از وضعیت
مطلوبتــری نســبت بــه گونه متوســط بــا میانگیــن نمــره 2/751
و گونــه ضعیــف بــا میانگین  2/192برخوردارمی باشــد کــه این امر
دور از انتظــار نبــوده اســت و بحــث گونهشناســی و دســتهبندی
مجتمعهای مسکونی را تائید میکند.
2 -2نگرش پاس ـخدهندگان نســبت به ایجــاد تعامالت اجتماعی
در فضــای میانــی مجتمعها از وضعیت خوبی برخوردار میباشــد،
بطــوری کــه میانگیــن نمــره آنها  3/14میباشــد ،که این مــورد نیز
همانگونــه کــه انتظــار میرفــت؛ در مجتمعهــای گونــه خــوب بــا
میانگیــن  3/403دارای وضعیــت خــوب و در گونــه متوســط بــا
میانگیــن  3/045دارای وضعیــت متوســط و در گونــه ضعیــف بــا
میانگین نمره  2/981دارای وضعیت ضعیفی میباشد.
3 -3امنیتپذیــری مجتمعهــای موردبررســی ،ازنظــر ســا کنان

ً
آنهــا نســبتا مطلــوب اســت (میانگیــن )2/96و بهطــور دقیقتــر
در مجتمعهــای گونــه خــوب (میانگیــن  )3/201از وضعیــت
بتــری نســبت به گونــه متوســط (میانگیــن  )3/022و گونه
مطلو 
ضعیــف (میانگین  )2/659برخوردار اســت .که این موضوع دور از
انتظار نبوده است.
4 -4وضعیت هویت در مجتمعهای مسکونی موردبررسی نشان
ً
میدهــد کــه نگــرش پاســخدهندگان نســبت به ایــن عنصر نســبتا
مثبــت اســت بهطوریکــه میانگین نمــره آن از متوســط یک گویه،
 3/59میباشــد .بهطور دقیقتر همانگونه که انتظار میرفت؛ در
مجتمعهــای گونــه خوب بــا میانگیــن  3/943نگــرش مثبتتری
نسبت به گونه متوسط با نمره میانگین  3/588و گونه ضعیف با
نمره میانگین  3/259هست.
5 -5نتایــج حا کــی از آن اســت که نگرش پاســخدهندگان نســبت
بــه محرمیــت و قلمــرو در فضاهــای میانی مجتمعهــا در حد خوبی
میباشــد بهطوریکه میانگین نمره آنها از متوسط یک گویه 3/59
میباشد که میانگین این عنصر نیز در گونههای مجتمعهای خوب
 3/959و متوســط  3/756و ضعیف  3/022میباشد ،که تأییدی
است بر گونهشناسی و گونهبندی صحیح مجتمعهای مسکونی.
همانگونــه کــه در نمــودار مشــاهده میشــود ،بــا توجــه بــه
پرا کندگی و میانه و نمای دادهها در هرگونه مجتمعها؛
 •میــزان متغیر محرمیت و قلمرو در گونه قوی در حد باالیی
و در مجتمعهــای گونــه متوســط در حــد متوســطی و در گونــه
مجتمعهای ضعیف در حد پایینی قرار دارد.
 •میــزان متغیــر امنیــت در گونــه قــوی؛ در حــد باالیــی و در
مجتمعهای گونه متوسط در حد متوسطی و در گونه مجتمعهای
ضعیف در حد پایینی قرار دارد.
 •میــزان متغیــر هویــت در گونــه قــوی در حــد باالیــی و در
مجتمعهای گونهمتوسطوضعیفدر حدمتوسطوپایینیقرار دارد.
 •میــزان متغیــر تعامل اجتماعی در گونــه قوی در حد باالیی
و در مجتمعهــای گونــه متوســط در حــد متوســطی و در گونــه
مجتمعهای ضعیف در حد پایینی قرار دارد.

نتیجه
ایــن پژوهــش درصــدد ارزیابــی رابطــه بیــن کیفیــت فضــای
میانــی با کیفیتهای انســانی -محیطی در جهــت افزایش ارتقای
جنبههــای کیفی و انســانی مجتمعهای مســکونی اســت .فضای
میانــی عرصــه میــان قلمــرو عمومــی و خصوصــی اســت کــه در
محدودههای مسکونی ،قلمروهای نیمهخصوصی -نیمه عمومی
را دربــر میگیــرد .ایــن فضــا گــذاری از فضاهــای خصوصــی در برابــر
فضاهــای همگانــی و عمومــی ایجاد مینمایــد و مرز میــان این دو
ناحیــه را شــکل میدهــد .در همین ارتباط و جهت بررســی و بیان
اهمیــت فضای میانــی ،در این پژوهش به چگونگــی و میزان تأثیر
کیفیت فضای میانی بر کیفیتهای انسانی محیطی مجتمعهای
مســکونی پرداختهشــده اســت .مقصــود از کیفیتهای انســانی-

محیطــی ،مفاهیــم کیفیت بخــش به زندگــی جریان یافتــه در این
مکانهــا میباشــند .نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه رابطهای
مســتقیم میــان متغیر کیفیــت فضای میانی با متغیرهای وابســته
وجــود دارد .ایــن امــر بدان معناســت که چگونگــی کیفیت فضای
میانــی مجتمعهــای مســکونی میتوانــد بــر چگونگــی ظهور ســایر
کیفیتهــا ،تأثیر مســتقیم و مشــخص بگذارد .بــه عبارتی همزمان
بــا افزایش میانگین متغیر کیفیت فضــای میانی در گونه با کیفیت
فضــای میانی قویتــر ،میانگیــن متغیرهای وابســته (کیفیتهای
انســانی -محیطی) نســبت به ســایر گونهها افزایش خواهد یافت.
لــذا توجــه بــه طراحــی فضــای میانــی در محیطهــای مســکونی
امروزی امری ضروری است .تعریف صحیح این فضا ،سبب پیوند
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مجموعه با محیط اطراف و کل شهر میگردد ،همچنین به امنیت
این محیطها افزوده ،حس قلمرو و حس تعلق ســا کنین را تقویت
نمــوده و قــادر اســت در عیــن ایجــاد خلــوت و محرمیــت فضایــی،
زمینههــای بــروز تعامــل اجتماعــی میــان ســا کنین را نیــز فراهــم
نمایــد .از ای ـنرو میبایســت در مجتمعهــای مســکونی بــا تجدید
دیــدگاه و نگــرش نســبت بــه فضاهــای میانــی و تعریــف فضاهــای
انتقــال از عرصــه بیرونــی بــه درونی ،عالوه بــر ایجاد سلســلهمراتب

فضایــی ،پیوســتگی میــان فضاهــا و جلوگیــری از تداخــل قلمروها
و آشــفتگی ،تــداوم فرهنگــی ،کالبــدی و اجتماعــی میــان درون با
محیــط بیرونــی ایجاد گردد .در این راســتا تدویــن ضوابط طراحی
ایــن فضــا در مجتمعهــای مســکونی میتوانــد گامی مفیــد و مؤثر
باشــد .همچنیــن نتایج این پژوهــش میتواند در جهــت بازنگری
و ارتقــای کیفــی فضای میانــی در مجتمعهای مســکونی و تدوین
ضوابط طراحی این فضا ،مورداستفاده قرار گیرد.
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بحرینی ،حســین ( ،)1378مفهوم قلمرو در فضاهای شــهری و نقش طراحی
شهری خودی در تحقیق آن ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره ،6صص.18-31
بلیالن اصل ،لیدا ( ،)1390نقش فضای بینابین در هویت بخشــی به گســتره
فضایی بافتهای تاریخی ایران ،نشریه هویت شهر ،شماره  ،8صص .71-59
بهزادفــر ،مصطف ـی ( ،)1386نگاهــی ب ـه هوی ـت شــهر تهــران ،انتشــارات
نشرشهر ،تهران.
پا کــزاد ،جهانشــاه ( ،)1386مقاال تــی در بــاب مفاهیــم معمــاری و طراحــی
شهری ،انتشارات شهیدی ،تهران.
شهــای طراحــی شــهری و فضاهــای
توســلی ،محمــود ( ،)1376اصــول و رو 
مســکونی ایرانــی ،انتشــارات مرکــز مطالعــات و تحقیقــات شهرســازی و معماری
ایران ،تهران.
جنکینــز ،ریچــارد ( ،)1381هویــت اجتماعــی ،ترجمــه تــورج یــار احمــدی،

انتشارات شیرازه  ،تهران.
سید صدر ،ابوالقاسم ( ،)1377فلسفه فضاهای معماری ،انتشارات بیابانی،
تهران.
فکوهی،ناصر ( ،)1383انسانشناسیشهری ،انتشارات نی ،تهران.
قائــم مقامــی ،پرویــن الســادات ( ،)1389اصــول پایــداری اجتماعــی در
مجتمعهای مسکونی ،نشریه صفه ،شماره  ،51صص.75-87
قطبی ،علی ا کبر ( ،)1387مفهوم هویت و معماری امروز ایران ،نشــریه آیینه
خیال ،شماره  ،10صص.78-83
گل ،یــان ( ،)1387زندگــی در فضــای میــان ســاختمانها ،ترجمــهی شــیما
شصتی ،انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران.
لنــگ ،جــان ( ،)1384آفرینــش نظریههــای معمــاری (نقــش علــم رفتــاری در
طراحی محیط) ،ترجمهی علیرضا عینیفر ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
مدنیپور ،علی ( ،)1387فضاهای عمومی و خصوصی شهر ،ترجمهی فرشاد
نوریان ،انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری ،تهران.
نیالنــدر ،اوال ( ،)1390معمــاری خانــه ،ترجم ـهی محمــد صــادق فالحــت،
انتشارات دانشگاه زنجان ،زنجان.
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