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(تاریخ دریافت مقاله ،95/9/2 :تاریخ پذیرش نهایی)95/12/11 :

چکیده
هرچند ترا کم به عنوان معیاری ّکمی ،راهی برای کنترل و قانونمندی توســعههای مســکونی اســت و بر
میزان فشردگی واحدهای مسکونی و جمعیت سا کن در آنها داللت میکندّ ،اما در عمل ،شرایط زندگی
سا کنین ،از جمله شرایط زندگی اجتماعی ،امنیت در فضاهای مشترک و همچنین شیوۀ ادرا ک محیط
را تحــت تأثیــر قرار میدهد .در مطالعات پیشــین ،اجماع کلــی درخصوص رابطۀ میــان ترا کم و تعامالت
اجتماعــی در محیطهای مســکونی وجود ندارد .در یک ترا کم ثابت ،شــیوۀ طراحــی و ترکیب واحدهای
مســکونی میتواند ارزیابیهای متفاوتی را از ترا کم موجب شــود .هدف این پژوهش ،بررسی رابطه میان
ّ
انتظام و پیکرهبندی فضایی ،ادرا ک ترا کم و تعامالت اجتماعی در قالب مدلی علی است .جامعۀ آماری
م خالص مسکونی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی
م جمعیتی ،ترا ک 
این تحقیق ،سا کنین سه مجتمع با ترا ک 
ســا کنین مشــابه و شــیوۀ طراحی متفاوت در شهر مشــهد بود ،که از میان آنها نمونهای شامل 300نفر به
روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شــدند .پایایی پرسشنامۀ محققساخت با محاسبۀ آلفای كرونباخ
ّ
و روایی آن با استفاده از روش تحلیل عامل تأییدی مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت بررسی روابط علی
از طریق مدلیابی معادالت ســاختاری نشــان داد ،میان ادرا ک ترا کم و تعامالت اجتماعی رابطۀ منفی
وجود داشته و ادرا ک ترا کم در مدل مورد نظر پژوهش نقش واسطهای دارد.

واژههای کلیدی
محیطهای مسکونی ،ترا کم ،پیکرهبندی فضایی ،ترا کم ادرا کی ،تعامالت اجتماعی.
* این مقاله برگرفته از مطالعات رسالۀ دکتری درحال تدوین نگارنده سوم ،با عنوان« انتظام فضایی ،ترا کم و تعامالت اجتماعی در محیطهای
مسکونی ،نمونه مطالعه شهر مشهد» ،به راهنمایی نگارندگان اول و دوم و مشاورۀ نگارندۀ چهارم ،در دانشگاه هنر اصفهان است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09123070695 :نمابر.E-mail:s_f_mousavinia@yahoo.com ،0513-8817967 :
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مقدمه
در دهههای اخیر ،با مطر حشــدن مفهوم توســعۀ پایدار و طرح
انتقادهایی بر گسترش بیرویه و توسعۀ کمترا کم شهرها ،سیاست
مترا کمسازی به عنوان راهکار اغلب رویکردهای نوین برنامهریزی
در ابعـ�اد جهانـ�ی مورد توجه قرارگرفته اسـ�ت (Churchman, 1999,
 .)395بدین ترتیب بسیاری از مطالعات ،با توجه به مزایا و معایب
ترا کمهای باال ،به دنبال پیشــنهاد ترا کــم ّکمی مطلوب بودهاند و
هر یک از منظری به این مهم پرداختهاند.
در مطالعــات مرتبــط بــا شهرســازی و برنامهریــزی ،تعییــن حــد
مطلوب ترا کم (بطور ویژه ترا کم ساختمانی) در راستای نیازهای ّکمی
شهرسازی ،از جمله استفادۀ بهینه از زمین و زیرساختهای شهری،
کاهــش مصــرف انــرژی و در نهایــت ایجــاد محیط مســکونی مطلوب
برای شهروندان ،مورد نظر بوده است (عزیزی و جمالآبادی،1395 ،
 .)20در عینحال ،اطمینان از نتایج رضایتبخش تصمیمات عمدۀ
برنامهریــزی در مرحلــۀ طراحــی ضــروری اســت .بدین معنا کــه برای
معمــاران و طراحان که در مقیــاس خردتری درخصوص محیطهای
مسکونیتصمیمگیریمیکنند،توجهبهمعیارهایسنجشوتعیین
ترا کــم در مقیــاس کالن ،به تنهایی راهحل نیســت ،بلکه درک دقیق
و جامعتــری از موضــوع ترا کــم و نحــوۀ تأثیر آن بر زندگــی اجتماعی در
محیطهای مسکونیضرورت مییابد.
ّ
بــا ایــن وجــود ،حتــی درخصــوص چگونگــی اثــر ترا کــم کمــی بر
رواب��ط اجتماع��ی محل��ی ،اجم��اع کل��ی وج��ود ن��دارد(  (�Church
 .)man, 1999, 395برخــی از تحقیقــات ،ترا کمهــای بــاال را عامــل
افزایشدهندۀ مواجهۀ افراد و ارتقای تعامالت اجتماعی میدانند

( )Raman, 2010و در مقابل ،برخی دیگر بر این باورند که ترا کم به
واســطۀ بروز ازدحام ،میتواند تأثیری منفــی بر تعامالت اجتماعی
داش��ته باش��د ( .)Dave, 2011, 191لذا با اضافه شــدن فا کتورهای
طراحــی ،موضــوع ارتبــاط ترا کــم و تعامــات اجتماعــی بســیار
پیچیدهتــر میشــود .در طراحــی مجتمعهــای مســکونی ،شــیوۀ
ترکیــب واحدها و نحوۀ فاصلهگذاریها یکی از موضوعات اساســی
اســت و مهمتریــن نقش را در همۀ ابعــاد ترا کم ،تعامل اجتماعی و
معانی در فضاهای باز ایفا مینماید (پوردیهیمی .)230 ،1391 ،در
همین راســتا ،پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی تجربی ،رابطۀ
مفاهیــم پیکرهبندی فضایی ،ترا کم و تعامالت اجتماعی را مدنظر
قرار داده و بر اهمیت اثر نوع طراحی بر ادرا ک محیط ساختهشده
و شرایط انسانی تکیه دارد.
ّ
روش تحقیق در این پژوهش ،کمی ،پیمایشــی و از پرسشنامۀ
محققســاخته برای گردآوری دادهها استفاده شده است .در گام
نخســت ،نوشتار حاضر با مروری بر مطالعات پیشین ،رابطۀ ترا کم
و تعامــات اجتماعــی را مــد نظــر قــرار داده و به تعاریــف عملیاتی و
نحوۀ ســنجش متغیرهــای مورد مطالعه خواهد پرداخت .ســپس
در گام دوم ،با طراحی پرسشــنامه و انتخاب ســه محیط مسکونی
با ترا کم جمعیتی و مسکونی همانند و پایگاه اجتماعی-اقتصادی
مشــابه ســا کنین ،به جمعآوری دادههــا میپردازد .در گام ســوم،
پــس از اطمینــان از پایایــی و روایــی ابــزار و انجــام تحلیــل عامــل
تأییــدی ،روابــط میــان متغیرهــای تحقیــق از طریــق مدلیابــی
معادالت ساختاری تحلیل میشوند.

 -1مبانی نظری و مرور پیشینۀ تحقیق
 -1-1ترا کم در محیطهای مسکونی
ترا کــم ،مفهومــی نظــری در برنامهریــزی و طراحیمعماری اســت
( )Rapoport, 1975و بــه منظــور پیشبینــی و کنترل شــیوۀ اســتفاده
از زمی��ن مدنظ��ر ب��وده ( )Boyoko & Cooper, 2011, 2و تحتتأثیــر
زمینــۀ اجتماعی -فرهنگــی و نگرشهــای سیاســتگذاری و اقتصاد
ً
قــرار میگیــرد .معمــوال قواعــد برنامهریزیهای شــهری و مســکونی،
ی بر ترا کم جمعیتی ،ترا کم مسکونی و سطح
قانونگذاریهایی را مبتن 
اشغال زمین تعیین میکنند که یکی از چالشبرانگیزترین موضوعات
در طراحی و برنامهریزی شهری معاصر است (.)Sivam et al., 2012
 -۱-۱-۱معیارهای سنجش ترا کم (بعد ّکمی)
بطــور کلــی ترا کــم در مناطق مســکونی را میتوان بر مبنای ســه
2
معیــار مختلــف مدنظر قــرار داد :ترا کــم جمعیتی ،1ترا کم مســکونی
و ترا کــم ســاختمانی .3هرکــدام از ایــن معیارهــا بــا عنــوان خاصــی
شناختهشــده و کاربرد ّ
معینی دارند .ترا کم جمعیتی به تعداد افراد
در واحد سطح اشاره دارد .ترا کم مسکونی که مورد تمرکز این مقاله

اســت ،نشــاندهندۀ تعداد واحد مســکونی در هر هکتار اســتّ ،اما
معرف اندازۀ سطح واحدهای مسکونی نیست .ترا کم تعداد اتاق در
هکتار نیز ،به صورت تقریبی نشــانگر تعداد افراد در درون واحدها و
مقیاســی برای سنجش میزان فشــردگی سا کنان در واحد مسکونی
اســت که تحــت عنوان نــرخ اشــغال شــناخته میشــود .در نهایت،
ترا کم ســاختمانی نســبت کل فضای بسته مســکونی به سطح کل
سایت است؛ یعنی سطح کل زیربنای مسکونی در طبقات بر سطح
کل ســایت کــه نشــاندهندۀ میــزان ســطح ساختهشــده میباشــد
(پوردیهیمی .)263 ،1391 ،باید توجه داشــت که ترا کم جمعیتی و
ترا کم ساختمانی میتوانند رابطۀ مستقیمی نداشته باشند (عزیزی
و آراســته .)8 ،1389 ،بــه همیــن جهــت هرکــدام از ایــن معیارهــا را
میت��وان ب��رای منظ��ور خاص��ی ب��کار ب��رد (ّ .)Fouchier, 1998
حتــی
ترا کمهای مســکونی یکســان ،شــرایط کالبدی و ادرا کی مشابهی را
خلق نمیکنند .تصویر ،1نشــان میدهد که در یک ترا کم مســکونی
یکســان میتــوان گونههــای مســکونی متنــوع ،بــا ســطح اشــغال و
انتظام فضایی متفاوتی داشت.
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 -۲-۱-۱ترا کم ادرا کشده (بعد ّکمی -کیفی)
یکــه برنامهریــزان و طراحــان اغلب با دیدگاهــی کلنگر و با
درحال 
معیار ترا کم در خصوص محیطهای مسکونی تصمیمگیری میکنند،
ط زندگیشــان ،بــه طور معناداری
ارزیابــی افراد غیرمتخصص از محی 
متفــاوت اســت .جنبههای کالبــدی محیــط ،از طریق عبــور از فیلتر
ادرا ک و ارزیابـ�ی ،بـ�ر رضایتمندی سـ�ا کنین تأثیر میگذارنـ�د (Hur et
 .)al., 2009, 1ســه مفهــوم اصلی در خصــوص ترا کم و چگونگی تأثیر
آن در زندگــی مــردم وجــود دارد :معیارهــای ســنجش و تعییــن ترا کم
مطلــوب ،ترا کــم ادرا کــی 4و ازدحــام .)Alexander, 1993( 5راپاپــورت،
ترا کــم را مفهومی عینیّ ،کمی و خنثی 6میدانــد ،زیرا با توجه به یک
عدد ،نمیتوان میزان ترا کم را منفی یا مثبت ارزیابی نمود (Rapoport,
 .)1975, 18; Churchman, 1999بویکو و کوپر در مقالهای با مرور جامع
مطالعات مرتبط با ترا کم ،آن را بیش از یک مفهوم عددی و مرتبط با
نیازهــا و ادرا کات انســان و جنبههای کیفــی و ّکمی محیط میدانند
(تصویــر .)2در حقیقــت نکتهی قابلتوجــه در مورد مقولــهی ترا کم،
ماهیت کیفی ّ -کمی آن است (عزیزی و جمال آبادی.)21 ،1395 ،
ازدحام به عنوان یکی از اثرات ذهنی ترا کم ،حاصل فرآیندی روانی
و تجربهای ذهنی و احساســی اســت که از شرایط کالبدی و فیزیکی،
متغیرهــای مربــوط بــه موقعیــت ،7ویژگیهــای فــردی و شــیوههای
مقابلــه 8تأثیـ�ر میپذیـ�رد ( .)Stokols, 1972بنابر نظر راپاپــورت ،ترا کم
مفهوم مناسبی جهت بیان تجارب انسانی از محیط نیست و ازدحام
ً
نیــز متأثــر از ویژگیهــای فرهنگــی بــوده و کامال ذهنــی و غیر ملموس
است .از اینرو ،وی مفهوم ترا کم ادرا کی را به عنوان مفهومی عینی-
ذهنی مطرح میکند که برای طراحان مواجهه با آن ،آسانتر از مفهوم
ازدحام میباشد (.)Churchman, 1999, 407
در پژوهش عزیزی و جمالآبادی ،ترا کم ادرا کشده بهعنوان بعد
ّکمی-کیفی ترا کم مطرح شــده است که پیوند میان ترا کم و فرهنگ
را یــادآور میشــود (عزیــزی و جمالآبــادی .)26 ،1395 ،ترا کم ادرا کی
ً
معموال بصورت تخمین تعداد مردم و فعالیتهایشان ،یعنی شدت
حضور مردم در فضا تعریف میشــود که بر مبنای تعدادی نشــان ه در
محیــط مورد قضاوت قرار میگیــرد .برخالف ترا کــم قابلاندازهگیری،
ترا کــم ادرا کــی موضوعی مرتبط با محیط کالبدی اســت و بــر این امر
اشــاره میکنــد کــه ترا کمهــای یکســان به وســیله افــراد متفــاوت ،در
زمینهها و فرهنگهای مختلف به صورت متمایزی از یکدیگر ادرا ک

تصویر -1فرمهای مختلف شهری با ترا کم مسکونی یکسان.
ماخذ)Moulinie & Naudin-Adam, 2005, 1( :

میشـ�وند( .)Forsyth, 2005, 171ترا کم ادرا ک شــده بر نوع اســتفادۀ
افــراد و شــیوههای رفتاری آنان تأثیر میگــذارد .راپاپورت تعریف اولیۀ
10
ترا کــم ادرا کشــده را بــر میــزان اطالعــات 9یا میــزان تحریــک ادرا کی
بنــا مینهد؛ به عبارت دیگــر ،یک محیط با محرکهای بصری مانند
تعداد بیشــتر ماشــین ،تعداد زیاد نشــانهها ،نورها و افراد ،میتواند با
ترا ک��م باالت��ری ادرا ک ش��ود (Churchman, 1999, 403; Rapoport,
 .)1975همینطور سطح تعامل اجتماعی باال ،عدم تجانس فرهنگی
و اجتماعــی و عــدم حضور مرز قلمروها و قوانین ،ســبب ادرا ک ترا کم
باال میشود .راپاپورت در حقیقت نقش فاصلۀ اجتماعی را در مفهوم
ترا کم در نظر میگیرد :فاصلۀ میان فرد و سایر افراد ،فاصلۀ بین مردم
و اشیا و فاصلۀ بین اشیا و اشیا (.)Bassand, 2009
ادرا ک افراد از یک شرایط به وسیلۀ فا کتورهای متعددی مانند
جنبههای ادرا کی ،سمبلیک و نمادین و کالبدی ،جنبههای زمانی
یک فعالیت ،11ماهیت اجتماعی فرهنگی 12و تجارب فردی و گروهی
تحت تأثیر قرار میگیرد (;Rapoport, 1975; Churchman, 1999, 390
 .)Raman 2010اما بطور کلی ترا کم ادرا کی دارای دو جنبۀ اساســی
فضایــی و اجتماعــی اســت که با یکدیگــر در ارتباط بــوده و به میزان
اطالعــات موجــود در محیط وابســتهاند .در طراحی محیط ،شــیوۀ
ســازماندهی فضا با اشــیا و فضا با مردم از اهمیت ویــژهای برخوردار
اســت .در این شــرایط ،شیوۀ انتظام عناصر تشکیلدهندۀ محیط،
یعنی فاصلهگذاریها ،مجاورتها با یکدیگر و با مردم ،نقش اصلی را
در احساس ترا کم ایفا میکنند .احساس ترا کم ادرا کی باال به دلیل
میــزان محصور بــودن فضا ،ناخوانایی و پیچیدگی فضاها و ســطوح
بــاالی فعالیتهــا در آنهــا بــه وجود میآیــد .یعنی احســاس ترا کم از
طریق مشــاهدۀ اشــیا و همچنیــن از طریق اطالعــات ثانویه حاصل
میشــود .در محیطهــای اجتماعــی ،رابطــۀ میــان مــردم بــا مــردم
بیشــتر مدنظر قرار میگیرد .یعنی وجود مرزهــای کالبدی ،قلمروها
و سلســلهمراتب فضایــی ،انــدازۀ گــروه اجتماعــی ،تجانــس آنهــا و
قواعد رفتاری ،نقش مهمی در کنترل احساس ترا کم اجتماعی ایفا
مینمایند( . )Bassand, 2009, 54طراحان با آ گاهی از ترا کم ادرا کی
میتوانند فضاهای کالبدی را در جهت دستیابی به احساس ترا کم
م ّکمی) طراحی نمایند(Churchman,
پایینتر( ،به رغم افزایش ترا ک 
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 . )1999, 403شــیوۀ طراحــی میتوانــد محرکهای حســی-کالبدی
در یــک محیط را تشــدید یا تضعیــف نماید و میزان حضــور بالقوه یا
واقعی مردم را نمایان سازدّ .اما نباید تأثیر منابع و جانمایی مناسب
خدمــات جمعــی و اختــاط کاربریهــا 13در ادرا ک ترا کــم را نادیــده
گرفت .مزاحمت و فشارهای ناشی از ترا کمهای باال ،با افزایش تعداد
و کیفیت دستیابی به منابع و خدمات ،مانند خدمات اجتماعی و
پارکهای عمومی کاهش مییاب��د ( .)Gifford, 2007; Jain, 1987از
طرف دیگــر ،نزدیکی به مرا کز خرید و فعالیتهای صنعتی میتواند
ً
به تخمین ترا کم باال بینجامد و نهایتا با احساس ازدحام رابطه پیدا
میکند (.)Schmit et al., 1979
بــا مــرور و تجزیــه و تحلیل نوشــتارهای پیشــین میتــوان اظهار
داشــت ،در محیطهــای بــا ترا کــم مســکونی یکســان کــه فــرم و
ی متفاوتــی دارنــد ،ادرا ک ترا کــم تحــت تأثیــر شــیوۀ
ســازمانده 
آرایــش فضا و ســازمان فضایــی قرار میگیــرد .بدین ترتیــب عوامل
موثــر بــر ادرا ک ترا کم را میتــوان مرتبط با شــیوۀ پیکرهبندی توده
(واحدهای مســکونی) و پیکرهبندی فضایی (شــیوۀ فاصلهگذاری
میان احجام) دانســت .جدول ،۱با مرور و تحلیل مطالعات مرتبط
با ترا کم ،عوامل موثر بر ادرا ک ترا کم را بطور خالصه ارائه میکند.
 -2-1تعامالت اجتماعی
از میان ابعاد چندگانۀ انسجام اجتماعی و پایداری اجتماعی در
مقیاس محله ،تعامالت اجتماعی و شبکههای اجتماعی ،اهمیت
حیات��ی دارن��د ( .)Dave, 2011بســیاری از تئوریهــا و بحثهــای
تعامــل اجتماعــی ،مشــارکت ،انســجام و شــبکههای اجتماعــی از
جامعهشناسی و روانشناســی میآیند .تئوریهای رفتار اجتماعی
بر اســاس مقیــاس پرسوجو از هم متمایز میشــوند :رفتار گروهی
یا جمعی در بسیاری از تئوریهای اجتماعی و رفتارهای فردی در

روانشناسی (.)Raman, 2010, 66
بســیاری از تحقیقــات نشــان دادهاند کــه تعامالت و شــبکههای
اجتماعیتوسطخصایص کالبدیمحیطتحتتأثیرقرار میگیرند.به
همین دلیل شاید بتوان گفت ،تعامالت اجتماعی بیش از جنبههای
دیگر مورد توجه مطالعات مرتبط با طراحی قرار گرفته است .یانسی،
اثــر طراحــی مســکن عمومــی (پــروت ایگــو) را بــر شــکلگیری روابــط
اجتماعی نشان داد .تحقیق مفصل میشلسون ،15اهمیت فوقالعادۀ
طراحی معماری را در ارتقا یا محدودیت تعامل اجتماعی نشان داد.
او دریافــت که مجاورت فضایی ســا کنین ،بر اســاس موقعیــت درها،
الگوهای تعامل را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Talen, 2000, 178
تعامل اجتماعی ،بخش مهم و اساسی از زندگی انسان است که
به تمامی ارتباطات دوســویه میان مردم اشــاره میکند که میتواند
کالمــی یا غیرکالمی ،16دوســتانه یا تهدیدکننــده ،کوتاه و مختصر و یا
طوالنیمدت باشــد .تعامل اجتماعــی میتواند بین افراد و گروهها،
در جهت مخالفت یا تشریک مساعی 17اتفاق بیافتد (Borgatti et al.,
ً
 .)2009عمدتا شاخصهایی که برای اندازهگیری تعامالت در مقیاس
محله بکار برده میشوند ،بر فرض رابطۀ دوستانه و میزان آشنایی و
روابط میان همســایگان استوارند (جدول  .)۲بسیاری از محققان،
همســایه بودن را با فراوانی تعداد قرارهای اجتماعی با همســایهها،
تعداد دوســت در محله ،تعداد دوســت در ساختمان محل زندگی،
میزان همراهی با همســایگان در اتفاقات اجتماعی محله ،صحبت
بــا همســایگان در خصوص مشــکالت فــردی ،قــرض گرفتن ،کمک
متقابــل در شــرایط اضطــراری و نگهداری کــودکان انــدازه گرفتهاند
(.)Abu-Ghazzeh, 1999, 43-44; Easthope & Mcnamara, 2013
 -3-1رابطۀ ترا کم و تعامالت اجتماعی
با طرح توســعۀ پایدار ،بســیاری از مطالعات ،میــزان پایداری یک
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پیکرهبندی فضایی ،ادرا ک ترا کم و تعامالت اجتماعی در محیطهای
ّ
مسکونی :ارائۀ یک مدل علی

شــهر را با شــکل ،انــدازه ،ترا کم و یــا کاربریهای آن مرتبــط میدانند
(نیکپــور و همــکاران .)36 ،1394 ،نیومــن و هــوگان دو مــدل اصلی
سیســتم-محور 19و انســان-محور 20را درخصــوص مطالعــات مربــوط
ب��ه ترا ک��م پیش��نهاد میکنن��د (.)Newman & Hogan, 1981, 271
مــدل سیســتم-محور ،ابعــادی چــون حمــل و نقــل ،جنبههــای
زیس ـتمحیطی و نظایــر آن را مــورد نظــر دارد .بطــور مثــال پژوهــش
زبردست و ریاضی ،رابطۀ میان محیط انسانساخت و کیفیت هوای
شهری را مورد مطالعه قرار میدهد .در تحقیق آنان نشان داده شد که
مرا کز شهری با ترا کم باال ،دارای همبستگی بیشتری با میزان غلظت
آالیندهها هســتند (زبردســت و ریاضی .)64 ،1394 ،در مدل انسان-
محــور ،موضوعاتــی ماننــد نتایــج روانشــناختی و جامعهشــناختی
مرتبــط بــا زندگی در ترا کمهــای مختلف ،مدنظر قــرار میگیرند .بطور
مثال نیکپور و همکاران ،با معیار قرار دادن ترا كم ،برابری اجتماعی
(بــه عنوان یکی از جنبههای پایداری) را در نواحی مترا کم و کمترا کم
شــهر بابل مورد بررســی و مقایســه قرار دادند .در پژوهــش آنان ترا کم
جمعیتی ،مسکونی و ساختمانی ،رابطه مثبت و معناداری با ضریب
توسعه 21داشت (نیکپور و همکاران.)34 ،1394 ،
رابطۀ ترا کم و روابط اجتماعی در محیطهای مسکونی را میتوان
زیرمجموعۀمدلانسان-محور دانست کهیافتههاونظراتمتناقضی
درخصوص آن وجود دارد .بســیاری از نظریهپردازان بر این عقیدهاند
کــه مفهوم شــهریت 22به شــکل ذاتــی ،مترادف بــا تمرکز بــاالی افراد و
فعالیتها است .به زبان دیگر ،ترا کم ،ویژگی اساسی مناطق شهری و
عامل تمایز آن از مناطق حومهای و روستایی میباشد .از نظر برخی
از محققان ،ترا کمهای پایین منجر به افزایش هزینۀ زیرساختهای
شــهری میشــوند و ایــن امــر به نوبــۀ خود هزینــۀ خدمــات را افزایش
میدهد (عزیزی و آراسته .)6،1389،همچنین توسعههای کمترا کم،
بــا اتــکا بــر اتومبیل و کاهــش امکان مواجهــه میان ســا کنین ،تعامل
اجتماعی را کم میکنند .جنبۀ دیگر پرا کنش شهری ،خصوصی بودن
فضاهــای باز اســت .وجــود فضاهــای باز جلــوی خانــه و حیاطهای
شخصی ،نیاز افراد را به فضاهای باز شهری مانند پارکها و به تبع آن
فرصت ارتباط با دیگران را از بین میبرد (.)Freeman, 2001
برخــاف توســعههای کمترا کــم ،ترا کمهــای بــاال بــر حملونقل
عمومــی و پیادهمحــوری تأ کیــد دارنــد و زمانــی کــه بــا راهکارهــای
مختلــف ترکیــب شــوند ،میتواننــد امکانــات رفاهــی محلــی را در
دســترس ســا کنین قــرار دهنــد .ایــن امکانــات محلــی 23نــه تنهــا
مناس ـباند ،بلکــه مــکان تمرکــز ســا کنین و شــکلگیری گروههــای
اجتماعــی 24میشــوند .برخــی از محققــان ماننــد کوپرمارکــوس و

سارکیســیان ،مدافــع ترا کمهــای بــاالی کمارتفــاع 25به علــت فواید
اقتصــادی ،اجتماعــی و ا کولوژیکــی و تطابــق آنهــا بــا ویژگیهــای
زمینهای 26هســتند .البته نقدهایی نیز براین دیدگاه وجود دارد ،از
جمله اینکه توسعههای مترا کم کمارتفاع ،فضاهای باز و سبز کمی
دارند (ِ .)Churchman, 1999, 403گل و همکارانش ،الگوهای تعامل
اجتماعی و فعالیتها را در ارتباط با عرصههای خصوصی و عمومی،
در خیابانهای مناطق مسکونی با ترا کمهای مختلف مورد مطالعه
قــرار دادند .آنهــا دریافتند که خیابانهای با ترا کم مســکونی باالتر،
دارای میزان بیشــتری از تعامالت اجتماعی هســتند .گرچه این امر
دارد(�Newman & Ho
بستگی به فا کتورهای طراحی و فرهنگی نیز ( 
 .)gan, 1981اما علیرغم آثار مثبت ترا کم زیاد ،انتقاداتی نیز بر آن وارد
اســت (عزیزی و آراسته .)6 ،1389 ،مهمترین انتقادات مطر حشده
علیه توسعههای مترا کم ،به نقطهضعفهای اجتماعی این رویکرد
اشــاره داشته و توسعۀ مترا کم را عاملی برای بروز جداییگزینیهای
اجتماعی میدانند .ریشــۀ اصلی این انتقادات به جامعهشناســان
کالسیک شهری برمیگردد .آنها ترا کم باال را مسئول تبدیل اجتماع
بــه جامعه (ویژگی خــاص جوامع مدرن) میداننــد .در این دیدگاه،
ترا کمهای باال ،بستری از تنوع و گمنامی 27مرتبط با زندگی شهری را
به وجود میآورند که اضطرابها را افزایش داده و روابط اجتماعی را
تحت تأثیر قرار میدهند (.)Freeman, 2001
بــه اعتقاد عــدۀ دیگری از محققان ،افزایــش ترا کم به نوبۀ خود،
نتایــج منفــی روانــی و اجتماعی نــدارد .این دیــدگاه ،اثرات ناشــی از
ترا کمهــای بــاال را مرتبــط با جنبههای ذهنــی و ارزیابی ســا کنین از
ترا کم میداند و بر اهمیت ویژۀ محیط ساختهشده ،زمینۀ فرهنگی،
فعالیتها و گرایشهای مردم ،ارزشها و گروههای اجتماعی موجود
تأ کید دارد .تحقیقات انجامشــده در این زمینه ،اغلب عالوه بر بعد
ّکمی ،به ابعاد ّکمی-کیفی (ترا کم ادارکشده) و بعد کیفی مرتبط با
ترا کــم نیز توجه دارند .بطور مثــال مطالعۀ عزیزی و جمالآبادی ،با
هدف ارائۀ مدلی برای تعیین ترا کم ساختمانی مطلوب در مقیاس
محلــه ،عــاوه بر عوامــل کالبدی محیط ،به نقــش و اهمیت عوامل
فرهنگی بر درک ترا کم میپردازد (عزیزی و جمالآبادی .)1395 ،در
پژوهــش عزیزی و معینی نیز ،رابطۀ میــان کیفیت محیطی و ترا کم
ســاختمانی در شــهر رشــت مورد مطالعه قرار گرفته اســت (عزیزی و
معینی .)1390 ،درخصوص ترا کم مسکونی ،یافتههای تحقیق دیو
(جدول ،)۳با مقایسۀ یازده محله با ترا کمهای متفاوت ،نشان داد
که تأثیرات منفی ترا کم ،مربوط به ادرا کات و ارزیابی ترا کم میشوند
و فرم ساختهشده ،شیوۀ طراحی و میزان اختالط کاربریها در یک

جدول -۲نحوۀ سنجش تعامالت اجتماعی.

متغیرهای مرتبط با تعریف عملیاتی

مفهوم

تعامالت
اجتماعی

18

گویهها

نوع
متغیر

گونۀ تعامالت اجتماعی (کمک متقابل ،کمک در شرایط اضطرار ،قرض I60-I61-I62-I63-
I64-I65
گرفتن ،نگهداری از فرزندان و )...
تعداد تماسهای اجتماعی و محاورههای غیررسمی میان همسایگان

I70-I71-I72-I73

شبکۀ دوستان و خانواده

I74-I75-I76-I77

وابسته

Abu-Ghazzeh,
1999
Easthope & Mcnamara, 2013
Dave, 2011
Raman, 2010
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محله ،در کنار متغیرهای اجتماعی-جمعیتی مانند درآمد و پایگاه
اجتماعی-اقتصادی خانوار ،نقش مهمی در دستیابی به پایداری
اجتماعی دارد (.)Dave, 2011
از میان دو جنبۀ اساسی اجتماعی و فضایی موثر بر ادرا ک ترا کم
ً
که قبال به آنها اشاره شد ،تحقیق مککارتی و سیگرت بطور مشخص
به بعد اجتماعی میپردازد و بر اثر تعداد واحدهای مســکونی در هر
ســاختار بر ادرا ک ترا کم متمرکز است .نتایج تحقیق آنان با مقایسۀ
دو گونۀ مســکونی (آپارتمانهای سه و چهارده طبقه ،با ترا کمهای
مســکونی و جمعیتــی مشــابه) ،نشــان داد کــه ترا کمهــای بــاال و
گونههای مسکن مرتبط با آن ،با افزایش تعداد افراد و قرار دادن آنها
در مجاورت یکدیگر ،موجب تجربۀ مواجهههای اجتماعی زیاد شده
و زمینۀ بیشانبوهی اجتماعی و شناخیتی 28را فراهم میکنند (�Ra
 .)man, 2010در تحقیق آنان سا کنین آپارتمانهای بلند در مقایسه
با سا کنین آپارتمانهای کمارتفاع ،تمایل کمتری نسبت به برقراری
روابط اجتماعی با دیگران نشــان داده و کمتر وابســته به سازمانها
و گروههـ�ای اجتماعی بودنـ�د (.)Mc Carthy & Saegert, 1978, 269
همچنین یافتههای این تحقیق نشان میدهد ،تئوریهایی که بر
ایــن باورنــد ،افراد با اضطرابهای ناشــی از ترا کم بــاال مقابله 29و به
ســازگاری بــا محیط عــادت 30میکنند ،صحیح نیســتند .زیــرا ترا کم
ادرا کشدۀ باال در طول زمان میتواند بر زندگی اجتماعی سا کنین
تأثیرگذار باشد.
امــا انتخــاب گونــۀ مســکن ،تعــداد واحدهــای مســکونی در هر
ســاختار و فاصلهگذاری میان احجام ،موضوعاتی وابسته و مرتبط
با هم هســتند .درخصوص شــیوۀ انتظام فضایی ،طیف وسیعی از
انتخابهــا در طراحــی وجــود دارد کــه آ گاهی از شــرایط رفتاری در
آنها میتواند راهنمای مناســبی برای طراحان باشد (پوردیهیمی،
 .)213 ،1391لــذا ایــن پژوهــش بــه بعــد فضایــی مرتبــط بــا ادرا ک
ترا کــم (پیکرهبندی فضایــی) و تعامالت اجتماعی میپردازد که در
پژوهشهای پیشــین ،بدلیــل ضعف روشهــای مطالعه و تحلیل
پیکرهبندی فضایی کمتر به آن پرداخته شده است.

 .)man, 2001بیــن دو مقولــۀ تعامــات اجتماعــی و ترا کــم ،مفهوم
میانــی دیگــری بــا عنوان ترا کم ادرا کشــده قــرار دارد کــه میتواند
حلقۀ ارتباطی این دو موضوع باشــد .ایــن امر اهمیت ویژگیهای
کالبــدی و قابلیتهــای محیــط در تأمیــن قرارگاههــای رفتــاری در
ش��کلگیری رواب��ط اجتماع��ی را نف��ی نمیکن��د (Kearney, 2006,
 ،)136بلکــه موید این مطلب اســت که شــیوۀ طراحی بــا اثرگذاری
بــر ارزیابــی ذهنــی افــراد ،رفتــار آنــان را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
بنابرایــن متغیرهای اصلی این نوشــتار ،تعامالت اجتماعی (متغیر
وابســته) و ترا کــم ادرا کشــده (متغیر واســطهای )31هســتند که در
مدلیابــی معــادالت ســاختاری بــه عنــوان ســازهها و متغیرهــای
مکنــون پژوهش شــناخته میشــوند .پیکرهبندی فضایــی (متغیر
مستقل) نیز به عنوان متغیر مشاهده و قابلاندازهگیری به صورت
مســتطیل در مدل نظری (نمودار )1نشــان داده شــده است که در
ادامه درخصوص روش مطالعۀ آن بحث خواهد شد.
ّ
در این پژوهش ،پس از بررســی برازش مدل علی ارائه شــده در
نمودار باال ،فرضیههای زیر آزمون میشوند:
فرضیۀ اول :بین ترا کم ادرا کشده و تعامالت اجتماعی ارتباط
منفی وجود دارد.
فرضیــۀ دوم :ترا کــم ادرا کشــده بیــن پیکرهبنــدی فضایــی و
تعامالت اجتماعی نقش واسطهای دارد.

 -3روش تحقیق
 -1-3روششناسی و معرفی جامعۀ آماری
بــا توجــه به متغیــر پیکرهبنــدی فضایــی بعنوان متغیر مســتقل
و امــکان مطالعــۀ اثــر آن بر ترا کم ادرا کشــده و تعامــات اجتماعی،

 -2چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش
بــا مــرور ادبیــات موضوع میتــوان گفت کــه رابطۀ میــان ترا کم
ّکمی و روابط اجتماعی همسایگی ،رابطهای خطی نیست (�Free

نمودار -1مدل نظری تحقیق.

جدول  -۳جنبههای مثبت و منفی مرتبط با ترا کمهای ّکمی و ادرا کی ،در دستیابی به پایداری اجتماعی.
جنبههای پایداری اجتماعی که با ترا کم ّکمی باال رابطۀ
مثبت دارد

جنبههای پایداری اجتماعی که با ترا کم ّکمی باال رابطۀ
منفی دارد

جنبههای پایداری اجتماعی که با ترا کم ّکمی باال بدون
رابطه است

دسترسی به خدمات و تسهیالت

 میزان فضای زندگی رضایتمندی از محله -سالمت سا کنین

 روح جمعی و تعامل اجتماعی -احساس امنیت

جنبههای پایداری اجتماعی که با ترا کم ادرا کی باال رابطۀ
مثبت دارد

جنبههای پایداری اجتماعی که با ترا کم ادرا کی باال رابطۀ
منفی دارد

جنبههای پایداری اجتماعی که با ترا کم ادرا کی باال بدون
رابطه است

-

 احساس امنیت روح جمعی و تعامالت اجتماعی میزان فضای زندگی -محله به عنوان مکان زندگی

 -سالمت سا کنین

ماخذ)Dave, 2011, 200( :
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پیکرهبندی فضایی ،ادرا ک ترا کم و تعامالت اجتماعی در محیطهای
ّ
مسکونی :ارائۀ یک مدل علی

قابلتفکیک هستند (عینیفر و قاضیزاده .)42 ،1389 ،لذا در این
پژوهش از هر گونه ،یک نمونه گنجانده شــده است .در محدودۀ،1
بلوکهــای مســکونی منفــرد در فضــای بــاز بــه شــکل پرا کنــده و به
صورت هندســی قرار گرفتهاند .در محدودۀ ،2بلوکهای مســکونی
در قســمتی از زمیــن متمرکــز شــده و مابقی به فضای بــاز اختصاص
یافتــه اســت .در محــدودۀ  3و گونۀ نواری ،ســاختمانها به صورت
خطی و بهم پیوسته در کنار یکدیگر قرار میگیرند .فضای باز حا کم
بــر ایــن گونه ،کوچههای فرعی کشــیده بین بلوکها بــوده و فضای
باز تعریفشدۀ دیگری در قسمتی از زمین نیز احداث شده است.
از ســوی دیگر ،طبق تحقیقات پیشــین ،گروهی از شرایط فردی
یــا اجتماعــی میتواننــد بــر وســعت و شــکلگیری روابــط اجتماعــی
در محیطهــای مســکونی تأثیــر بگذارنــد .نحــوۀ مالکیــت ،پایــگاه
اجتماعی-اقتصــادی ســا کنین ،ســن و جنســیت فا کتورهای مهم
موثـ�ر بـ�ر تعامـ�ل اجتماعـ�ی بعنـ�وان متغیـ�ر وابسـ�ته هسـ�تند (Talen,
 .)2000,177لذا تمام افرادی كه مورد پرسش قرار گرفتند ،مالکین با
بیش از 5سال سابقۀ سکونت و حداقل سن سی سال بودند.

انتخاب نمونههای موردی و دقت در کنترل اثر متغیرهای مداخلهگر
از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت .جامعۀ آماری این پژوهش ،ســه
مجتمع مســکونی مشــابه از نظر ترا کم مســکونی ،ترا کم جمعیتی و
متفاوت از لحاظ شیوۀ ترکیب واحدهای مسکونی و انتظام فضایی
در منطقۀ دو شــهر مشهد هستند (تصویر .)3ابتدا طی بازدیدهای
میدانــی و با در نظر داشــتن عواملی مانند قدمــت محدوده ،فاصله
تــا مرکز اصلی شــهر ،فاصله تــا مرا کز ناحیهای ،دسترســی به حمل و
نقــل عمومی ،قیمت زمین و پایگاه اجتماعی-اقتصادی ســا کنین،
چندیــن مجتمــع کــه شــرایط قابلمقایس ـهای داشــتند ،انتخــاب
شدند (جدول .)4سپس با استفاده از نقشههای موجود و اطالعات
مربــوط بــه تعــداد و بعد خانــوار ،ترا کم خالص مســکونی و جمعیتی
برای هر محدوده محاسبه و مجتمعهای با ترا کمهای ّکمی مشابه
مشــخص شــدند .در نهایــت بــا توجــه بــه متغیــر مســتقل تحقیق،
مهمترین علت انتخاب ســه نمونۀ نهایی ،تفاوت معنادار به لحاظ
پیکرهبنــدی فضایی و شــیوۀ ســازماندهی توده و فضاهــای باز بود.
در پژوهــش عینیفــر و قاضــیزاده ،بــا معیــار قــرار دادن فضــای بــاز،
مجتمعهای مســکونی به ســه گونۀ اصلی پرا کنده ،نواری و متمرکز

-2-3نحــوۀ ســنجش و مطالعــۀ پیکرهبنــدی فضایــی در
محدودههای مورد مطالعه
بــه دنبــال فهــم اثــر فرمهای ساختهشــده بــر ادرا ک محیــط ،در
مطالعات پیشین هر دو بعد ّکمی و کیفی مورد توجه قرار گرفتهاند.
هــردوی ایــن ابعــاد ،جهــت مطالعــه در حوزههــای مختلــف دارای
اعتبارنــد .در رویکردهــای ّکمــی و کالبد-محــور ،مــواردی همچــون
میــزان و مــدت زمــان رؤیتپذیری عناصــر محیط مطرح اســت .در
ایــن رویکردها هر چه میــزان و مدت زمان در معرض دید بودن یک
ً
عنصر یا اصطالحا رؤیتپذیری آن بیشــتر باشــد ،تأثیرات بصری آن
نیــز بیشــتر خواهــد بــود (کریمــی مشــاور .)5 ،1393 ،به اعتقــاد ترنر،

تصویر -3موقعیت محدودههای مورد مطالعه در منطقۀ دو شهر مشهد.
جدول -4محدودههای مورد مطالعه و متغیرهای مستقل و کنترل در انتخاب آنها.
3
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1

نواری

متمرکز

پرا کنده

گونهشناسی

110dph

120dph

118dph

ترا کم خالص مسکونی  -مشابه

9

24

9 &12

تعداد واحد مسکونی در هر ساختار

27

29.3

سطح به ازای هر نفر(مساحت خانه)

محدودههای مورد مطالعه

30.4
ترا کم خالص جمعیتی

32

موقعیت محله در شهر
قدمت محله

33

متغیرهای کنترل در انتخاب محدودههای مسکونی (محدودهها به
لحاظ این موارد مشابه هستند)

34

درصد کاربری مسکونی

35

تسهیالت و امکانات در دسترس

36
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برتــری دیدگاههای ّکمــی در خصوص مطالعــۀ ویژگیهای کالبدی
محیــط ،از رضایــت حاصل از اطمینان محاســباتی ناشــی میشــود
( .)Turner, 2003, 658بــه طــور یقیــن محدودیتهایی در خصوص
دیدگاههــای ّکمــی ،بــه ویژه در بحــث ادرا کات بصری انســان وجود
دارد .محیطهای مصنوع بسیار پیچیدهتر از آنند که توسط تحلیل
ّکمــی اســتاندارد 37فه��م ش��وند (Fisher-Gewirtzman & Wagner,
ّ .)2003اما بخودی خود ،پیچیدگی با بکارگیری ابزارهای تحلیلی و
مطالعهشان در رابطه با ادرا ک فضا منافاتی ندارد (.)Putra, 2006, 45
در موقعیتها و پیکرهبندیهای فضایی متفاوت ،دید و ّکمیت
فضاهــای بــاز تغییــر میکند .بــه همین دلیــل در تحقیقات پیشــین
اغلب از روشهای تحلیل بصری به منظور مطالعه و مقایسۀ انتظام
و پیکرهبندیهای فضایی اســتفاده شده است .این روشها ،طیف
گســتردهای از شــیوههای دو بعدی و شــیوههای مبتنی بر ســهبعد را
ش��امل میش��وند ( .)Lin et al., 2015, 3بــا وجــود اینکــه تحلیلهای
بصری دوبعدی (مانند ایزوویست و نمودار تحلیل بصری) در بسیاری
از پژوهشهــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــدّ ،امــا بایــد گفــت کــه این
روشها نمیتوانند تمامی شرایط محیط سهبعدی را منعکس کنند و
به ادرا ک انسانی چندان نزدیک نیستند (.)Yang et al., 2007, 974
ً
در تحلیلهــای دوبعــدی ،ارتفاع درنظر گرفته نشــده و صرفا تغییر در
محـ�دودۀ قابلرویت در پـلان مدنظر اسـ�ت (Fisher-Gewirtzman et
ً
 ،)al., 2005, 24درحالیکه شیوۀ فاصلهگذاریها و دید ،قویا تحت تأثیر
شرایط سهبعدی قرار دارد .با توجه به نقاطضعف روشهای مبتنی
بر دو بعد ،در سالهای اخیر تحلیلهای بصری از دو به سه بعد تغییر
جهــت دادهانــد .روشهای ســهبعدی ،خــود به دو دیدگاه آســمان-
مبنا و فضا-مبنا تقسیم میشوند ( .)Putra, 2006دیدگاه فضا-مبنا،
بــر فضای میــان ادرا ککننده و محیــط ساختهشــدۀ اطرافش تا کید
میکنــد و از نظــر محاســبه ،بصورت نســبت میــان حجــم قابلروئت
بــه حجم کــرۀ دید (مجازی) اندازهگیری میشــود .یکــی از معیارهای
38
پیشنهادی در دیدگاههای فضا-مبنا ،شاخص فاصلۀ فضاییSOI
اســت .این شاخص توســط فیشــر ،جهت مطالعۀ ترا کم ادرا کشده
و اثر پیکرهبندی فضایی پیشــنهاد شــد (تصویر .)4طریقۀ محاســبۀ
شــاخص فاصلۀ فضایی  ،SOIبر اســاس کمکردن حجم پنهانشــده
بواسطۀ وجود موانع و ساختمانها ،از حجم کرۀ دید بنا شده است
( .)Fisher-Gewirtzman et al., 2005, 30در تحقیــق دیگــری ،یانــگ

و همکارانش با تعریف شــاخص کرۀ دید 39بصورت نسبت حجم Bبه
مجموع Aو  Bدر تصویر ،4همبستگی آن با ترا کم ادرا کشده را نشان
دادن��د ( .)Yang et al., 2007, 974ایــن شــاخص در حقیقــت همــان
شــاخص فاصلۀ فضایی فیشــر اســت کــه میان حجم محصــور میان
احجام معماری و سهم آسمان تمایز قایل میشود.
در این تحقیق نیز برای مطالعۀ پیکرهبندی فضایی از شاخص
فاصلــۀ فضایــی اســتفاده شــده اســت .به ایــن ترتیب که بــرای هر
واحــد مســکونی ،نقطــۀ مبنــا ،مقابــل جــدارۀ اصلــی و در وســط
خیابــان یــا فضــای باز میــان احجام ،در نظــر گرفته شــد .تصویر،5
بطور مثال نحوۀ محاسبۀ ده نقطه از محدودۀ 1را نشان میدهد.
 -3-3تنظیم پرسشنامه ،تعیین پایایی آن و برآورد حجم نمونه
برای تنظیم پرسشنامه ،بر اساس دستهبندی و تحلیل مطالعات
مربوط به موضوع ادرا ک ترا کم و تعامالت اجتماعی ،جداول هدف-
محتــوا تنظیم شــده ،با مشــورت صاحبنظــران و متخصصان فعال
در زمینــۀ تحقیــق ،محتــوا و گویههای پرسشــنامه شــکل گرفــت .در
نهایت بوســیلۀ پرسشنامهای با  34گزاره و طیف لیکرت ،در مقیاس
ً
ً
 4درجهای از « 1کامال موافقم» تا « 4کامال مخالفم» ،دادهها گردآوری
شــدند .بــرای بررســی پایایی پرسشــنامه و نیــز تعیین حجــم نمونه،
تعداد  100پرسشنامه به عنوان پایلوت در محالت مورد بررسی تکمیل
گردید .ابتدا با استفاده از نرمافزار  ،SPSSپایایی ابزار پژوهش محاسبه
شد ،با توجه به این که حد نصاب آلفای کرونباخ عدد  0/7است ،عدد

تصویر -5محاسبۀ شاخص فاصلۀ فضایی برای محدودۀ .1

تصویر -4چپ :شاخص فاصلۀ فضایی بصورت حجم فضای قابلرویت از یک نقطه تعریف میشود؛ ماخذ .)Fisher-Gewirtzman et al., 2005, 25( :راست :تحلیل بصری در روش کرۀ
دید؛ ماخذ.)Yang et al., 2007, 980( :
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حاصل  0/89ضریب قابلقبولی است که داللت بر اعتبار پرسشنامۀ
تحقیق حاضر دارد .بر اساس انحراف معیار حاصله از پایلوت و فرمول
ً
زیر با دقت  95درصد ،حجم نمونه تقریبا برابر  300خواهد بود.
𝑆𝑆 2 . 𝑍𝑍 2 0.442 . 1.962
=
= 297~300
𝑑𝑑 2
0.052

 -4-3تجزیه و تحلیل یافتهها

= 𝑛𝑛

 -1-4-3تعیین روایی پرسشنامه
مدلیابــی معــادالت ســاختاری و تکنیکهــای زیرمجموعــۀ
آن ،از جملــه تحلیــل عامــل تأییدی و تحلیل مســیر بــرای مقاصد
متعــددی از جملــه آزمــون فرضیهها در مــورد روابط بیــن متغیرها
در قالــب مدلهــای تجربــی و نیز ســاخت و روانســنجی ابزارهای
ســنجش مــورد اســتفاده واقــع میگردنــد (علــوی .)9 ،1393 ،بــه
منظــور تعییــن روایی مقیاس حاضــر از روش تحلیلعامل تأییدی
در نرمافزار  Amos23استفاده شد (نمودار.)2
 -2-4-3یافتههای پژوهش
در ایــن بخــش از پژوهش ،ابتدا بــه گزارش میانگیــن و انحراف
معیار متغیرهای پژوهش در جدول 5پرداخته میشود.
ً
نتایج تحلیل عامل تأییدی نشــان داد که اوال ،گویهها میتوانند
زیرمجموعــۀ ســازههای خــود قــرار گیرنــد و ادرا ک از فواصــل و ارتفاع
ســاختمانها ،اشــراف و دید از داخل واحدهای مسکونی ،بیشترین
ً
تأثیرات را بر ســازۀ ادرا ک ترا کم دارند .ثانیا بین دو ســازۀ ادرا ک ترا کم
و تعامــات اجتماعــی همبســتگی وجــود دارد .بنابراین این ســازهها
میتواننــد در ادامــه در یــک مــدل تحلیــل مســیر مــورد اســتفاده قرار
ّ
گیرنــد .بدین ترتیب مدل علــی پژوهش مانند نمــودار 3خواهد بود.

طبــق جــدول ،6همۀ شــاخصهای برازش مــدل پژوهــش در دامنۀ
مورد قبول قرار دارند .در جدول ،7خطای استاندارد و نسبت بحرانی
برای آزمون معناداری ابعاد مورد نظر پژوهش نشان داده شده است.
جدول  ،8خالصهای از اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کل را در
ّ
مدل علی نشــان میدهد .بر اســاس این جدول ،شــاخص فاصلۀ
فضایــی ،بطــور غیرمســتقیم و از طریــق ادرا ک ترا کــم ،بــر تعامالت
اجتماعی موثر است.
بر اســاس یافتهها و جداول ارائه شــده ،فرضیههای طر حشده
مورد آزمون قرار گرفتند:
جدول -5میانگین ،انحراف معیار متغیرهای پژوهش.

متغیر

ادرا ک ترا کم

تعامالت اجتماعی

میزان فاصلۀ فضایی

نمــودار -2تحلیــل عامــل تأییدی از دو ســازۀ ادرا ک ترا کم و تعامــات اجتماعی -در حالت
استانداردشده.

ّ
نمودار -3مدل علی.

مولفه

میانگین

انحراف معیار

D1

1/956

0/785

D6

2/500

0/871

D11

2/413

0/901

D15

2/153

0/878

P39

1/930

0/909

I66

2/170

0/985

I63

2/233

0/849

I64

2/336

0/603

I69

1/933

0/777

I70

2/476

0/901

I71

2/210

0/829

I74

2/336

0/855

SOI

72/81

7/875
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ّ
جدول -6خالصۀ نیکویی برازش مدل علی.
مجذور کای دو

درجۀ آزادی

*2/df

ریشۀ میانگین
مجذور پس
ماندهها
RMR

ریشۀ میانگین
مربعات خطای
برآورد
RMSEA

شاخص
نیکویی برازش
GFI

شاخص تعدیل
نیکویی برازش
AGFI

شاخص
برازندگی
تطبیقی
CFI

شاخص نرم
شده برازندگی
NFI

82/230

64

1/285

0/129

0/031

0/961

./944

0/980

0/917

ّ
جدول -7ضرایب مسیر مدل علی.
برآورد پارامتر

نسبت بحرانی

خطای استاندارد

سطح معناداری

متغیر مکنون >نشانگر
ادرا ک ترا کم>( D6دید از درون به بیرون خانه)

1/000

ادرا ک ترا کم>( D1سازماندهی پارکینگها)

0/857

0/166

-5/158

***0/001

ادرا ک ترا کم>( D66ادرا ک از تعداد افراد)

-1/118

0/212

-5/273

***0/001

ادرا ک ترا کم>( D39اندازۀ خانه)

0/598

0/166

3/601

***0/001

ادرا ک ترا کم>( D15ادرا ک از ارتفاع و فواصل ساختمانها)

-1/141

0/202

-5/642

***0/001

ادرا ک ترا کم>( D11اشراف)

1/112

0/203

5/535

***0/001

تعامالت اجتماعی>I71

1/000

تعامالت اجتماعی>I70

1/263

0/116

10/923

***0/001

تعامالت اجتماعی>I64

1/005

0/082

12/224

***0/001

تعامالت اجتماعی>I69

0/873

0/096

9/109

***0/001

تعامالت اجتماعی>I63

0/714

0/101

7/040

***0/001

تعامالت اجتماعی>I74

1/234

0/111

11/165

***0/001

متغیر مشاهدهگر> متغیر مکنون
-0/012

میزان فاصلۀ فضایی> ادرا ک ترا کم

-2/879

0/004

**0/004

متغیر مکنون>متغیر مکنون
-0/608

ترا کم ادرا کشده>تعامالت اجتماعی

-4/800

0/127

***0/001

**P< 0.01, *** P< 0.001
جدول -8اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی متغیرهای پژوهش.
از سازه

به سازه

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

میزان فاصلۀ فضایی

ادرا ک ترا کم

-0/21

0

-0/21
-./48

ادرا ک ترا کم

تعامالت اجتماعی

-./48

0

-0/48

میزان فاصلۀ فضایی

تعامالت اجتماعی

0

0/10

0/10

**P< 0. 01

درخصوص فرضیۀ اول ،رابطۀ ادرا ک ترا کم و تعامالت اجتماعی،
ضریــب رگرســیونی بیــن ایــن دو ســازه ،مســاوی  -0/48اســت که در
ســطح  0/001معنادار بوده و فرضیه ارتباط معنادار و منفی میان آنها
تأیید میشود .به این معنی که ترا کم ادرا کشدۀ باال ،تأثیری منفی بر
روابط اجتماعی سا کنین دارد .این نتیجه ،با مبانی نظری و همچنین
تحقیقاتپیشین(بطور مثالپژوهشدیو،رامانوهمینطور سیگرت
و مککارتی) مطابق است .اثر پیکرهبندی فضایی بر ادرا ک ترا کم نیز
بر اهمیت نقش عوامل کالبدی بر ادرا ک ترا کم تأ کید میکند.

درخصــوص فرضیــۀ دوم ،نقــش واســطهای ادرا ک ترا کــم بین
میــزان فاصلۀ فضایی و تعامالت اجتماعی ،ضریب رگرســیونی بین
دو ســازۀ میــزان فاصلۀ فضایــی و ادرا ک ترا کم  -0/21اســت که در
ســطح  0/05معنــادار بــوده و با توجه به معناداری اثر غیرمســتقیم
میــزان فاصلۀ فضایی و تعامالت اجتماعی در ســطح  ،0/01فرضیه
تایید میشود .نتایج استفاده از بوت استراپ (با فاصلۀ اطمینان
 95درصد) و حدود باال و پایین ،نشــاندهندۀ امکان تعمیم نتایج
به کل جامعۀ آمار ی است.
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نتیجه
در محیطهــای مســکونی ،مترا کمســازی نمیتوانــد راهحــل
مناســبی بــرای تمامــی زمینههــا باشــد ،چــرا کــه پذیــرش زندگی در
ترا کمهای باال در زمینههای اجتماعی و فرهنگی مختلف ،متفاوت
ً
است و الزاما مترا کمبودن به معنای پایداری اجتماعی و قابلزیست
بــودن نیســت .بــه همیــن دلیــل در تصمیمگیــری درخصــوص
ً
محیطهــای مســکونی ،اســتفاده از اندازهگیریهــای ترا کــم صرفــا
بصورت ّکمی و عددی ،برای شــرح و درک شــرایط زندگی اجتماعی
سا کنین ،محدودکننده و نا کافی است.
در ایــن پژوهش ،پیوند میان مفاهیم ترا کم و تعامالت اجتماعی
بــا تأ کیــد بــر شــکل محیــط ساختهشــده و بنابــر شــاخصهای ّکمی
پیکرهبندی فضایی و شاخصهای عینی -ذهنی (ترا کم ادرا کشده)
مورد بررســی و مطالعه قــرار گرفت .با انتخــاب محدودههای با ترا کم
مســکونی و جمعیتی مشــابه و کنتــرل متغیرهای مداخل هگــر ،میزان
تعامــات اجتماعــی و ترا کــم ادرا کشــده با اســتفاده از پرسشــنامه و
دادههایآماریبدستآمدند.همچنینمطالعۀپیکرهبندیفضایی
بــر اســاس روشهای تحلیل بصری س ـهبعدی و محاســبۀ شــاخص
فاصلــۀ فضایی SOIصورت پذیرفت .تعییــن روابط میان متغیرهای
پژوهش با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری نشان داد ،میان
پیکرهبندی فضایی و ترا کم ادرا کشده همبستگی معناداری وجود

دارد .ایــن امــر اهمیــت بعد فضایــی ادرا ک ترا کــم را نشــان میدهد.
یعنــی میــزان باالتر حجــم فضــای قابلرویــت و فواصل بیشــتر میان
ســاختمانها ،موجــب کاهــش ترا کم ادرا کشــده میشــود .فواصل
بیشتر به معنای ایجاد فضاهای باز بدون عملکرد نیست ،چرا که این
فضاها ،خود عامل مهمی در بروز ناهنجاریهای اجتماعی هستند.
بنابرنتایجتحلیلعاملتأییدی،عالوهبرفواصلوارتفاعساختمانها،
اشراف از سایر واحدها و دید از داخل واحدهای مسکونی ،بیشترین
تأثیرات را بر ادرا ک ترا کم دارند .دید و اشراف با میزان حریم خصوصی
خانوادگی رابطه پیدا میکنند .بدین ترتیب با توجه به ارتباط منفی
و معنــادار میان ترا کم ادرا کشــده و تعامالت اجتماعی ،نحوۀ آرایش
واحدهــای مســکونی و شــکلگیری گروههــای مســکونی در تعامل با
کل ،بــا هدف حفــظ حریمهای خصوصی ،کلیــد موفقیت اجتماعی
مجتمعهای مسکونی با ترا کم باال است .همچنین نقش واسطهای
ترا کم ادرا کشده در رابطۀ پیکرهبندی فضایی و تعامالت اجتماعی،
مویــد ایــن مطلــب اســت که میتــوان اثــر ترا کم بــر شــرایط اجتماعی
سا کنین را مرتبط با ابعاد ذهنی و ادرا کات آن (بعد ّکمی-کیفی ترا کم)
دانست.لذابرایفهماینکهترا کمچگونهتوسطمردمتجربهمیشود،
خصایص کالبدی دیگری از محیط ساختهشده ،مانند نسبت فضای
باز ،فضای میان ســاختمانها و ارتفاع آنها ،باید در نظر گرفته شــود.

پینوشتها
1 Population Density.
2 Residential Density.
3 Floor area Ratio (FAR).
4 Perceived Density.
5 Crowding.
6 Objective, Quantitative, Neutral.
7 Situation Variables.
8 Coping Assets.
9 Rate of Information.
10 Level of Perceptual Simulation.
11 Temporal Aspects of Activities.
12 Socio-Cultural Nature.
13 Mixed Land Use.
14 Perceived Density.
15 Michelson (1977, 1970).
16 Verbal or non-Verbal.
17 Cooperative.
18 Social Interaction.
19 Physical or System-Oriented Models.
20 Human or Individual-Oriented Models.
 21در ایــن پژوهــش ،شــاخصهای توســعه شــامل پنــج بعــد کلــی اجتماعــی
و اقتصــادی ،آموزشــی و فرهنگــی ،تأسیســات و تجهیــزات شــهری ،بهداشــتی-
درمانی و کیفیت مسکن میشود.
22 Urbanity.
23 Neighborhood Amenities.
24 Social Bonds.
25 Low rise- High Density.

26 Contextual Variables.
27 Anonymity.
28 Social and Cognitive Overload.
29 Cope.
30 Adaptation.
 31متغیرهای واســطهای ،در واقع چگونگــی تبدیل حوادث فیزیکی خارجی
را بــه عوامــل روانــی درونــی تبییــن میکننــد و پژوهشهایــی کــه بــه دنبــال پیدا
کردن متغیرهای واسطهای هستند ،بیشتر به مکانیزم عمل توجه دارند تا خود
متغیرهای برونزا (سرمد.)72 ،1378 ،
32 Net Residential Population Density.
33 Location of the Neighborhood within the City.
34 Age of the Neighborhood.
35 Percentage of Residential Land-Use.
36 Facilities and Services.
37 Quantitative Metrical Analysis.
38 Spatial Openness Ondex.
39 View sphere.
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