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چکیده

فضــای میانــی به مثابــه اتصال دهنده عرصه درون و بیرون در مســکن می باشــد. مقالــه حاضر درصدد 

کیفیت زندگی در مجتمع های مسکونی شهر شیراز است.  کیفیت این فضا و چگونگی تأثیر آن بر  بررسی 

کیفیت های  که "کیفیت فضــای میانی چــه تأثیری بر شــکل گیری  پرســش اساســی پژوهــش این اســت 

کیفیــت فضای میانــی همچون  انســانی- محیطــی مجتمع هــای مســکونی دارد؟" بــر همیــن اســاس، 

کیفیت های انسانی- محیطی به عنوان متغیری وابسته تأثیرگذار است. بر اساس  متغیری مستقل بر 

ادبیــات ایــن پژوهــش، متغیر وابســته شــامل مفاهیم"محرمیــت و قلمرو"،"هویت"،"امنیــت" و"تعامل 

اجتماعی" می باشد. برای پاسخ به پرسش تحقیق، ابتدا با مرور سابقه موضوع، مفاهیم و نظریه های 

مرتبط تحلیل شد. در ادامه جهت ارزیابی الگوی نظری هفت مجتمع از میان مجتمع های مسکونی 

که  گردید و پرسشــنامه های مناســب در میان آنها توزیع شــد. الزم به ذکر اســت  مورد بررســی انتخاب 

کمی تحلیل همبســتگی اســت. نتایج  روش تحقیــق در ایــن مقالــه ترکیبــی از مطالعه مــوردی با روش 

کیفیت های انســانی-  کیفیت فضای میانی مجتمع، بر شــکل گیری  حاصل از پژوهش نشــان می دهد 

محیطــی در مجتمع هــای مســکونی شــهر شــیراز تأثیر مســتقیم دارد. بــه عبارتی هم زمان بــا باال بودن 

کیفیت فضای میانی، میزان متغیر وابسته باالتر می باشد و بالعکس.  میزان متغیر 

واژه های کلیدی
 فضای میانی، مجتمع های مسکونی، امنیت، هویت، محرمیت و قلمرو، تعامل اجتماعی. 
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مقدمه
گفتــه  بــه  معمــاری،  در  بیــرون  و  درون  تقســیم بندی  قدمــت 
که مردم بــرای محافظت در  نورالدیــن)۲00۲( بــه زمانــی بازمی گــردد 
برابر تغییرات آب و هوایی، شــرایط فیزیکی و ســایر نیروهای مزاحم 
کردنــد. ایــن ســرپناه، اولیــن تــاش بــرای  خارجــی ســرپناه را ایجــاد 
جداســازی درون و بیــرون به واســطه معمــاری بــود. متعاقبــًا ایــن 
فضــا با توجــه به فرهنگ جامعــه تغییر یافــت. درنهایــت راه کارهای 
مختلف طراحی و افزایش فعالیت های انسانی منجر به شکل گیری 
الگوهای متفاوت آن شد )Nooraddin, 2002, 44(. در واقع، برقراری 
ارتبــاط میان فضای درون و بیــرون، ازجمله بخش های ضروری در 
که در قالب سلسله مراتب  طراحی ســکونتگاه های بشری می باشــد 
منطقــی میــان فضــای درون و بیــرون شــکل می گیــرد. ایــن ارتباط 
به واســطه تعریف "فضــای میانی" ایجاد می گــردد. این فضا به مثابه 
کــه در محدوده هــای  فضــای انتقــال میــان خانــه و خیابــان اســت 
مســکونی، شــامل قلمرو نیمه خصوصــی- نیمه عمومــی و در نقش 
اتصال دهنــده عرصه های عمومی و خصوصی می باشــد. بررســی ها 
کنونی، ارتباط یک واحد مسکونی  که در بافت های  نشان می دهد 

بــا فضــای عمومــی مغشــوش اســت و ارتبــاط تعریف شــده ای میان 
گل۱، نواحی مســکونی ســاختار  درون و بیرون وجود ندارد. به بیان 
کجا  که  کنــده و مرزهای غیردقیقی دارند. واضح نیســت  داخلــی پرا
کجا ناحیه مســکونی  به مســکن اختصاصی و انفــرادی تعلق دارد و 
پایان می پذیرد )گل، ۱۳87(. در واقع فضاهای مســکونی معاصر در 
ایران، منفک از فضای بیرون و بدون ارتباط با کوچه، گذر و خیابان 
که  شــکل می گیرد. حــذف عرصه های میانی ازجمله عواملی اســت 
کیفیت  از عواقب آن به صورت غیرمســتقیم می توان به از بین رفتن 
کرد.  بیان  کنین اشــاره  محیط زندگی و ایجاد نارضایتی در میان ســا
کیفیت های  اهمیــت عرصــه میانــی و تأثیــر آن بر شــکل گیری ســایر 
انســانی محیطــی در مســکن معاصــر ازجملــه اهــداف ایــن پژوهش 
بــه شــمار می آینــد. ازایــن رو نوشــتار حاضــر می کوشــد تــا با مقایســه 
گونه های  کیفیت های انســانی محیطــی در  کیفیــت فضای میانی و 
منتخــب مجتمع های مســکونی شــهر شــیراز  بــه این نتیجه برســد 
گونه های مجتمع های مســکونی  کدام یک از   کیفیت ها در  کــه ایــن 

موردبررسی از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.

1. پیشینه پژوهش

ســابقه مبحــث ارتباط فضــای درون و بیرون بــا مقوله مباحث 
ح شــده در حیطــه روان شناســی محیطــی۲ و علــوم رفتــاری۳  مطر
 رابطه تنگاتنگی دارد. نیاز به این دسته از مباحث در زمینه مسکن 
و مطالعــه در رابطــه با آنچه مردم در خانه هایشــان نیاز دارند، پس 
از شکســت بعضــی از پروژه هــای مســکونی بناشــده در دهه هــای 
پنجاه و شــصت میادی آشکار می شود. در همین زمان، مباحثی 
 نظیر"ارزیابی پس از سکونت"۴ توسط افرادی همچون کوپر مارکوس۵
کارایــی مســکن صــورت  ح می شــود و مطالعاتــی در مبحــث   مطــر
کــه از آن جملــه می تــوان بــه تحقیقــات انجام شــده در  می پذیــرد 
رابطــه بــا نحوه ارتبــاط خانه بــا محیط اطــراف و فضاهای شــهری 
مجــاور آن، عرصه هــای محیط هــای مســکونی و اهمیــت وجــود 
سلســله مراتب در آن، مطالعه و بررسی قرارگاه های رفتاری۶، حس 
کرد )Hua, 1981(. در رابطه با فضای  قلمرو، خلوت و امنیت اشاره 
کــه نــه داخلــی و نه بیرونی اســت و  میــان درون و بیــرون، فضایــی 
در اصــل نقــش اتصال دهنده این دو عرصــه را بر عهده دارد، تعابیر 
مختلفــی ارائه شــده اســت. محققان بســیاری ازجمله اندرســون7 
گل )۱۹۹۶(، هیجــر و ریجندرپ8 )۲00۱(، هیلیر و هانســن۹   ،)۱۹۹۱(
 )۱۹۹7( گارلینــگ۱۱  و  اســکیولند   ،)۲007( اســتیونس۱0   ،)۱۹8۴(
دربــاره این موضوع به پژوهش پرداختــه اند. آنها از تعابیری چون 
فضــای میانــی۱۲، فضــای حایــل۱۳، مــرز میــان عمومــی خصوصی، 
 مابیــن۱۴، آســتانه، لبــه نــرم۱۵، فضــای آســتانه ای۱۶، زون واســطه۱7

 در رابطه با این مقوله استفاده می کنند. 
اصطــاح فضــای میانــی، رایج تریــن تعبیــر ارائه شــده از فضــای 

میــان درون و بیرون می باشــد. این فضا، عرصــه "نیمه خصوصی _ 
کامًا عمومی و نه خصوصی است.  که نه  نیمه عمومی۱8" می باشد 
کــه عملکــردی  گل از ایــن فضــا به عنــوان فضــای واســطه ای  یــان 
دوجانبــه دارد، نــام می برد. این فضای واســطه۱۹ ، مکان، شــکل و 
شــخصیت مســتقلی ندارد بلکه مکانی میان فضاهایی با چندین 
شــخصیت و هویت اســت و به منزله فضایی جهت مناسب ســازی 
ارتباطــات میــان فضاهــا می باشــد. بــه عبارتــی این فضــا مرزهای 
مخصــوص بــه خود را نــدارد و به وســیله فضاهای واقــع در طرفین 
گشــوده  کــه ایــن فضــا  خــود مشــخص و تعریــف می گــردد. زمانــی 
طبیعــی  و  فرهنگــی  اجتماعــی،  تبــادل  ایجــاد  امــکان  می شــود، 
پتانســیل ها و  مــکان،  ایــن  کــه در  را فراهــم می ســازد به گونــه ای 
 Grosz,( می یابــد  تجلــی  قــدرت  متفاوتــی  پنهــان  توانایی هــای 
آســتانه ای۲0 فضاهــای  نقــش  اغلــب  مکان هــا  ایــن   .)2001, 93 
که  گذرگاه های مرزی می باشند، مکان هایی   را بر عهده دارند. آنها 
کنین شــهر با دیدگاه های متفاوت، با یکدیگر مواجه می شــوند  ســا

 .) Reijndrop & Hajer, 2001, 128(
از خیابــان جــدا هســتند و پیوســتگی و  امــروزه ســاختمان ها 
کمبــود ارتباط میان  کاهش یافته اســت و نوعی  ارتبــاط میــان آنها 
گسســت و جدایی ایشان  که منجر به  کنین مشــاهده می شود  ســا
از اجتمــاع می شــود )Hanson, 2000(. لــذا فضــای میانــی، عنصــر 
کاربری  که می بایســت طراحــی و  مهمــی در طراحی شــهری اســت 
که زندگی  گیــرد چرا و عملکــرد آن مــورد دقــت و توجه طراحان قرار 
در خیابــان۲۱ و تعامــل اجتماعــی میــان افــراد را تشــویق و تقویــت 
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 .)Nooraddin, 2002(می کند
کامل  کــه مســکن نمی توانــد به عنــوان محیطــی به طــور  از آنجا
ج محســوب شــود )مدنی پــور، ۲۰۰۳(، طراحی  مجــزا از دنیــای خار
فضــای میانی در مســکن نیــز بســیار قابل توجه و بااهمیت اســت. 
بــه بیــان اندرســون، عــدم توجــه بــه اهمیت تعامــل میــان خانه و 
خیابــان، عامــل ایجاد نوعــی جدایی میان این دو می باشــد و این 
امر ســبب جداســازی فضــای عمومی به عنــوان فضایــی متعلق به 
دیگــری می گــردد. این رویداد به تدریج ســبب ناامنــی و بی هویتی 

.)Anderson, 1991, 368( فضای عمومی خواهد شد

2. فضای میانی

که فضای خصوصــی حدومرز یا قلمرو خصوصی   بدیهی اســت 
که  یک یا چند نفر را تعریف می کند و فضای عمومی نشان می دهد 

متعلق به همگان اســت. اما مســئله قابل بحــث حدفاصل این دو 
کــه نقــش اتصال دهندگی میان دو  فضاست)توســلی، ۱۳76، 68( 
عرصــه درونــی و بیرونــی را بر عهده دارد، لذا مفهــوم فضای میانی، 
در ارتباط با مفاهیم درون و بیرون معنا می یابد. مقصود از فضای 
درون، فضــای داخل مســکن و منظور از بیرون، فضای واقع شــده 
ج از مســکن اســت. در این صورت فضــای میانی عرصه ای  در خــار
است که میان جهان بیرون و جهان درون خانه قرار دارد و به مثابه 
کــه در محدوده های  فضــای انتقــال میــان خانــه و خیابــان اســت 
مســکونی، شــامل قلمرو نیمه خصوصی- نیمــه عمومی و در نقش 

اتصال دهنده عرصه های عمومی و خصوصی می باشد.  
عرصه میانی در مجتمع های مســکونی فضاهای میان خیابان 
تا درب واحد مسکونی را دربرمی گیرد. فضاهایی همچون"پیاده رو 
مقابل ورودی، ورودی مجتمع، ســواره رو، پیاده رو داخل محوطه 
مجتمــع، پارکینــگ، فضــای باز، فضــای نیمه باز محوطــه، البی" از 
اجزای فضای میانی می باشــند و سلســله مراتب فضایی دسترسی 
از خیابــان تــا واحــد مســکونی در مجتمع ها توســط ایــن فضاها به 
کــه ایــن اجــزاء در مجتمع های  وجــود می آیــد. الزم بــه ذکــر اســت 
مســکونی مختلــف، یکســان نبــوده و متغیــر اســت. همچنیــن در 
بعضــی از مجتمع ها برخی از آنها حذف شــده و یــا در صورت وجود 
گفت  کیفیت مناســبی برخوردار نمی باشــند. لذا می توان چنین  از 
کیفیت بهتری داشته باشد، اتصال  که هر چه اجزای فضای میانی 
و  بــوده  قوی تــر  خصوصــی)درون(  و  عمومی)بیــرون(  عرصه هــای 

کیفیت باالتری برخوردار است و بالعکس.  فضای میانی از 

3. فضای میانی در مجتمع های مسکونی 

در مجتمع های مسکونی به وسیله تعریف فضای میانی، ارتباط 
میــان فضــای درون و بیــرون در قالب سلســله مراتب منطقی ایجاد 
می گــردد و محیــط بیــرون از خیابان عمومی و فضاهای همســایگی 
بــا سلســله مراتب خصوصی تــر می شــوند تا بــه داخل خانه برســند. 
ج و همچنیــن آمادگی  گــذار از داخــل بــه خــار بدین وســیله شــرایط 
کالبــدی و روانــی در افراد اســتفاده کننده از فضا فراهم می شــود. لذا 
گونــه ای مفصل بندی  گذار به   وجــود فضای میانــی به مثابه فضای 
میــان محیط خصوصی و عمومی ایجاد می نماید تا آنچه خصوصی 
اســت از آنچه عمومی اســت متمایز شود. بنابراین در صورت حذف 
کاستی این فضا از بعد فیزیکی، حلقه های اتصال  فضای میانی و یا 

ج تعریف شده نمی باشد. میان دو عرصه داخل و خار
بــا توجــه به آنچــه بیان شــد، نحــوه سلســله مراتب ایجادشــده 
میــان خیابــان تــا درب ورودی واحــد، بیانگــر نــوع فضــای میانــی 
کیفیــت آنهــا  مجتمــع اســت. بنابرایــن تعــداد اجــزای ایــن فضــا و 
کیفیت فضای میانی می باشد.  لذا می توان  به نوعی نشان دهنده 
بــا دقــت در نحــوه ایجــاد ارتباط میــان درون تــا بیــرون مجتمع به 
کیفیــت این فضــا پی برد. با توجــه به این موضــوع، مجتمع هایی 
بیــرون،  و  درون  میــان  تعریف شــده تر  فضایــی  سلســله مراتب  بــا 
دارای فضای میانی قوی تری نســبت به ســایر مجتمع ها خواهند 

نمــــــودار 1 - اجــــــزای فضای میانــــــی وسلســــــله مراتب دسترســــــی ســــــواره و پیاده در 
مسکونی. مجتمع های 
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بود. بررســی اولیــه فضای میانی در مجتمع های مســکونی در این 
که سلســله مراتب دسترســی از خیابان تا  پژوهــش نشــان می دهد 
ورودی واحد در مجتمع های مســکونی به شیوه های مختلف و با 
اجــزای متفــاوت فضای میانــی نمود می یابد. نمــودار ۲، این امر را 

گرافیکی نمایش می دهد.  به صورت 
مطابــق آنچــه در این نمــودار مشــاهده می گــردد در مجتمع های 
ضعیف سلسله مراتب فضایی میان بیرون )خیابان( و درون )واحد(، 
به عبارتی کیفیت فضای میانی، نسبت به سایر مجتمع ها، ضعیف تر 
هست. بدیهی است با افزایش سلسله مراتب فضایی در مجتمع های 

قوی،  فضای میانی نیز از کیفیت بیشتری برخوردار است. 
 

4. مفاهیم مرتبط با فضای میانی

در رابطــه با فضای میانی و نقش آن در محیط های مســکونی، 
کــه همگــی  گرفتــه اســت  پژوهش هایــی توســط محققــان صــورت 
اشــاراتی بــه مفاهیــم متأثــر از فضــای میانی داشــته اند. جــدول ۱، 
به اختصــار بــه بیــان ایــن نظریــات می پــردازد.  نقاط مشــترک این 
که اســاس نظری ایــن تحقیق را  پژوهش هــا، مفاهیمی می باشــند 

شکل می بخشند.  
ایــن مفاهیم شــامل:"تعامل اجتماعــی"، "قلمــرو و محرمیت"، 
کــه در هریک از تحقیقات پیشــین  "هویــت" و "امنیــت" می باشــند 
صرفًا به ارتباط  یک یا چند مورد از آنها با فضای میانی اشاره شده 
کــه هــدف از ایــن تحقیــق، بررســی ارتبــاط تمامــی  اســت. از آنجــا 
مفاهیم فوق با فضای میانی است، از مجموع این مفاهیم، تحت 
عنــوان "کیفیت هــای انســانی_ محیطــی" نام برده شــده اســت. در 

ادامــه به صــورت مختصــر بــه تعریف هریــک از مفاهیم بیان شــده، 
اشاره  شده است.

امنیت 

از  انســانی  اجتماعــات  در  اساســی  نیــازی  به عنــوان  امنیــت 
کل  اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. امنیــت اجتماعــی و به طــور 
امنیت، ارتباط مســتقیمی با فضا و ساخت وســاز شهری دارد. یک 
فضای شــهری مناســب تا حد زیادی تأمین کننده امنیت و فضای 
نامناســب از بیــن برنده آن و زمینه ســاز انواع آســیب ها و معضالت 
اجتماعی اســت. فضاهای نامناســب شــهری، فضاهــای بی دفاع، 
محــالت ناامن، همــه و همه از عوامل تهدیدکننده امنیت شــهری 
کیفی زندگی  و اجتماعــی هســتند. امــروزه امنیت از شــاخصه های 
در شــهرها اســت و آســیب های اجتماعــی از مهم تریــن پیامدهای 

مفاهیم مرتبط با فضای میانینظریه پرداز

هویت، تقابل های اجتماعیعینی فر)۱۳7۹(

پایداری اجتماعیقائم مقامی )۱۳8۹(

گاوین)۱۹8۲( وحدت اجتماعیآلتمن و 

قلمروگراییچرمایف و الکساندر)۱۹6۳(

امنیت، حس قلمرو، روابط اجتماعیگل )۱۹۹6(

جلوگیری از جرایم، دفاع از قلمرو و خلوتژیکسین و هیلینگ )۲۰۰۹(

حس قلمرونیومن )۱۹7۳(

هویت، اجتماع پذیریبراون و ورنر )۱۹8۵(

کنین، زندگی اجتماعیتوسلی)۱۳76( مراقبت سا

تعامل اجتماعینورالدین)۱۹۹8(

رویاروییمدنی  پور )۱۳87(

امنیتمک دونالد)۲۰۰۵(

کنین بنز )۱۹7۰( کننده نوع ارتباط سا تعریف 

امنیتبرور)۱۹8۳(

کزاد )۱۳86( کنینپا پاسخگو به نیاز ارتباطی سا

امکان مواجه افراد با یکدیگرهیجر و ریجندرپ )۲۰۰۱(

محرمیتهوا )۱۹8۱(

کاهش جرم، روابط همسایگیلنگ )۱۹87(

امنیتنیالندر )۱۳۹۰(

حس قلمروزیسل)۱۹7۵(

کنترل قلمروبلیالن )۱۳۹۰(

کنترل محرمیت و قلمروسیدصدر)۱۳77(

جدول 1- مفاهیم مرتبط با فضای میانی، بیان شده توسط محققان.  

گونه بندی اولیه مجتمع ها با توجه به سلسله مراتب فضای میانی. نمودار 2- 
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مختلف امنیت به شــمار می روند. در این میان، فضاهای شــهری 
که نابهنجاری های اجتماعی در بستر  از جمله مؤلفه هایی هستند 
آنهــا به وقــوع می پیونــدد )Rapoport, 1982, 3-6(. جین جیکوبز، 
نظریه پرداز بزرگ شهری)۱۹6۱(، در تبیین امنیت شهری به تعامل 
کــه محیــط را می ســازند  فضــای فیزیکــی و فرآیندهــای اجتماعــی 
توجــه نمــوده و بــر فعال بــودن فضا به عنــوان عاملــی در ایجاد یک 
کرده اســت. جیکوبــز، ایجــاد حرکت،  کیــد  محیــط امــن و موفــق تأ
اســتفاده های فعــال از ســطح خیابــان و فعالیت هــای خیابانــی و 
مراقبت هــای طبیعی از ایــن فعالیت ها را به عنــوان مؤلفه هایی در 
جهت ســاختن یــک محیط خوب شــهری قلمداد می کند. اســکار 
که  نیومــن )۱۹7۲( نیــز در باب فضاهای قابل دفــاع عنوان می کند 
ح ها در یک "شــهر خشونت آمیز۲۲" از رویکردهای مشابه  مردم و طر
در رفتارهای اجتماعی و در جهت توسعه یک محیط امن، پیروی 
می کننــد )Boyle, 2001, 566(.  در همیــن ارتبــاط مجتمع هــای 
کــه به عنــوان بســتر زندگــی  مســکونی از جملــه فضاهایــی هســتند 
کنانشــان ایجاد نمایند.  می بایســت بتوانند محیطی امن برای سا
در ایــن پژوهــش، جهــت ســنجش میــزان امنیت ایــن محیط ها از 
سنجش احساس ذهنی مخاطب در این  باره استفاده شده است. 

تعامل اجتماعی

جامعــه، هویــت تعاملــی و معنــی دار اســت و جهــان اجتماعــی 
اســت.  شــخصی  اهمیــت  و  معنــی  دارای  آن  درگیــر  افــراد  بــرای 
هویت هــای فــردی و اجتماعــی در فراینــد تعامل هــای اجتماعــی 
که یــاد می گیریم چه  رشــد می کننــد. مــا در تعامل با دیگران اســت 
کســی خواهیم شد. به اعتقاد جنکینز، هویت  کســی هستیم و چه 
که وجه تمایز فرد از دیگران است در جامعه تکوین می یابد.  فردی 
کــه در همه طول  اجتماعی شــدن نخســتین و تعامــالت اجتماعی 
عمر روی می دهند، ســبب می شــود افراد بتوانند در پرتو آنها خود 
کنند)جنکینــز، ۱۳8۱، ۲۱7(. همچنیــن رابطــه متقابــل  را تداعــی 
اجتماعی برای پاسخ به نیازهای انسان به پیوندجویی و احساس 
تعلق به مکان یک ضرورت است. هر فرصتی برای دست یافتن به 
که  چنین منظوری مثبت ارزیابی شده است. دلیل دیگر این است 
فعالیت هــای مردم، با به وجود آوردن زمینه های اجتماعی شــدن 
کمــک می کنند)لنــگ،  و اجتماع پذیــری بــه رشــد فــردی انســان 
۱۳84، ۱87(. توجــه بــه نیازهــای فــردی و اجتماعــی افــراد ســبب 
زندگــی می گــردد. متأســفانه در  بــه فضاهــای  کیفیــت بخشــیدن 
محیط هــای مســکونی امــروزی بــه دلیــل عــدم توجه بــه نیازهای 
کنین تضعیف  کیفی فضا، تعامالت اجتماعی سا انســانی و طراحی 
گفته شــد و پاســخ به نیاز انســان،  گشــته اســت. بــا توجه بــه آنچه 
خلــق فضاهایی برای ایجــاد فعالیت های اجتماعــی میان افراد در 
فضاهــای شــهری، محیط هــای مســکونی و همســایگی ها ضروری 
است. فضاهای بیرونی از این جمله هستند. این فضاها به جهت 
برقراری تعامل با ســایرین برای ایجاد امکان رویارویی و پتانســیل 
خلــق می شــوند )Durker & Gumpert, 1998(. یک فضای بیرونی 
کیفیــت می توانــد بــا جــذب افراد بــرای آمــدن و مانــدن در فضا،  با

تعامــل اجتماعــی ایجاد نمایــد. هرچه افراد زمان بیشــتری را برای 
کنند، تمایل بیشــتری برای شرکت در  فعالیت های بیرونی ســپری 
فعالیت هــای جمعی خواهنــد داشــت )Knack, 2000(. تحقیقات 
کــه این گونــه فضاهــا می تواننــد موجــب افزایــش  نشــان می دهــد 
کنین شوند، به عبارتی مردم به دلیل  تعامل اجتماعی در میان سا
Coo- )نیازشــان به تعامــل اجتماعی به فضاهای بیرونــی می روند 
per & Francis, 1998(. ایــن فضاهــای بیرونــی در مجموعه هــای 
مســکونی بخشــی از فضــای میانــی می باشــند. در ایــن پژوهــش 
کیفیت فضای میانــی بر تعامالت  تالش شــده اســت تا میــزان تأثیر 
کیفیــت بخــش بــه زندگی در  اجتماعــی به عنــوان یکــی از مفاهیــم 

گردد. مجتمع های مسکونی امروزی بررسی 

قلمرو و محرمیت

گروه ها از  که افراد و  قلمرو مکانی، فضای محدودشده ای است 
آن به عنوان محدوده اختصاصی اســتفاده و دفاع می کنند. قلمرو 
بــا یک مــکان هویت روان شــناختی می یابد و با احســاس مالکیت 
.)Pastalan, 1970, 88( کالبدی به صورت نماد درمی آیــد و ترکیــب 
که در  آیرویــن آلتمــن۲۳، دســته بندی ای از قلمــرو ارائه داده اســت 
ح شــده اســت  آن ســه نوع قلمــرو "اولیه"، "ثانویه" و "عمومی" مطر
)آلتمن ، ۱۳8۲، ۱۳8-۱4۵(. همچنین در تقســیم بندی مشــابهی 
بــرای قلمروهــای فضایــی نیومــن در جریــان نظریــه فضــای قابــل 
دفــاع خــود سلســله مراتب قلمروی فضایــی را برحســب خصوصی 
یــا عمومــی بودن چنیــن تعریف می کند: فضــای خصوصی، فضای 
نیمه عمومی و فضای عمومی)Newman, 1996, 58(. قلمرو، یکی 
از ســازوکارهای نظــارت بــر مرز میان خــود و دیگران و ابــزاری برای 
گر خلــوت و ســازوکارهای هم  رســیدن بــه خلــوت دلخــواه اســت. ا
گیرد یا به شــکلی انعطاف پذیر در  پیونــد با آن مورد بی توجهی قرار 
گون فضای  گونا گر معنــای الیه های  گرفته شــود یا ا کار  طراحــی به 
گزیر می شــوند با محیط  شــخصی و قلمــرو فرامــوش شــود، افــراد نا
کلنجــار برونــد تا به مرز دلخــواه تعامل)از دید خود( دســت  آن قــدر 
گام هــا درراه  از اساســی ترین  کــزاد، ۱۳۹۳، ۲48(. یکــی  )پا یابنــد 
که  تعییــن قلمروهــا، توجه به عرصه بندی ها در سکونتگاه هاســت 
هماننــد دیگــر پدیده هــا از سلســله مراتب خاصــی پیــروی می کند. 
در تعریــف چنیــن سلســله مراتبــی بایــد بــه معانــی توجه بســیاری 
داشــت. هنگامی کــه صحبــت از حریم هــا و حفــظ آنهــا می شــود، 
گسترده تری  کلمه معنای ثابتی نداشته و معانی  واضح اســت این 
انجام شــده  تحقیقــات   .)۲۲  ،۱۳78 دربرمی گیرد)بحرینــی،  را 
که قلمرو، یکی از عوامل تأثیرگذار  توســط محققان نشــان می دهد 
کیفیت مــکان زندگی انســان ها و نحــوه رابطه ایشــان با محیط  بــر 
طبیعی می باشد. لذا محیط های مسکونی نیازمند سلسله مراتب 
کــه بــا مفهــوم قلمــرو ارتبــاط  فضایــی، عملکــردی و ... می باشــد 
کــه فضــای میانــی نیــز به واســطه تعریــف  تنگاتنگــی دارد. از آنجــا 
عرصه هــای میــان درون و بیرون شــکل می گیرد، لــذا ارتباط میان 
آن بــا مفهــوم قلمرو قابل توجه می باشــد. ازایــن رو در این تحقیق، 
کیفیت های انسانی- این مفهوم به عنوان یکی از مفاهیم سازنده 

کیفیت های انسانی- محیطی کیفیت فضای میانی و  تحلیل رابطه بین 
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گرفته شــده و به بررســی  محیطــی مجموعه هــای مســکونی در نظر 
رابطه آن با فضای میانی پرداخته شده است.  

هویت

گی ای از محیط می باشد که دارای ابعاد و رویکردهای  هویت ویژ
مختلفی می باشد. چگونگی ارتباط انسان یا محیط در شکل گیری 
هویت یک مکان بسیار مؤثر می باشد. تجلی این مفهوم در صورت 
ایجــاد ارتبــاط طبیعــی و منطقی میــان محیط و فرد می باشــد. به 
عبارتــی بین فرد و محیط زندگی اش ارتباط و احســاس تعلق خاطر 
به وجود نخواهد آمد مگر آنکه قادر به شناخت عمیق و تشخیص 
آن باشد و توان درک تمایز آن نسبت به محیط های دیگر را داشته 
باشــد )قطبــی، ۱۳87، 8۱(. در این پژوهــش، مفهوم هویت از بعد 
ح بوده اســت. هویت مکان،  مکانــی آن یعنــی "هویت مکانی" مطر
حاصــل تمایــزات و تشــابهات یــک مــکان نســبت بــه مکان هــای 
کوین لینچ به عنوان یک طراح شــهری، فضای شهر را  دیگراســت. 
قلمرویــی برای زندگی و هویت یابی می دانســت )فکوهی، ۱۳8۳(. 
هویــت مکانــی بخشــی از زیرســاخت های هویــت فــردی انســان و 
که در  نتیجه شــناخت های عمومی او درباره جهان فیزیکی اســت 
کــه بین هویت مکانی  آن زندگــی می کنــد؛ بنابراین رابطه متعادلی 
گی هــای محیــط پیرامون او شــکل می گیرد، بســیار حائز  فــرد و ویژ
اهمیت است )بهزادفر، ۱۳86، 6۵(. در اصطالح هویت مکانی سه 
مفهــوم نهفته اســت. مکان، هویت و قلمروهای مقام و برســازنده 
کشــوری  این دو مفهوم. مردم همواره خود را به شــهر، منطقه و یا 
کــه در آن زندگــی می کنند، ارجــاع می دهند. در واقع مــردم خود را 
بیشــتر بــه محیط هــای فیزیکــی به مثابه مــکان ارجــاع می دهند تا 
گی های انسانی  محیط های اجتماعی. مکان های زیست خود ویژ
و رفتــاری را تــا حدودی مشــخص می کنند. برعکســش هم صادق 
است. مکان ها به وسیله ی هویت انسانی تحت تأثیر قرار می گیرند 

 .)Naser & kang, 1999, 205(

کیفیت هــــــای  5. ارتبــــــاط فضــــــای میانــــــی با
انسانی- محیطی

که  دیدگاه هــای تعاملــی در مکاتب روان شناســی بر ایــن باورند 
انســان بــا محیــط ارتبــاط برقــرار می نمایــد، در آن دخــل و تصــرف 

می کند و از آن تأثیر می پذیرد. از ســوی دیگر، نیاز انســان به خانه، 
کید بــر دیدگاه های  بســیار فراتــر از نیاز اولیه به ســرپناه اســت. با تأ
کم توجهی به نیازهای دیگر انسان، محیط  اقتصادی و جمعیتی و 
کنان محیط هــای  کم بهــره می مانــد و ســا کیفیــت الزم  زندگــی از 
کــم شــدن حس تعلــق به محیــط زندگی، دچــار نوعی  مســکونی با
بی هویتــی می شــوند. عــالوه بــر ایــن، بــه دلیــل مشــکالت موجود 
گســترش مجموعه هــای از پیــش  گریــزی از  بــزرگ،  در شــهرهای 
طراحی شــده و انبوه وجود ندارد و پرداختن به جنبه های انســانی 
طراحــی چنیــن مجموعه هایی ضرورت می یابــد. محققان با تمرکز 
بــر نیازهــای فضایــی انســان در محیط زندگــی، موارد متعــددی را 
کــه ازجملــه می تــوان به امنیــت فضایــی، روابط  مهــم دانســته اند 
اشــاره  هویــت  و  انســانی  حرمــت  خلــوت،  خوانایــی،  اجتماعــی، 
کــرد )بحرینــی، ۱۳78(. جــان زایــزل۲4 نیــز در نظریــه رفتارگرایانــه 
خــود، نیازهــای فضایــی فــوق را چنیــن برشــمرده اســت: امنیــت، 
 خوانایــی، محرمیت، ارتباط اجتماعــی، راحتی، هویت)کروپات۲۵،
 ۱۹8۵(. در ایــن پژوهــش، از ایــن نیازهــای فضایــی تحــت عنــوان 
کیفیت های انسانی- محیطی نام برده شده است. در این تحقیق 
تالش شده است تا ارتباط میان این مفاهیم با یکدیگر و همچنین 
بــا فضای میانی، به صورت عملی در نمونه های موردی منتخب از 

گردد.  مجتمع های مسکونی شهر شیراز بررسی 

6. روش تحقیق

که با  کاربردی اســت  پژوهــش حاضر از ُبعد هدف، یک تحقیق 
کتابخانه ای  روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از ابزارهای رایج 
و نیز مشاهده میدانی انجام شده است. روش تحقیق پیمایشی و 
گردآوری داده ها، پرسشــنامه محقق می باشــد. جامعه آماری  ابزار 
که حداقل  کلیه مجتمع های مســکونی شــهر شــیراز اســت  شــامل 
شــامل دو بلوک ساختمانی باشند. برای انتخاب نمونه های مورد 
پژوهش، در مرحله اول اطالعات مجتمع های مسکونی در ۹ منطقه 
شــهر شیراز جمع آوری شد. سپس بر مبنای نمونه گیری هدفمند، 
نمونه های مورد نظر به تعداد هفت مجتمع از بین سایر مجتمع ها 
کــه نمونه هــای انتخابی  انتخــاب شــده اســت. الزم بــه ذکر اســت 
گروه هایــی با بیشــترین درصد فراوانی در شهـــر شــیراز و از  از میــان 
کیـفیت فضای میانی متفاوت برگزیده شده اند.  گونـه هایی با  بین 
در ایــن 7 مجتمــع بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری ســاده در 

نمودار3- مفاهیم مرتبط با فضای میانی.
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گونه بند

نام مجتمع
کیفیت اجزای فضای میانی وضعیت 

البیورودی بلوکفضای باز مجتمعپارکینگپیاده روسواره روورودی مجتمعپیش فضای جلو ورودی مجتمع

ی
قو

بهاران

کوثر

ارم

ط
متوس

فدک

جنت

ف
ضعی

بهارستان

سراج

واحدارتفاعبلوکسال ساختمجتمع

۱۳7۰۹6۱۳۲بهاران

6۱۰۰-۵-۱۳8۵64کوثر

۱۳8۰8۵۱۹۲ارم

۱۳84۵۵۳6۰جنت

۵۲۰۳-۱۳8746فدک

۱۳77۱۳4۲۰8سراج

۱۳7۹4۵۹6بهارستان

هــر مجتمــع بـــا توجــه بــه تعــداد واحدهــای آن؛ از طریــق فرمــول 
گردید. ســپس با اســتفاده از  کوکــران، حجم نمونه مورد نیاز برآورد 
روش نمونه گیری تصادفی ســاده، پرسش شــوندگان از هر مجتمع 
گزینه ای لیکرت  گردیدند. پرسشــنامه شــامل طیف پنــج  انتخــاب 
تنظیم شــده اند.  بخــش  ســه  در  پرسشــنامه  ســؤاالت  می باشــد. 
بخش اول شــامل مشخصات آماری پرسش شوندگان، بخش دوم 
کیفیت های  کیفیــت فضــای میانی و بخش ســوم ارزیابــی  ارزیابــی 
کــه در چهــار بخــش شــامل ارزیابــی  انســانی- محیطــی می باشــد 
"قلمــرو و محرمیــت"، "امنیــت"، "هویــت" و "تعامــل اجتماعــی" در 
مجتمع هــای موردنظــر بوده اســت. بــرای تجزیه  و تحلیــل داده ها 
از نرم افــزار SPSS استفاده شــده اســت. آمــار اســتنباطی تحقیــق 
شــامل دو بخــش می باشــد، در بخــش اول از ماتریس همبســتگی 
پیرسون به منظور بررسی روابط بین متغیرها استفاده شده است. 
در بخــش دوم بــرای آزمــون فرضیه هــای تحقیــق از طریق بررســی 
معادالت ســاختاری و تحلیل مســیر، اطالعات به نرم افزار آموس۲6 
کرونباخ  انتقــال یافــت. برای تعیین پایایــی تحقیق از روش آلفــای 
کرونبــاخ به دســت آمده برای  استفاده شــده اســت. مقادیــر آلفــای 
که همگی در حد  متغیرهای پژوهش از ۰/6تا ۰/۹ نوســان می کند 

قابل قبولی می باشند و پایایی پرسشنامه را تایید می کنند.  

گونه بندی مجتمع های مســکونی منتخب   .7
از نظر فضای میانی  

در ادامه، جهت گونه بندی اولیه مجتمع های مسکونی منتخب 
بــر مبنای فضای میانی، ایــن مجتمع ها از نظر اجزای فضای میانی 
گرافیکی در  کیفیت هر قســمت به صــورت  مــورد بررســی قرارگرفتــه و 

مجتمع های مسکونی به تفکیک نمایش داده شده است. 
کیفی  با توجه به دسته بندی انجام شده در جدول۳ و مطالعه 
هــر یــک از اجــزای فضــای میانــی در مجتمع هــای موردمطالعه به 
کوثــر و بهاران"  کــه مجتمع هــای "ارم،  تفکیک مشــاهده می شــود 
کیفیت اجــزای فضای میانی در دســته قــوی، مجتمع های  ازنظــر 
"فــدک، جنــت" در دســته متوســط و "بهارســتان و ســراج" ضعیف 
که دسته بندی مذکور نسبی می باشد  می باشند. الزم به ذکر است 

و صرفًا جهت مجتمع های ذکرشده قابل قیاس است. 

8. ابزار سنجش تحقیق

کتبــی ســاختارمند  ابــزار ســنجش ایــن پژوهــش، پرسشــنامه 
کــه برای ســنجش  گزینــه ای لیکــرت می باشــد  شــامل طیــف پنــج 
گردیده است. هرمتغیر از پرسشنامه ها و منابع محققان استفاده 

9. یافته های پژوهش

در این قســمت به منظور بررســی اطالعات توصیفی یافته های 
پژوهــش؛ میانگین، انحراف معیار و تعداد مشاهده شــده آزمودنی 
در متغیرهای پژوهش حاضر مربوط به هرگونه در جدول توصیفی 
متغیرهــا و به منظور بررســی رابطه ســاده بیــن متغیرهای پژوهش 
مربــوط بــه هرگونــه در جــدول ماتریــس همبســتگی بیــن متغیرهــا 

به صورت مجزا بررسی می شود.

جدول2- مشخصات مجتمع های مسکونی منتخب.

کیفیت اجزای فضای میانی. جدول 3- 

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

کیفیت های انسانی- محیطی کیفیت فضای میانی و  تحلیل رابطه بین 
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سؤاالت پژوهش شاخص معیار

از هر یک از فضاهای زیر چه میزان استفاده می نمایید؟ میزان استفاده

عملکردی

ی
یان

ی م
ضا

ت ف
یفی

ک

میزان انجام هریک از فعالیت های زیر چه میزان می باشد؟

ضروری

انتخابیفعالیت ها

اجتماعی

کیفیت هر یک از بخش های زیر در مجتمع را چگونه ارزیابی می نمایید؟ کالبدی فضایی- 

چه میزان به مجتمع خود اهمیت می دهید؟ اهمیت

ت
هوی

چه قدر به مجتمع خود افتخار می کنید؟
افتخار

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

گر شرایطی پیش بیاید از این مجتمع مهاجرت می کنید؟ ا عدم تمایل به جایگزینی

کودکانتان امن می دانید؟ آیا مجتمع محل زندگی خود را برای خانواده و  میزان جرم خیزی و آسیب های اجتماعی

ت
منی

آیا مزاحمت های ناخواسته و ورود افراد غریبه به مجتمع شما به راحتی امکان پذیر است؟ا مزاحمت های ناخواسته

آیا در صورت ورود فردی غریبه به مجتمع می توانید تشخیص دهید؟ وجود چهره های ناآشنا

آیا از مسیر حرکت اتومبیل ها در مجموعه احساس امنیت می کنید؟ ایمنی

ازنظر شما آیا در این مجموعه مسکونی حریم خصوصی افراد حفظ می شود؟
عرصه بندی عمومی خصوصی

رو
لم

و ق
ت 

رمی
مح

چه میزان از وجود  سروصدای آزاردهنده و آلودگی صوتی در مجتمع رنج می برید؟

در صورت باز بودن درب واحد شما، فضای خصوصی درون واحد برای همسایگان 
قابل مشاهده است؟ کنترل مشرفیت

آیا امکان دیدن فضاهای زندگی شما برای همسایه ها و غریبه ها وجود دارد؟

که نیاز به خلوت و تنها بودن می کنید، قادر هستید مکانی در مجتمع  آیا در زمان هایی 
دنج و آرام بدون مزاحمت برای تنها نشستن بیابید؟ حفظ حریم ها

چه میزان از اوقات فراغت خود را با همسایگان در مجموعه سپری می کنید؟

صرف اوقات فراغت مشترک

ی
اع

تم
اج

ل 
ام

تع

چه قدر از مالقات با همسایگان در فضاهای مشترک مجموعه لذت می برید؟

ترجیح می دهید چه میزان با همسایگان خود ارتباط داشته باشید؟

اغلب چه میزان همسایگانتان را مالقات می کنید؟

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

رفتار 
همسایگان

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

آیا همسایگان شما رفتار صمیمانه ای دارند؟ نحوه رفتار همسایگان

گر مشکلی داشته باشید، چه اندازه می توانید در میان همسایه ها افراد مورد اعتمادی  ا
بیابید؟ کنان کمک سا کاری و  فدا

آیا همسایگان شما متناسب باشخصیت شما و خانواده تان هستند؟
کنان همگونی اجتماعی و فرهنگی سا

آیا از رفتار و فرهنگ همسایگان خود رضایت دارید؟

چه تعداد از همسایگان در بلوک خود را می شناسید؟
شناخت همسایه ها

چه تعداد از همسایگان در سایر بلوک ها را می شناسید؟

جدول 4- سؤاالت پرسشنامه مربوط به هر متغیر. 
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گونه های مختلف مجتمع ها. نمودار 6- متغیر امنیت در 

9-1. اطالعات توصیفی یافته های پژوهش

9-2. ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

گونه های مختلف مجتمع های  جدول 5- اطالعات توصیفی یافته های پژوهش مربوط به 
مسکونی.    

9-3. بررسی متغیرها در گونه های مختلف مجتمع های مسکونی 
کــه در نمــودار4 مشــاهده می شــود، باتوجــه بــه  گونــه  همــان 
گونه مجتمع هــا؛ میزان  کندگــی و میانــه و نمــای داده ها در هــر  پرا
گونه  گونه قوی در حــد باالیی و در مجتمع های  کیفیت در  متغیــر 
گونه مجتمع هــای ضعیف در حد  متوســط در حــد متوســطی و در 

پایینی قرار دارد. 

جدول 6- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش مربوط به گونه های مختلف مجتمع های 
مسکونی.

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

گونه های مختلف مجتمع های مسکونی. نمودار 5- متغیر محرومیت و قلمرو در 

عالمــت * ، ** و ns بــه ترتیــب نشــان دهنده معنــی داری در ســطح 5% و 1% و عــدم وجــود 
همبستگی بین دو متغیر می باشد.

گونه های مختلف مجتمع های مسکونی. نمودار 7 - متغیر هویت در 

کیفیت های انسانی- محیطی کیفیت فضای میانی و  تحلیل رابطه بین 

 کل هبیشین کمینه انحراف معیار میانگین متغیر گونه

یف
ضع

 

 04 4 54/9 700/7 189/2 تعامل اجتماعی
 49 8/3 92/9 784/7 912/2 کیفیت

 07 4 9 920/7 722/3 محرمیت و قلمرو
 80 4 9 787/7 741/2 امنیت
 17 4 9 787/7 241/3 هویت

سط
متو

 

 87 4 98/9 972/7 754/3 تعامل اجتماعی
 52 78/5 32/9 999/7 049/2 کیفیت

 08 4 70/9 713/7 047/3 محرمیت و قلمرو
 19 4 33/9 701/7 722/3 امنیت
 17 4 9 787/7 488/3 هویت

وی
ق

 

 82 75/5 19/9 772/7 573/3 تعامل اجتماعی
 73 78/5 78/9 705/7 175/2 کیفیت

 83 4 9 784/7 144/3 محرمیت و قلمرو
 19 4 33/9 701/7 279/3 امنیت
 88 4 33/2 703/7 153/3 هویت

 

 هویت امنیت محرمیت و قلمرو کیفیت تعامل اجتماعی متغیر گونه

یف
ضع

 

     1 تعامل اجتماعی
    1 331/0* کیفیت

   1 343/0** 333/0** محرمیت و قلمرو
  1 345/0** 309/0** 922/0* امنیت
 1 301/0** 303/0** 329/0** 982/0* هویت

سط
متو

 

     1 تعامل اجتماعی
    1 350/0** کیفیت

   ns119/0 *359/0 1 محرمیت و قلمرو
  ns012/0- **449/0 **483/0 1 امنیت
 ns002/0 **253/0 **424/0 **343/0 1 هویت

وی
ق

 
     1 تعامل اجتماعی

    1 325/0** کیفیت
   ns105/0 **409/0 1 محرمیت و قلمرو

  1 342/0** 420/0** 393/0** امنیت
 1 485/0** 401/0** 320/0** 942/0* هویت
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نتیجه

فضــای  کیفیــت  بیــن  رابطــه  ارزیابــی  درصــدد  پژوهــش  ایــن 
کیفیت های انســانی- محیطی در جهــت افزایش ارتقای  میانــی با
کیفی و انســانی مجتمع های مســکونی اســت. فضای  جنبه هــای 
در  کــه  اســت  خصوصــی  و  عمومــی  قلمــرو  میــان  عرصــه  میانــی 
محدوده های مسکونی، قلمروهای نیمه خصوصی- نیمه عمومی 
گــذاری از فضاهــای خصوصــی در برابــر  را دربــر می گیــرد. ایــن فضــا 
فضاهــای همگانــی و عمومــی ایجاد می نمایــد و مرز میــان این دو 
ناحیــه را شــکل می دهــد. در همین ارتباط و جهت بررســی و بیان 
اهمیــت فضای میانــی، در این پژوهش به چگونگــی و میزان تأثیر 
کیفیت های انسانی محیطی مجتمع های  کیفیت فضای میانی بر 
کیفیت های انســانی- مســکونی پرداخته شــده اســت. مقصــود از 

کیفیت بخــش به زندگــی جریان یافتــه در این  محیطــی، مفاهیــم 
کــه رابطه ای  مکان هــا می باشــند. نتایــج تحقیــق نشــان می دهــد 
کیفیــت فضای میانی با متغیرهای وابســته  مســتقیم میــان متغیر 
کیفیت فضای  که چگونگــی  وجــود دارد. ایــن امــر بدان معناســت 
میانــی مجتمع هــای مســکونی می توانــد بــر چگونگــی ظهور ســایر 
کیفیت هــا، تأثیر مســتقیم و مشــخص بگذارد. بــه عبارتی هم زمان 
کیفیت  گونه با کیفیت فضــای میانی در  بــا افزایش میانگین متغیر 
فضــای میانی قوی تــر، میانگیــن متغیرهای وابســته )کیفیت های 
گونه ها افزایش خواهد یافت.  انســانی- محیطی( نســبت به ســایر 
بــه طراحــی فضــای میانــی در محیط هــای مســکونی  لــذا توجــه 
امروزی امری ضروری است. تعریف صحیح این فضا، سبب پیوند 

9-4. نتایج توصیفی تحقیق
کیفیت - ۱ کنان مجتمع های مســکونی موردبررسی،  ازنظر ســا

فضــای میانی مجتمع های مســکونی به طور میانگیــن برابر ۲/6۳ 
که از وضعیت مناســبی برخوردار می باشند. اما به طور  می باشــند، 
کیفیــت فضــای  گونــه شناســی مجتمع هــا؛  دقیق تــر بــا توجــه بــه 
گونه خوب با میانگیــن ۲/۹۰4 از وضعیت  میانــی در مجتمع هــای 
گونه متوســط بــا میانگیــن نمــره ۲/7۵۱  مطلوب تــری نســبت بــه 
کــه این امر  گونــه ضعیــف بــا میانگین ۲/۱۹۲ برخوردار می باشــد  و 
گونه شناســی و دســته بندی  از انتظــار نبــوده اســت و بحــث  دور 

مجتمع های مسکونی را تائید می کند.
نگرش پاســخ دهندگان نســبت به ایجــاد تعامالت اجتماعی - ۲

در فضــای میانــی مجتمع ها از وضعیت خوبی برخوردار می باشــد، 
که این مــورد نیز  کــه میانگیــن نمــره آنها ۳/۱4 می باشــد،  بطــوری 
گونــه خــوب بــا  کــه انتظــار می رفــت؛ در مجتمع هــای  همان گونــه 
بــا  گونــه متوســط  میانگیــن ۳/4۰۳ دارای وضعیــت خــوب و در 
گونــه ضعیــف بــا  میانگیــن ۳/۰4۵ دارای وضعیــت متوســط و در 

میانگین نمره ۲/۹8۱ دارای وضعیت ضعیفی می باشد.
کنان - ۳ ســا ازنظــر  موردبررســی،  مجتمع هــای  امنیت پذیــری 

دقیق تــر  به طــور  و  )میانگیــن۲/۹6(  اســت  مطلــوب  نســبتًا  آنهــا 
وضعیــت  از   )۳/۲۰۱ )میانگیــن  خــوب  گونــه  مجتمع هــای  در 
گونه  گونــه متوســط )میانگیــن ۳/۰۲۲( و  مطلوب تــری نســبت به 
که این موضوع دور از  ضعیــف )میانگین ۲/6۵۹( برخوردار اســت. 

انتظار نبوده است.
وضعیت هویت در مجتمع های مسکونی موردبررسی نشان - 4

کــه نگــرش پاســخ دهندگان نســبت به ایــن عنصر نســبتًا  می دهــد 
گویه،  مثبــت اســت به طوری کــه میانگین نمــره آن از متوســط یک 
که انتظار می رفت؛ در  ۳/۵۹ می باشــد. به طور دقیق تر همان گونه 
گونــه خوب بــا میانگیــن ۳/۹4۳ نگــرش مثبت تری  مجتمع هــای 
گونه ضعیف با  گونه متوسط با نمره میانگین ۳/۵88 و  نسبت به 

نمره میانگین ۳/۲۵۹ هست.
که نگرش پاســخ دهندگان نســبت - ۵ کــی از آن اســت  نتایــج حا

بــه محرمیــت و قلمــرو در فضاهــای میانی مجتمع هــا در حد خوبی 
گویه ۳/۵۹  می باشــد به طوری که میانگین نمره آنها از متوسط یک 
می باشد که میانگین این عنصر نیز در گونه های مجتمع های خوب 
که تأییدی  ۳/۹۵۹ و متوســط ۳/7۵6 و ضعیف ۳/۰۲۲ می باشد، 

گونه بندی صحیح مجتمع های مسکونی. گونه شناسی و  است بر 
بــه  توجــه  بــا  می شــود،  مشــاهده  نمــودار  در  کــه  همان گونــه 

کندگی و میانه و نمای داده ها در هرگونه مجتمع ها؛  پرا
گونه قوی در حد باالیی 	  • میــزان متغیر محرمیت و قلمرو در 

گونــه  در  و  متوســطی  حــد  در  متوســط  گونــه  مجتمع هــای  در  و 
مجتمع های ضعیف در حد پایینی قرار دارد. 

گونــه قــوی؛ در حــد باالیــی و در 	  • میــزان متغیــر امنیــت در 
مجتمع های گونه متوسط در حد متوسطی و در گونه مجتمع های 

ضعیف در حد پایینی قرار دارد. 
گونــه قــوی در حــد باالیــی و در 	  • میــزان متغیــر هویــت در 

مجتمع های گونه متوسط و ضعیف در حد متوسط و پایینی قرار دارد. 
گونــه قوی در حد باالیی 	  • میــزان متغیــر تعامل اجتماعی در 

گونــه  در  و  متوســطی  حــد  در  متوســط  گونــه  مجتمع هــای  در  و 
مجتمع های ضعیف در حد پایینی قرار دارد. 

گونه های مختلف مجتمع های مسکونی.  نمودار 8- متغیر تعامل اجتماعی در 
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