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ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهر
(مطالعه موردی :خیابان ولیعصر (عج) تهران)
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چکیده
در این مقاله ،رابطه رفتار قلمروپایی شــهروندان با میزان و معیارهای پیوســتگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری
مطالعه شده است .وجود پیوستگی بين ساختمان و شهر در انسجام فضاها و کیفیتمندی آن شرط اساسی است .رفتار قلمروپايي
بهعنوان یکی از ابعاد اجتماعی فضای شــهری ،در ادراک پیوســتگی فضاها و تعیین معیارهای ارزشگذاری کیفیت آنها توسط
شــهروندان نقش مهمی ایفا مینماید .مدعای تبیینی مقاله آناست که بر اساس رفتارهای قلمروپايي شهروندان ،میزان ادراك
و معیارهای پیوستگی ساختمان و شهر متفاوتاست .این گزاره نظري در سه سکانس از خیابان ولیعصر(عج) تهران مورد آزمون
واقع شدهاســت .در ســطح نظری روش تحقیق توصیفی -تحلیلی و در سطح تجربی پیمایشی است که در چارچوب منطق فازی
انجام گرفته است .نتایج تحقیق نشان ميدهد ،بین میزان رفتار قلمروپایی و میزان ادراک پیوستگی همتغییری وجوددارد ،ولی
معیارهای پیوســتگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شــهری در فضاهای مختلف بر حسب میزان و نوع رفتار قلمروپایی
شهروندان متفاوت است.

هویت شهر

تاریخ دریافت مقاله1391/11/15 :
تاریخ پذیرش نهایی1392/11/26 :
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مقدمه
فضاهاي شــهري بهعنوان يکي از دستاوردهاي انساني که نمادي از
فرهنگ و تمدن جوامع هســتند ،از اهمیت شــایانی برخوردار هستند
(نقیزاده و طغیانی.)73 ،1390 ،

6
هویت شهر
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قلمروپايي یکی از ابعاد اجتماعی فضاهای شــهری اســت .کیفیت و
نحوه رویدادن آن با کیفیت فضاهای عمومی شــهری مرتبط است.
بهعبارتی ،چگونگی و میزان رفتار قلمروپايي شهروندان با معیارهایی
که توسط آنها شهروندان فضای عمومی شهری را مطلوب یا باکیفیت
میداننــد ،تأثیر متقابل دارند .مدعای مقاله این اســت که قلمروپايي
بهعنوان یک کنش اجتماعی با میزان احســاس پیوستگی ساختمان و
شــهر در فضاهای عمومی شهری رابطه دارد و بین آنها الزام ًا همیشه
همتغییری وجود دارد .میزان این همتغییری از فضایی به فضایی دیگر
با توجه به ماهیت ،ویژگیها و نوع فضا متفاوت است .تبیین همتغییری
این دو متغییر و بررسی روابط متقابل آنها بر اساس ویژگیهای فضاها،
هدف مقاله اســت .بر این اساس با توجه به مسئلهمند بودن موضوع،
رابطه بین میزان و نوع رفتار قلمروپايي شهروندان با میزان پیوستگی
و انســجام فضاهای عمومی شهری مورد مطالعه قرار گرفتهاست .در
ایــن مطالعه خیابان ولیعصر (عج) تهران برای مطالعه موردی انتخاب
شدهاست .با توجه به اینکه موضوع مقاله ،بررسی رابطه متقابل مفاهیم
قلمروپايي و پیوســتگی فضاهای عمومی شــهری است ،در ادامه به
بررسی این دو مفهوم بهعنوان مبانی نظری مقاله پرداختهمیشود.
پيشينه نظری
چگونگی ارتباط و تعامل مردم در فضاي ساختهشده و چگونگی کنترل
مردم بر فضای معمــاری از طریق رفتار قلمروپایی از اساســیترین
مفاهیم در طراحی محیط اســت (لنگ .)111 ،1386 ،عواملي چون تأمين
خلوت و فضاي شخصي و داشتن رفتار قلمروپايي به ارضاي نيازهاي
ديگــري چون هويت ،انگيزش ،امنيت ،خودشــکوفايي و عزتنفس و
حستعلق به محیط و رضایت از مکان زندگی در انســانها ميانجامد
(Hall, 1995; Goffman , 1963; Sommer, 1969; Altman& Chemers

 .)1980چگونگي بيان اين نيازها و نحوه دستيافتن به آنها ،در جوامع
مختلف بهشــدت متفاوتاســت (Hall, 1966; Altman & Chemers,
 .)1980مفاهیــم خلوت ،فضای شــخصی و قلمروپایــی باهم ارتباط
نزدیکــی دارند .نوع و میزان خلوت ،به الگــوی جاری فعالیت ،زمینه
فرهنگی و شخصیت و انتظارات فردی وابسته است (لنگ.)166 ،1386 ،
اساس ساخت شــهر در واقع تفکیک فضاهای شــهر به عرصههای
عمومی و خصوصی است .چرایی و چگونگی تفکیک فضاها به عمومی

ت (.)Sommer,1969, 21
اس 

و خصوصی از اهمیت زیادی برخوردار
کنترل مســتمر بر بخشهای خاصی از فضای کالبدی توســط فرد
یا یک گروه منجر به شــکلگیری قلمرو میگــردد .حس قلمروپايي
از حس تعلق و انس با مکان نشــأت میگیرد .قلمرو باعث میشــود
حس متمایزبودن ،حریم خصوصی و حس هویت فردی تقویتشــود.
نیاز به قلمرو از نظر ســازوکارهای تنظیــم حریم خود و دیگران قابل
تبییــن اســت ( .)Altman, 1973; Sommer, 1969طبــق نظر آلتمن،
سه شکل قلمرو شــامل قلمرو اول(مانند خانه) ،قلمرو دوم که دارای
ســطح متوسطی از شخصیسازی اســت و قلمرو سوم(سطح عمومی
اســت) ،را میتوان تعریفکرد .براین اســاس ،قلمرو وابسته به چهار
عامل اســت :مدت ســکونت در مکان ،تأثیرات ادراکی بر ســاکن و
دیگران در ایجاد حس مالکیت ،میزان و مقدار شخصیســازی مکان،
میــزان قابلدفاعبودن آن مکان در زمان تجــاوز به قلمرو .قلمرو از
طریق عالمتگذاری و مرزبندی كالبــدي برای کنترل رفتار در فضا
شکلمیگیرد (.)Altman,1975
اگرچه رفتار قلمروپايي توســط غریزه تحریک میشــود ،ولی شدت
و شــکل آن توســط چارچوبهــای فرهنگــی و اجتماعــی بهنظم
درمیآید ( .)Dubos, 1965; Ardrey, 1966اســکار نیومن معتقداست که
سلســلهمراتب قلمرومکانی یا زمینههای بهوجود آورنده خلوت ،برای
احساس بهزیســتی مهم هستند و به احســاس امنیت انسان کمک
میکننــد .نیومن ایجــاد امنیت و احســاسامنیت را از طریق مفهوم
فضای قابلدفاع تبیینمیکند (.)Newman, 1972
پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری
زمانی یک ســکونتگاه مطلوباست که بهعنوان مجموعهای پیوسته
و یکپارچه به احســاس درآید ( )Lynch,1960از نظر كوين لینچ شرط
اساســی برای پیوستگی و یکپارچگی مجموعه آناست که مظاهر هر
قســمت در قسمت دیگر جاری شود و احساســی از پیوستگی درونی
اجزا ء از هر جهت و در هر سطح بهوجود آید و در همه مظاهر مجموعه
بهطور پیوسته ادامهیابد (لینچ .)1387،با ایجاد انسجام و پیوستگی پایدار
و متداوم در شــهر ،پیوند گذشــته ،حال و آینــده فرهنگ یک جامعه
برقرار گشــته ،معیارها و ارزشهاینســلهای پشتسر هم ،بههم
متصل میشــود (حمیدی .)11 ،1376 ،اســتخوانبندی و ساختار فضای
عمومی شهری در صورت داشتن پیوستگی ،واجد کیفیت و مختصات
ویــژه میگــردد .این مختصــات در جو حاکم بر فضــا و ارزشهای
بصری آن منعکس گردیده و از تراکم جمعیتی ،ســروصدا ،نوع تردد،
نوع فعالیتهای خارج از ســاختمانها ،آرامــش یا ازدحام ،همگنی و
ناهمگنــی فرمها و فعالیتها ،تفکیک حریمهای خصوصی و عمومی،

تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیارها و میزان ...

قلمروگرایی


    
    
    
   

 

 

  
 

شكل  .1نقش قلمروگرایی در طراحی محیط

فرضیه تحقیق
بر اســاس مبانی نظری مطرحشــده گزاره نظري این تحقیق بهشرح
زیر اســت :پیوستگی ساختمان و شــهر در فضای عمومی شهری 

چارچوب روششناختی
اين پژوهش بر حســب اهداف جــز ء مطالعات توصيفی و تبيينی و بر
مبنای نتايج در زمره مطالعات کاربردی است .بر مبنای فرايند پژوهش
كيفي و کمی و بر مبنای چارچوب روششناســی ،فازی اســت .طبق
روششناســی فازی ،میتوانگفت همهچيز بهشكل نسبي درجهبندی
میشود (گاســكو )1384 ،و حقيقت چيزي بين صفر و يك است (ساعی،
 .)1392درجــات فازی مفاهیم بر مبنای ارزشهای جدول زیر توســط
ریگین تعیین شدهاست.
شیوه گردآوری دادهها در ســطح کالن رجوع به اسناد و متون علمی
و در سطح خرد ،روش تجربی پیمایش با ابزار پرسشنامه و بهصورت
مصاحبهحضوری است .واحدهای مشاهده رجوع به بلوکهای متصل
به ســکانسهای انتخابشده و مصاحبه با افراد با تحصیالت حداقل
دیپلم میباشــد .در ایــن مقاله چهار واحد تحلیل مــورد مطالعه قرار
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تناســب فضای باز و ســبز به فضای محصور و بسته ،نورپردازیها و
بسیاری موارد کمی و کیفی دیگر ناشی میشود (همان.)3 ،
شــهرها بهلحاظ تعــدد عناصر و پيچيدگي روابط جزو سيســتمهاي
پيچيده هســتند که يافتن عناصر ســازنده اين سيســتم و همچنين
پيوندهاي آنان هســته اصلي مسائل شهري را تشکيلميدهد (حبیب
و شــکوهی .)17 ،1391 ،ماهیت پیوستگی همانند هر امر دیگری نسبی،
درجهبندی شده و غیرقطعی اســت .تعیین میزان پیوستگی بر مبنای
دســتگاه نظری دوارزشــی صفر و یک که در معرفتشناسی علوم و
تحت عنوان منطق ارسطویی رایجاست ،تنها ب ه این گزاره میانجامد
کهیک فضای عمومی شهری پیوسته است یا پیوسته نیست .این گزاره
منطبق با واقعیت نیســت ،چرا که ماهیت پیوستگی فضاها و در کل،
ماهیت پدیدهها و واقعیتها دوارزشی نبوده ،بلکه چندارزشی ،مبهم و
درجهبندی شــدهیا به اصطالح فازی است .تبیین میزان دقیقتر این
پیوســتگی نیازمند طراحی نظام یا دســتگاه معرفتی چندارزشی است
که در آن پاســخ گزارهها ،صرف ًا محدود به آری یا خیر نمیباشد ،بلکه
درجات پیوستگی شامل طیفی از محدوده ارزشگذاری شده بین صفر
و یک است.

قلمروپايي بر اساس این گزاره ،قلمروگرایی شرط الزم برای پیوستگی
ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری است .فرضیه مقاله بهشرح
زیر اســت« :بین میزان رفتار قلمروگرایی شهروندان با میزان ادارك
پیوستگی ســاختمان و شهر همتغیری وجوددارد ،بهگونهای که هرچه
میزان قلمروگرایی بیشتر باشــد ،میزان ادراك پیوستگی ساختمان و
شهر نیز بیشتر میشود».
اثبات این ادعا از طریق رجوع به شواهد تجربی انجام شدهاست.

هویت شهر
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مدارک علمی.
حجــم نمونه برابر  500نفر از ســاکنین و کســبه بلوکهای متصل به
سکانسهای موردمطالعه بوده و شیوه نمونهگیری به روش هدفمند است.

جدول :1ارزشهای فازی()Source: Ragin, 2008
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برچسب زبانی

درجه بندی

عضويت کامل

0/99

بيشتر درون مجموعه

0/83

بيشــتر درون تــا بيــرون
مجموعه

0/67

نقطه گذار

0/500

بيشــتر بيــرون تــا درون
مجموعه

.33

بيشتر ًبيرون از مجموعه

.17

عدم عضويت کامل
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گرفتهاست -1 :شهرتهران؛  -2خیابان ولیعصر(عج) و سه سکانس از
آن شامل سکانسهاي :میدان تجریش تا زعفرانیه؛ میدان ولیعصر(عج)
تــا چهارراه ولیعصر(عج)؛ و میدان راهآهن تا چهارراه مولوی -3 .افراد
شــامل ســاکنین و کسبه ســکانسهای مورد مطالعه؛ و  -4اسناد و

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
آزمون فرضیه نیازمند عملیاتیســازی مفاهیم مورد اســتفاده در این
فرضیه است که در ادامه ،معرفهای عملی آنها بیان شدهاست.
تعریف مفهومی پیوستگی ساختمان و شهر :از لحاظ مفهومی پیوستگی
ســاختمان و شهر عبارتاســت از اینکه ادراکی از پیوستگی درونی و
برونــی مجموعه در تمامی ســطوح ،مقیاسها و جهات یک مجموعه
بهوجودآید و مظاهر هر قسمت در قسمت دیگر جاری و بهطور پیوسته
ادامهداشته و بین درون و برون مجموعه دیالکتیک مناسب شکلگیرد.
در اینصورت معناداری ،خوانایی و هویت متن شهری حاصلمیشود.
زمانی پیوســتگی مطلوباست که در ابعاد کالبدی ،فضایی ،اجتماعی
و نمادین حاصل گردد.
تعریف مفهومــی قلمروپایی (قلمروگرایــی) :بهلحاظ مفهومی
قلمروگرایی بهمعنی تأمین فضایشــخصی ،تأمین خلوت و داشــتن

جدول .2معرفهای عملی قلمروگرایی
ابعاد قلمروگرایی

معرفهای عملی قلمروگرایی

تأمین فضایشخصی

عدم تعرض به فضای شخصی افراد؛

تأمین خلوت

 -1امکان کنترل برخوردها و تعامالت با دیگران در فضا؛
 -2امکان کنترل برخوردهای دیداری ،شنیداری ،بویایی ،چشایی در فضا
 -3امکان شکلگیری تعامالت اجتماعی

داشتن رفتار قلمروپایی

 -1احســاس مالکیت نســبت به فضای جلوی ملک؛  -2وجود
سلســلهمراتب بین فضاهای عمومی و خصوصی؛  -3نفوذپذیری
و دسترسی

جدول .3معرفهای عملی پیوستگی فضاهای عمومی شهری
ابعاد پيوستگي فضاهای عمومی شهری

معرفهای عملی

پیوستگی کالبدی

خوانایی کالبدی ،هماهنگی ،نظم و زیبایی ظاهری ،پیوستگی و یکپارچگی

پیوستگی فضایی

پیوستگی در دیدها و منظرها ،پیوستگی دسترسیها و نفوذپذیریها ،ارتباط مناسب طبقات همکف ساختمانها با فضای خیابان

پیوستگی فعالیتی -اجتماعی

فضاهای جمعی ،کنترل تعامالت و رفتارها ،سازگاری کاربریها و فعالیتها ،سر زندگی،ایمنی و امنیت

پیوستگی نمادین

وجود نمادها و نشانههای آشنا و خاط رهانگیز ،پیوستگی و یکپارچگی نمادها و نشانهها

انسجام و یکپارچگی کیفیتها

هویتمندی ،همخوانی شاکله فضا با عقاید و اندیشههای فرد ،قابل تصوربودن فضا پس از ترک آن

تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیارها و میزان ...
صفحات
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رفتار قلمروپایی اســت .قلمروگرایی ،چگونگی ارتباط مردم در فضای
ساختهشــده و چگونگی کنترل مردم بر فضای معماری از طریق رفتار
قلمروپایی است.

مقیاس فازی مفاهیم
با توجه به جدول ارزشهای فازی که در مبانی روششناســی فازی بیان
شد ،برای هریک از مفاهیم طبق جدول  4مقیاس فازی ساخته شدهاست.

تعریف عملیاتی مفاهیم(متغیرها)
تعریف عملیاتی معرفها بهشرح جدولهای  2و  3میباشد .اعتبار این
معرفها از طریق رجوع به پيشينهنظری ،اجماع علمی صاحبنظران و
دانش محتوایی نویسندگان تأمین شدهاست.

تحلیل توصیفی
تحلیل توصیفی در دو بُعد متغیرهای زمینهای و متغیرهای مســتقل و
وابســته انجام شده است .گویههای مورد پرسش بر حسب متغیرهای
مستقل و وابسته مطابق با جدول  5است.

جدول  .4مقیاسسازی مفاهیم مورد استفاده در فرضیه

درجهبندی فازی قلمروگرایی

تمایل کامل به داشــتن رفتارهای قلمروگرایانه ( ).99تمایل بیشــتر به داشــتن رفتارهای قلمروگرایانه ( ).83کم و بیش تمایل به
داشــتن رفتارهای قلمروگرایانه ( ).67نه تمایل به داشتن رفتار قلمروگرایانه نه تمایل به نداشتن رفتار قلمروگرایانه ( ).5کم و بیش
عدم تمایل به داشــتن رفتارهای جمعگرایانه ( ).33تمایل کمتر به داشــتن رفتارهای جمعگرایانه ( ).17عدم تمایل کامل به داشتن
رفتارهای جمعگرایانه ( ).01

گویههای ناظر بر قلمروگرایی

گویههای ناظر بر احساس پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری

 در حالت عادی مانند موقع راهرفتن ،بهفضای شــخصی افراد تعرض نمیشود .مانند  -شکل کلی فضا بهراحتی قابل درک است.نزدیک نشدن بیش از حد به شخص.
 آن قسمت از خیابان که ساختمانهای آن بههم پیوسته هستند ،را یکپارچه احساس کند. -در این فضا توانایی کنترل برخورد خود با دیگران برای فرد وجود دارد.

 ساختمانها و فضای خیابان آراستگی و نظم ظاهری دارند. -فضای خیابان بههمراه ساختمانها بهصورت یک مجموعهیکپارچه احساس میشود.

 بین فضاهای خصوصی مانند خانهها با فضاهای نیمهعمومی مانند حیاط مجتمعها - ،ساختمانهای جلویی خیابان با ساختمانهای عقبی دارای انسجام و یکپارچگیهستند.
فضایی نیمهخصوصی مانند ورودی یا پیش ورودی وجود دارد.
 کل عناصر موجود مانند ساختمانها ،گیاهان ،کف خیابان ،مبلمان و نورپردازیها با همانسجام دارند.
 فضاهای پر مانند ساختمانها با فضاهای خالی دارای پیوستگی مناسب هستند. فضاهای داخلی (مانند مغازهها) با فضای بیرون(مانند خیابان) ارتباط مناسب دارند - .در طول این قسمت از خیابان انسان همواره احساس میکند ساختمانهای اطراف مانندحصاری او را در برگرفتهاند.
 ساختمانها و فضاهای موردنظر را در این قسمت بهراحتی میتوان پیداکرد. از ساختمانهای پشت خیابان دسترسی بهفضای خیابان به اندازه کافی وجود دارد - .این قسمت از خیابان بهعنوان جزئی پیوسته از بقیه قسمتهای خیابان احساس میشود. نشانهها و نمادها بهصورت یک مجموعه مرتبط بههم و بهصورت یکپارچه با سایر عناصربهنظر میرسند.
-ورودیهای ساختمانها با فضای خیابان ارتباط مناسب دارند.

 -این فضا هویت و شخصیت خاص برای خودش دارد.

 -سعی کند با نشانههایی نشان دهد مالکیت جلوی ملکش در اختیار خودش است.

 -پس از ترک فضا ،میتوان شکل فضا و عناصر آن را در ذهن تصورکرد.

شماره نوزدهم  /سال هشتم /پاییز 1393

جدول  .5گویههای مورد پرسش در مطالعه میدانی

هویت شهر

درجهبندی فازی پیوستگی ساختمان و
شهر در فضای عمومی شهری

پیوستگی کامل ( ).99بیشتر پیوستگی ( ).83کم و بیش پیوستگی ( ).67بینابین ( ).5کم و بیش ناپیوستگی ().33
کمتر پیوستگی ( ).17کامال ناپیوسته ( ).01
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توصیف متغیرهای زمینهای
بروندادهاي آماري حاصل نشانميدهد كه 320نفر يعني  73درصد
از پاســخگويان را مردان و  121نفر يعني  27درصد دیگر را نيز زنان
تشكيلدادهاند .برونداد آماري مربوط به آمارههاي توصيفي اين متغير
نشــانميدهد كه بر روی طیف جمعیت  17-80ســاله پاسخگویان،
آمارههــای گرایش به مرکز نما (مد) برابر بــا  ،25میانه برابر با  29و
میانگین ســنی پاســخگویان برابر با  31/6و آماره پراکندگی انحراف
استاندارد برابر با  10.95است .براساس توزيع آماري اين متغير 6 ،نفر
يعني در حدود  1.3درصد از پاســخگويان را دارندگان مدرک ابتدايي،
 19نفر یعنی در حدود  4/1درصد را دارندگان مدرک سيكل 173 ،نفر
یعنی  37/3درصد را دارندگان مدرک ديپلم 54 ،نفر یعنی حدود 11/6
درصد كارداني 164 ،نفر يعني  35/3درصد كارشناســي 25 ،نفر يعني
 5/4درصد كارشناســي ارشد و  4نفر يعني  0/9را نیز دارندگان مدرک
دكتري تشــکیل دادهاند كه آمارهنما مربوط به دارندگان مدرك ديپلم
با  37/3درصد بیشــترین اســت .برونداد آماري مربوط به آمارههاي
توصيفي متغیر سابقه سکونت در تهران نشانميدهد كه بر روی طیف
 1-80ســال ،آمارههای گرایش به مرکز نما(مد) برابر با  1سال ،میانه
برابر با  26و میانگین ســكونت پاســخگویان برابر بــا  26/3و آماره
پراکندگی انحراف اســتاندارد برابر با  14/75ســال است .با توجه به
آمارههای فوق میتوان نتیجهگرفت که اکثریت جمعیت نمونه آماری
پژوهش حداقل دو دهه سابقه سكونت در تهران را دارند .بروندادهاي

آماري حاصل از جدول توصيفي مالکیت نشانميدهد كه  43/8درصد
از پاســخگويان پژوهــش را افراد مالك و  56/2درصــد دیگر را نيز
مســتاجرين تشكيلدادهاند .از مجموع  464پاسخگوي پژوهش 24/1
درصد به اين سوال پاسخ ندادهاند.
تحلیل توصیفی مفاهیم فرضيه
با توجه به منطق حاکم بر پژوهش که منطق فازی اســت ،مجموعه
فازی مســتقل(قلمروگرایی) و مجموعه فازی وابسته(کیفیت فضاهای
عمومی شــهری) در این مقاله در هر سه سکانس و مجموع آنها مورد
تحلیل توصیفی قرار گرفتهاند .قلمروگرایی و پیوســتگی ســاختمان و
شــهر در فضاهای عمومی شهری بهشــرح زیر مورد تحلیل توصیفی
واقع شدهاند.
دادههــای تجربی قلمروگرایــی :دادههای تجربــی قلمروگرایی در
سکانس میدان تجریش تا زغفرانیه طبق جدول  6میباشد.
همانطــور که از دادههای تجربی جدول مشخصاســت ،شــاخص
قلمروگرایی در این ســکانس نشانمیدهد بیشــتر افراد دارای رفتار
قلمروپایی هســتند تا عدم قلمروپایی 20/9 .درصد پاسخگویان عضو
زیرمجموعه بینابین 19/2 ،درصد پاسخگویان عضو زیرمجموعه «کم
و بیــش قلمروگرایی» 15/9 ،درصد افراد عضو زیرمجموعه «بیشــتر
قلمروگرایی و  9/4درصد پاسخگویان عضو زیرمجموعه «قلمروگرایی
کامل» هستند.

جدول .6دادههای تجربی قلمروگرایی در سکانس میدان تجریش تا زعفرانیه
گویههای قلمروگرایی

کام ً
ال موافق

موافق

تا حدی موافق

بینابین

تاحدی مخالف

مخالف

کام ً
ال مخالف

بیپاسخ

شاخص قلمروگرایی

9/4

15/9

19/2

20/9

13/4

9

9/7

2/7
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شكل  :2شاخص قلمروگرایی در سکانس میدان تجریش تا زعفرانیه

تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیارها و میزان ...

5-15

صفحات

جدول .7دادههای تجربی قلمروگرایی در سکانس میدان ولیعصر(عج) تا چهارراه ولیعصر(عج)
گویههای قلمروگرایی

کام ً
ال موافق

موافق

تا حدی موافق

بینابین

تاحدی مخالف

مخالف

کام ً
ال مخالف

بیپاسخ

شاخص قلمروگرایی در سکانس دوم
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شكل .3شاخص قلمروگرایی در سکانس دوم

گویههای قلمروپایی

کام ً
ال موافق

موافق

تا حدی موافق

بینابین

تاحدی مخالف

مخالف

کام ً
ال مخالف

بیپاسخ

شاخص قلمروپایی در سکانس
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شكل :4شاخص قلمروگرایی در سکانس سوم

در ســطح ابعاد قلمروگرایی و در زیرمجموعه «قلمروگرایی کامل»،
بیشــترین افراد پاســخگو عضو گویههای مربوط بــه تأمین فضای-
شخصی با  17/9درصد و امکان کنترل برخوردها و تعامالت در فضای
خیابان با 14/2درصد پاسخگویان میباشد.

نمودار شــاخص قلمروگرایی در این سکانس نشانمیدهد که نقطه
گــذر (زیرمجموعه بینابیــن) ،نقطهعطف منحنی اســت .این نمودار
نشــان میدهد که درصد عضویت افراد در زیرمجموعههای ســمت
«قلمروگرایی» ،بیشتر از سمت «عدم قلمروگرایی» است.

شماره نوزدهم  /سال هشتم /پاییز 1393

جدول .8دادههای تجربی قلمروپايي در سکانس میدان راهآهن تا چهارراه مولوی
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شــاخص قلمروگرایی در این ســکانس نشــانمیدهد ،بیشتر افراد
دارای رفتار قلمروپایی هســتند .طبق دادههای تجربی 22/2 ،درصد
پاسخگویان عضو زیرمجموعه «بینابین» 20 ،درصد دارای رفتارهای
کــم و بیش قلمروگرایانه 11/8 ،درصد افراد دارای رفتارهای بیشــتر
قلمروگرایانه و  8/26درصد نیز کام ً
ال رفتارهای قلمروگرایانه دارند.
نمودار شاخص قلمروپايي در این سکانس نشانمیدهد که نقطه گذر،
نقطهعطف نمودار قلمروپايي اســت .شیب تغییرات عضویت موردهای
پاسخگو در دو سوی نقطهعطف تا حدودی متفاوتاست.
در ســمت «قلمروپایی کامل» ،شــیب مالیمتــر و در نتیجه درصد
عضویتها بیشتر از سمت عدم قلمروگرایی است.
شاخص قلمروپايي در سکانس نشانمیدهد ،بیشتر شهروندان دارای
رفتار قلمروگرایانه هســتند .در ســطح ابعاد قلمروگرایی و معیارهای
شــکلدهنده آن ،معیارهای امکان کنترل برخوردهــا و تعامالت در
فضای خیابان ،نشاندادن مالکیت خود بر فضای جلوی ملک و تأمین
فضایشخصی مهمترین آنها در قلمروگرایی هستند.

نمودار نشــانمیدهد که نقطهگذر ،نقطهعطف منحنی اســت .شیب
تغییر در دو سوی نقطهعطف تا حدودی متفاوت است.
طبق جدول شاخص قلمروگرایی ،شهروندان سکانس سوم بیشترین
درصد رفتار کام ً
ال قلمروگرایانه را دارند و شــهروندان ســکانس دوم
کمترین درصد رفتار قلمروگرایانه.
در زیرمجموعه «بیشتر قلمروگرایی» شهروندان سکانس اول بیشترین
درصد و شهروندان سکانس دوم کمترین درصد هستند.
از نمودار مقایسه شاخص قلمروگرایی در سکانسها مشخصاست که
الگوی نســبت ًا یکسانی در تغییر درصد عضویت پاسخگویان در هریک
از زیرمجموعهها وجوددارد .نقطه گذر یا زیرمجموعه بینابین در همه
آنها نقطهعطف نمودار اســت .کمترین درصــد عضویتها در هر دو
زیرمجموعه انتهایی یعنی کام ً
ال عدم قلمروگرایی و کامال قلمروگرایی
و همچنین باالترین نقطهعطف نیز مربوط به ســکانس اول اســت.
بهعبارتی دادههای این ســکانس در بازه وسیعتری توزیع شدهاند .در
مجموع ،شهروندان ســکانسهای سوم و اول رفتارهای قلمروگرایانه

شماره نوزدهم  /سال هشتم /پاییز 1393

جدول .9مقایسه شاخصهای قلمروگرایی گرایی در سکانسها و مجموع آنها
شاخص قلمروگرایی
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جدول  .10شاخص پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری در سکانس میدان تجریش تا زعفرانیه

شاخص پیوستگی ساختمان
و شهر در سکانس اول

کام ً
الپيوستگي

پيوستگي

تا حدی
پيوستگي

نه پيوستگي
و نه عدم
پيوستگي

تاحدی عدم
پيوستگي

عدم
پيوستگي

عدم پيوستگي
كامل

بی پاسخ
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جدول  .11شاخص پیوستگی ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری در سکانس میدان ولیعصر(عج) تا چهارراه ولیعصر (عج)
کام ً
ال پيوستگي

پيوستگي

تا حدی

نه پيوستگي
و نه عدم

تاحدی عدم

عدم
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بی پاسخ
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21/4
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بیشتری دارند.
دادههای تجربی پیوســتگی ساختمان و شــهر در فضاهای عمومی
شــهری :در ادامه به بررســی شــواهد و دادههای تجربی پیوستگی
ساختمان و شهر در فضاهای عمومی شهری در سه سکانس از خیابان
ولیعصر (عج) پرداخته میشود.
شــاخص پیوستگی ساختمان و شــهر در این سکانس نشانمیدهد
که بیشــتر افراد این سکانس ،ســاختمانها و فضای عمومی خیابان
را پیوســته احساس میکنند تا ناپیوسته .همانند سایر متغیرها ،در این
متغیر نیــز نقطهگذر نقطهعطف نمودار اســت و درصد عضویت افراد
بهسمت پیوستگی کامل بیشتر از عدمپیوستگی است.
شــاخص پیوســتگی در ســکانس میدان ولیعصر(عج) تــا چهارراه
ولیعصر(عج) نشــانمیدهد درصد افرادی که ساختمانها و خیابان را
پیوســته ادارک میکنند ،با درصد افرادی که ســاختمانها و خیابان
را پیوســته ادراک نمیکنند ،تقریب ًا یکسان است .الگوی توزیع درصد
عضویت پاســخگویان در زیرمجموعههای پیوستگی ساختمان و شهر
در نمودار باال نشــانمیدهد که درصد افرادی که در اینقســمت از
خیابان ،ســاختمانها و خیابان را بهصورت یک مجموعه پیوســته و
یکپارچه احساس میکنند با میزان افرادی که احساس عدم پیوستگی
دارند تقریب ًا بهیک اندازه است.

شــاخص پیوستگی نشــانمیدهد که افرادی که احساس پیوستگی
از فضا دارند با افرادی که احســاس پیوستگی ندارند ،تقریب ًا یکسان
است .زیرمجموعههاي بینابین ،بیشتر عدم پیوستگی ،کم و بیش عدم
پیوســتگی ،کم و بیش پیوستگی ،بیشــتر پیوستگی و پیوستگی کامل
بهترتیب بیشترین درصد پاسخگویان را دارند.
تحلیل توصیفی متغیر وابســته(معلول) یعنی پیوســتگی ساختمان و
شــهر در هریک از سکانسها بهطور جداگانه انجامگرفت .در مجموع
سکانسها و یا بهعبارتی در کل خیابان ولیعصر(عج) ،از طریق میانگین
دادههای تجربی حاصل از پیمایش اجتماعی در سه سکانس در جدول
زیر ارائه شدهاست.
مقایســه شاخص پیوستگی ساختمان و شهر در سکانسهای مختلف
در نمودار زیر صورتگرفته اســت .شــاخص پیوســتگی ساختمان و
شــهر در خیابان ولیعصر در ســکانسهای مختلف نشان میدهد که
نقطهعطــف تمامــی نمودارها ،مربوط به زیرمجموعه بینابین اســت.
عالوهبر آن ،نقطهعطف تمامی نمودارها بر رویهم منطبقاســت .به
عبارتی درصد افرادی که نه احســاس پیوستگی کامل دارند و نه عدم
احساس پیوستگی کامل ،بهیک اندازه هستند.
توزیع دادهها در دو ســمت نقطهعطف نمودارها ،باهم متفاوت است.
در ســمت عدم پیوستگی ،با شیب تقریب ًا یکســان بهترتیب از درصد

هویت شهر

شاخص پیوستگی ساختمان
و شهر در سکانس دوم
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جدول  :12شاخص پیوستگی ساختمان و شهر در سکانس سوم
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جدول  .14رگرسیون فازی قلمروگرایی و پیوستگی ساختمان و شهر در سکانسهای خیابان ولیعصر(عج)
مورد مطالعه

R

R2

sig

constant

b

Beta

f

سکانس میدان تجریش تا
زعفرانیه

0/456

0/208

000

0/257

0/428

0/456

27/3

سکانس میدان ولیعصر(عج)
تا چهارراه ولیعصر(عج)

0/679

0/46

000

0/168

0/611

0/679

191/9

سکانس میدان راه آهن تا
چهارراه مولوی

0/427

0/223

000

0/233

0/442

0/427

36/9

مجموع سکانسها

0/569

0/324

000

0/204

0/524

0/569

221/2

(پیوستگی ساختمان و شهر در سکانس دوم)
( 0/611+ 0/164 =Yقلمروپایی شهروندان در این سکانس)
(پیوستگی ساختمان و شهر در سکانس سوم)
( 0/442+ 0/233 =Yقلمروپایی شهروندان این سکانس)
(پیوستگی ساختمان و شهر در مجموع سکانسها)
( 0/524+0/204=Yهمگراییطرحوارههایذهنیدرمجموعسکانسها)
بر اســاس این توابع ،در صورتیکه پیوســتگی ســاختمان و شــهر
زیرمجموعه شــرط علی نباشــد ،به عبارتی ،اگر تأثير شرط علی رفتار

شماره نوزدهم  /سال هشتم /پاییز 1393

تحلیل تبیینی
مدعــای تبیینی مقاله آناســت که بین رفتــار قلمروگرایی و میزان
احســاس پیوستگی ســاختمان و شــهر در فضاهای عمومی شهری
همبســتگی وجود دارد .این مدعای تبیینــی از طریق تعیین ضریب
همبستگی میان متغیر شرط علی قلمروگرایی و متغیر معلول پیوستگی
ساختمان و شهر موردمطالعه قرار میگیرد.
در جدول باال رگرسیون بین رفتار قلمروپایی شهروندان در هریک از
سکانسها با پیوستگی ساختمان و شهر ارائه شدهاست .طبق دادههای
این جدول و بر اســاس شواهد تجربی ارائهشده در آن ،میزان رابطه
رفتار قلمروگرایی شــهروندان با ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در
سکانس میدان تجریش تا زعفرانیه معادل  ،0/456در سکانس میدان
ولیعصر(عج) تا چهارراه ولیعصر(عج) معادل  ،0/679در سکانس میدان
راهآهن تا چهارراه مولوی برابر با  ،0/427و در مجموع ســکانسها به
اندازه  0/569است .نســبتي از واريانس مشترک پیوستگی ساختمان
و شــهر در فضــای عمومی خیابان كــه از طريق وجــود رفتارهای
قلمروگرایانه شــهروندان در هر یک از سکانسها بهدست آمدهاست،
در سکانس اول بهمیزان  0/208میباشد .این میزان در سکانس دوم
معادل  ،0/46در سکانس سوم برابر با  ،0/223و در مجموع سکانسها
برابر با  0/324اســت .با توجه به مقدار  R 2در هریک از سکانسها،
 0/208درصد واریانس مجموعه پیوستگی ساختمان و شهر در فضای
عمومی این قســمت از خیابان و متغیر قلمروگرایی مشــترک است.

هویت شهر

عضویت پاســخگویان تا انتهای نمودار کاستهمیشود .در دیگر سمت
نقطهعطف ،شــیب تغییــرات متفاوت و در برخی ســکانسها ،میزان
عضویتها بیشتر نیز میشود.

ارزش  R 2برآوردی از واریانس پیوســتگی ساختمان و شهر در فضای
عمومی خیابان در سکانس اول اســت ،که توسط رفتار قلمروگرایانه
شهروندان معینمیشود .درجه  ./335معادل متغیر زبانی «بيشتر بيرون
تا درون مجموعه» است .در سکانس دوم  0/46درصد واریانس متغیر
پیوستگی ساختمان و شهر توسط رفتار قلمروگرایانه شهروندان معین
شدهاست .در سکانس سوم و همچنین مجموع سکانسها نیز ،تحلیل
فصل مشترک رفتار قلمروگرایی شهروندان و میزان ادراک پیوستگی
ساختمان و شهر توســط آنها ،همانند سکانسهای قبلی است .طبق
جداول رگرسیون فازی رفتار قلمروپایی شهروندان و ادراک پیوستگی
ســاختمان و شهر در سکانسهای یادشده ،تابع این رابطه در هر یک
از سکانسها ،به شرح زیر است.
(پیوستگی ساختمان و شهر در سکانس اول)
( 0/428+ 0/105 =Yقلمروپایی شهروندان در این سکانس)
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قلمروپایی شهروندان ،کنترلشود ،عرض از مبدا ء پیوستگی ساختمان
و شــهر در سکانس اول برابر  ،0/0105در سکانس دوم برابر ،0/164
در سکانس سوم معادل  ،0/233و در مجموع سکانسها برابر 0/204
است .این موضوع به این معناست که پایه عضویت فازی پاسخگویان
در مجموعه احســاس پیوستگی ســاختمان و شهر در خیابان ولیعصر
در این ســکانسها ،قبل از ورود شــرط علی قلمروگرایی شهروندان،
بــه ترتیب برابر با مقادیر اخیر اســت .تمامی ایــن مقادیر پایینتر از
درجه فــازی نقطهگــذار( )0/5در مقیاس فازی میباشــند .از حیث
مقولهبنــدی کیفی موردها ،میتوان آنها را با برچســب « در آســتانه
عــدم قلمروگرایــی» تعریفکرد .امــا در صورتی که شــرط علی در
سکانسهای موردمطالعه ،وارد ارزیابی و تحلیل در توابع مربوطه شود،
اینگونه اســتدالل میشــود که به ازاي هر واحد تغيير مثبت در درجه
شــرط علی 0/428 ،واحد تغيير مثبت در معلول(پیوستگی ساختمان و
شــهر در فضای عمومیشهری) در ســکانس اول 0/611 ،واحد تغییر
مثبت در ســکانس دوم 0/442 ،واحد تغییر مثبت در ســکانس سوم،
و  0/524واحد تغییر در مجموع ســکانسها قابلتخمین اســت .این
اعداد بیانکننده ارزش شــیب رگرســیون فازی آنها است که ارزش
زبانی فازی آن معادل «بيشتر درون تا بیرون مجموعه» است .بر این
اساس با دخیل نمودن رفتارهای قلمروگرایانه شهروندان به معادالت،
آنها ادراک پیوستگی ساختمان و شهر در خیابان ولیعصر را در تمامی
ســکانسها در حد «بیشتر پیوســته ادراککردن فضا تا عدم پیوسته
ادراککردن» را خواهند داشت.
با اســتناد به شواهد تجربی اشارهشــده ،میتوان بیانکرد که گزاره
مشاه دهای در بازه صفر و یک با ضریب زاویههای  0/428در سکانس
اول 0/611 ،در سکانس دوم 0/442 ،در سکانس سوم ،و  0/524درجه
در مجموع سکانسها با گزاره نظری زير سازگار است :هرچه درجهی
عضویت پاسخگویان در مجموعهی قلمروگرایی (مصادیق علت) بیشتر
باشــد ،درجهی عضویت در مجموعه احســاس پیوستگی ساختمان و
شهر در فضای عمومی شهری (مصادیق نتیجه) نیز بیشتر خواهدبود.
با توجه به ضریب زاویه زیاد ،میزان همبســتگی علت و معلول کام ً
ال
مشخصاست و فرضیه مورد تایید است.
نتیجهگیری
رفتار قلمروپایی یکی از شــروط ادراک پیوســتگی ساختمان و شهر
در فضاهای عمومی شــهری اســت .قلمروگرایی یا بهعبارتی داشتن
رفتار قلمروپایی بهعنوان یکی از ابعاد اجتماعی فضاهای شهری تأثیر

زیادی در نوع رفتار شهروندان در فضاهای عمومی شهری دارد .نتایج
این تحقیق نشانداد که بر اساس تفاوتهای فرهنگی بین شهروندان
و خصوصیات فضای شهری سکانسهای مختلف خیابان ولیعصر(عج)
تهران ،میزان قلمروگرایی در آنها متفاوت اســت .در سکانس میدان
ولیعصر(عج) تا چهارراه ولیعصر (عج) کمترین میزان قلمروگرایی وجود
دارد و متناسب با آن میزان مطلوبیت فضا نیز پایین است .در سکانس
راه آهن تا چهارراه مولوی این مقادیر از ســکانس قبلی بیشــتر است
ولی بیشــترین مقدار در ســکانس میدان تجریش تا زعفرانیه است.
بهدلیــل توجه زیاد به هویت و اصالت منطقه ،و همچنین اهمیتدادن
بــه معیارهــای فعالیتی و اجتماعی در ســکانس میــدان تجریش تا
زعفرانیه و امکان شکلگیری و کنترل روابط اجتماعی در فضا ،میزان
رفتارقلمروگرایی در آن بیشتر است .بیشترین میزان تأثیر قلمروگرایی
بر افزایش انســجام فضاهای عمومی شهری مربوط به سکانس دوم
یعنی میــدان ولیعصر(عج) تا چهارراه ولیعصر (عج) اســت بعد از آن
در سکانس ســوم(میدان راهآهن تا چهارراه مولوی) بیشترین تأثیر و
پس از آن مربوط به ســکانس میدان تجریش تا زعفرانیه اســت .در
ســکانسهای اول و دوم معیارهای تأمین فضایشــخصی و امکان
کنترل برخوردها و تعامالت در فضای خیابان و نشــاندادن احساس
مالکیت بر فضای جلوی ملک بیشترین تأثیر را بر قلمروگرایی دارد .در
سکانس سوم ،معیارهای امکان کنترل برخوردها و تعامالت در فضای
خیابان ،نشاندادن احســاس مالکیت بر فضای جلوی ملک و تأمین
فضایشخصی مهمترین معیارها در قلمروگرایی هستند.
از آنجایــی که معیارهای ارزیابی انســجام فضا در ســه ســکانس
تفاوت قابلتوجهی داشــت بهمنظور تقویــت قلمروگرایی و همچنین
انســجام فضای عمومی شهری الزماست به معیارهایی که بر اساس
آن شــهروندان نســبت به ارزیابی و داوری انســجام مکان زندگی
میپردازند باید توجه داشــت .عالوه بر آن در طراحی فضاها باید تنوع
و تفاوتهای فرهنگی شــهروندان را لحاظنمود و متناســب با زمینه
اجتماعی و فرهنگی ،فضاهایی متناسب با افراد آن محل ایجاد نمود.
در ســکانس تجریش معیارهای اجتماعــی و فعالیتی تأثیر زیادی در
کیفیت فضا دارند .در ســکانس میدان ولیعصر بهدلیل ماهیت آن فضا
و فراشــهری بودن نقش آن و وجود افراد متنوع و غالب ًا دانشــگاهی
و کاربریهای متنــوع آن ،عمدت ًا معیارهای فعالیتی نقش تعیینکننده
دارند .در سکانس راهآهن معیارهای کالبدی و حفظ هویت و شخصیت
و روح کلی حاکم بر مکان تعیینکننده است.
دسترســی و دانهبندی بلوکها یک معیار مهم از نظر شــهروندان در
پیوستگی مناســب ساختمان و شهر اســت .اغلب شهروندان ترجیح

تبیین رابطه رفتار قلمروپایی شهروندان با معیارها و میزان ...
صفحات

مورد تأیید است.
پی نوشتها
1.Full membership
2.Mostly in
3.Degree of membership is More in than out
4.Cross-over point
5.Degree of membership is More out than in
6.Mostly out
7.Full non membership
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میدهند دسترسی در دو بُعد کالبدی و بصری بهحد مطلوب بین خیابان
و ســاختمانها و همچنین فضاهای پشــت جداره وجود داشتهباشد.
دانهبندیهای خیلی بزرگ ،مطلوب شهروندان نمیباشد .امنیت برای
شــهروندان در فضاهایی که استفاده و کاربریهای شبانهروزی دارند
مهمتر از شــهروندانی است که در فضاهای با استفاده و کاربریهای
روزانه سر و کار دارند .خلوت بیش از حد ،نیز احساس امنیت را پایین
میآورد .در فضاهای شــلوغ و پر رفتوآمد ،شهروندان کمتر احساس
عدم امنیت میکنند.
بین حــس مالکیت به فضای جلوی ملک و کنترل مداوم با ســابقه
ســکونت در محل و نگــرش دائمی به ســکونت و فعالیت در آنجا و
حستعلق داشــتن به آن محل ،رابطه بسیار معنیداری دیدهمیشود.
شــهروندانی که فعالیت و ســکونت خود را موقتــی میبینند یا اینکه
صرفــ ًا در حال عبور از فضا و یا نظارهگر آن هســتند ،تمایل آنچنانی
به رفتارهای قلمروگرایانه از خود نشــان نمیدهند .نتایج این تحقیق
نظر اســکار نیومن در مورد فضاهای قابل دفاع را قوی ًا تأیید و تقویت
میکند.
در خصوص مرز بین ساختمانها و فضای خیابان و وجود سلسلهمراتب
فضایی بین آنها علی مدنیپور معتقد اســت که ابهام و شــفافیت باید
بهطور همزمان استفادهشــود ولی جین جیکبز معتقداست ،در خیابان
شــهری باید به خاطر افزایش نظارت اجتماعــی و وجود امنیت و در
دید مستقیم بودن تمام قســمتهای خیابان ،عرصه عمومی مستقیم ًا
بــه عرصه خصوصی متصلشــود .ادعــای تحقیق بر اســاس نتایج
بهدستآمده این است که وجود سلسهمراتب فضایی بین ساختمانها
و خیابان در قســمتهای ســرزنده ،پر تراکم و با رفتوآمد باال بسیار
مفید است و از نظر شهروندان بسیار مطلوب و الزم تلقی شدهاست .در
بعضی قسمتهای فضاهای عمومی شهری نیز بهدلیل حضور گسترده
افراد در شــب هنگام و استفاده از این فضاهای نیمهعمومی بهعنوان
فضای تجمع مفید اســت و نظارت و امنیت هم تأمین شدهاست .ولی
در فضاهای دارای استفاده موقت از فضا و عدم حضور چشمگیر سایر
گروههای اجتماعی ،بهتراســت طبق گفته جیکوبز عرصه عمومی به
خصوصی مســتقیم ًا وصلشــود .بهطور کلی نتایج این تحقیق عقیده
جیکبز در مورد عدم اســتفاده از سلسله مراتب آنچنان تایید نمیکند.
صرفــ ًا در بخشهایی از خیابان که در شــب هنــگام فضای خیابان
بهعنوان خیابان عبوری اســت ،نظر جیکبز مورد تأیید است .فضاهای
نرم و سختی که راجر ترانسیک اشــاره میکند یا بهعبارتی مرزهای
نرم و سخت در کنار هم و تلفیق مناسب آنها کیفیت فضاهای عمومی
شــهری را افزایش میدهد .اصالت فضا و یافتن فضاهای گمشده نیز
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