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 :چکيده

گيرری مفهروم پايرداری اجتمراعي      ی پايدار در معماری منجرر بره شرک     رويکرد انساني در کنار توجه به مفهوم توسعه

پيونرد برا ابعراد     جتمراعي و فرهنگري جامعره هر     هرای ا  حفر  و بارات مولفره   ، است. در معنای پايداری اجتماعي شده

دهرد. طراحري    محيطي و اقتصادی مطرح است و به رفتارهای انسراني بسرتگي دارد کره در درون فررا ر  مري      زيست

های اجتمراعي نقرش ايفرا کنرد. شرهرها جايگراه اصرلي         حلهايي برای تابير متقاب  گروه تواند در يافتن راه معماری مي

هرای   هرای اجتمراعي نريرر ايجراد و حمايرت از محري        ستند. برای پايداری در شهر بايد به جناهی انساني هها فعاليت

مترو به عنوان فرای عمومي شهری همواره پذيرای جمعيرت انسراني     انساني فعال و فراهای زنده توجه شود. ايستگاه

توانرد ايرن فررای     اجتماعي مناسب مري  های تابيرگذار در تعامالت گرفتن پتانسي  بسياری در روز است از اينرو ناديده

دهي به فراهای متررو بره    شهری را به يک معر  شهری تادي  نمايد. در اين راستا شناخت و تجزيه و تحلي  و شک 

هرای   عنوان فرای شهری پايدار نيازمند شناخت عوام  و فاکتورهای تابيرگذار بر پايداری اجتماعي و شناخت پتانسي 

، ی پايدار سوابق موضوع در قالب تعريف توسعه، تحليلي -است. در اين پژوهش به روش توصيفيگونه فراه طراحي اين

جايگاه پايداری اجتماعي در توسعه و نقش معماری در پايداری اجتماعي و معيارهرای نن مرورد بررسري قرارگرفتره و     

 ی اسرت. از مقايسره   ک تحلير  گرديرده  تابير هر فاکتور و ارتااط نن با ديگر فاکتورها و راهکارهای دستيابي بره هرر ير   

های فرايي  معيارهايي منطاق با ويژگي، مترو یها ايستگاهتطايقي فاکتورها و راهکارهای ارائه شده و پتانسي  فرايي 

  هايي از مردم به عنوان مخاطاان اين فراها مورد نررسنجي قرارگرفتره  نامه پرسشاستخراج شده و در قالب  ها ايستگاه

اهميت و اولويت فاکتورهرای  ، چگونگي تابير، است. بر اساس نتايج تحلي  گرديده spss استفاده از نرم افزار نتايج باو 

فعاليت و معنا مشرخ  شرده و در نهايرت راهکارهرايي     ، در سه بخش کالاد، تابيرگذار در معيارهای پايداری اجتماعي

 .  است گرديدهارائه ، کنندگان هني استفادهی ذ برای طرحي متناسب با فرهنگ و خواست و نياز و پيش زمينه
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 بیان مسأله -1-1

به  یآت یها سال یکه ط یتیجمع نیو همچنی کنون انسان یزندگ تیفیو توجه به بهبود ک تیاهم

، یجوامع انسان یو توانمندساز یساز تیزمان با ظرف باعث شده که هم شوند یافزوده م یبشر یها گاه سکونت

 یعنوان داریتوسعه پا ور نی. از اردیمورد توجه قرار گ زین یاقتصاد -یاجتماع یهایو نابرابر یطیمح ستیمسائل ز

در مفهوم توسعه  یاز اصول اساس یکی یاجتماع یاست. برابر دهیتوسعه مطرح گرد نینو اتیاست که در ادب

گسترش و  توسعه، انتخاب یقدرت و آزاد شیافزا، یتوانمندساز لیتوسعه از قب یاست. ابعاد اجتماع داریپا

در تعامل ، یو رفاه اجتماع یریپذ تیمسئول، یاجتماع تیامن، یدنها یساز تیظرف، یزندگ تیفیکء ارتقا، مشارکت

رویکرد انسانی در کنار توجه به  دهد. یم لیرا تشک داریموزون توسعه پا تیکل، یکیو اکولوژ یبا ابعاد اقتصاد

های اخیر بیشتر به  گیری مفهوم پایداری اجتماعی شده که در سال مفهوم توسعه پایدار در معماری منجر به شکل

دهد. از اینرو  رهای انسانی بستگی دارد که در درون فضا رخ می. پایداری اجتماعی به رفتااست شدهآن پرداخته 

بیشتر بر منطبق ساختن فضا با الگوهای رفتاری و افزایش کیفیت جریان زندگی تکیه دارد. تداوم کالبدی و تداوم 

 کند. بنابراین طراحی شهری و معماری در راستای تحقق اجتماعی به همراه هم در گستره شهرها معنا پیدا می

های  هایی برای تاثیر متقابل گروه تواند در یافتن راه حل پایدار نقش اساسی دارند. طراحی معماری می ی توسعه

شود ابتدا فاکتورهای پایداری اجتماعی شناخته شود و  اجتماعی نقش ایفا کند. از اینرو در این پژوهش سعی می

های مترو که با  ررسی قرار گیرند و در ادامه ایستگاهعوامل تاثیرگذار بر این فاکتورها در فضاهای شهری مورد ب

های طراحی پایدار در  و نیز پتانسیل اند شدهپیشرفت تکنولوژی حمل و نقل به فضاهای شهری امروزی افزوده 

 گونه فضاها تجزیه و تحلیل گردند.    این
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  سؤاالت اصلی پژوهش -1-2

 ثیرگذار در آن کدامند؟ پایداری اجتماعی چیست و عوامل و فاکتورهای تا-1

 عوامل پایداری در فضاهای شهری عمومی کدامند؟  -2

 عوامل کالبدی و طراحی فضاهای شهری در پایداری اجتماعی چیست؟ -3

 :فرضیات پژوهش  -1-3

تواند در دستیابی به پایداری اجتماعی در راستای توسعه پایدار مؤثر  طراحی معماری و شهری می -1 

 باشد.

تواند فضاهای مناسبی برای تاثیر  های مترو به عنوان فضاهای شهری جدید می مناسب ایستگاه طراحی -2

 های اجتماعی برهم و تعامالت اجتماعی پایدار فراهم کند.  متقابل گروه

 : اهداف( پژوهش) د( هدف

 شناخت و بررسی عوامل و ویژگیهای مختلف تاثیرگذار در پایداری اجتماعی  -1

 رات کالبدی و طراحی فضاهای شهری در ارتقاء کیفیات تاثیرگذار در پایداری اجتماعی شناخت تاثی -2

 یافتن رابطه و تاثیر متقابل فضاهای معماری و  بویژه  فضاهای عمومی بر پایداری اجتماعی  -3

های  ایستگاه ی پیاده کردن فاکتورهای طراحی در راستای دستیابی به پایداری اجتماعی در طراحی نمونه -4

 مترو 

 : ضرورت و اهمّیت پژوهش -1-4

سیاسی و جمعیتی در نظام ، اقتصادی، های اخیر و تحوالت اجتماعی روند روبه رشد شهرنشینی در دهه

موجب کاهش توجه به ، فرهنگی و فضایی مناسب، همچنین عدم وجود راهکارهای اجتماعی، شهرنشینی کشور

پایدار و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی اجتماعی  ی ز اصول توسعهپایداری اجتماعی به عنوان یکی ا ی مقوله

دسترسی شهری پایدار را در کنار دیگر عوامل ، شهروندان گردیده است. پایداری شهری در راستای توسعه پایدار

های مترو فضاهای شهری  گیرد. ایستگاه در بر می، از جمله محیط زیست شهری پایدار و اقتصاد شهری پایدار

ترین  طی مترو به عنوان اصلیهای قطار و خطوط ارتبا دی هستند که امروزه در پی پیدایش و رشد گذرگاهجدی

های حمل و نقل و دسترسی شهرها شاهد آن هستیم. فضاهای مترو همواره پذیرای جمعیت انسانی و در  شبکه
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های تاثیرگذار در پیوند اجتماعی  لگرفتن پتانسی ری در روز هستند از اینرو نادیدهپی آن تعامالت اجتماعی بسیا

تواند این فضای شهری را به یک معضل شهری تبدیل نماید. در این راستا شناخت و تجزیه و تحلیل  مناسب می

دهی به فضاهای مترو به عنوان فضای شهری پایدار نیازمند شناخت عوامل و فاکتورهای  کلو طراحی یا ش

 های طراحی پایدار اینگونه فضاهاست. ت پتانسیلتاثیرگذار بر پایداری اجتماعی و شناخ

 ی پژوهش:پیشینه -1-5

پایداری اجتماعی صورت گرفته چارچوب مفهومی و راهبردی  ی یی که تاکنون در حیطهها شدر پژوه 

های مسکونی مورد  ی پایداری اجتماعی تبیین شده و همچنین کارکرد این اصول در مدارس و مجتمعها شاخص

زندگی و رضایت  کیفیت، ی مردمی مانند رفاهها شارز ی رفته و پایداری اجتماعی را تضمین کنندهبررسی قرار گ

آسایش فیزیکی ، های مسکونی در پژوهشی در رابطه با مجتمع .(1331) مقامی سجادی قائم داند از زندگی می

نظم اجتماعی را  به صورت هویت اجتماعی و ، پذیری فضاهای باز و چند منظوره برای کودکان بازی، درون خانه

شمرد. همچنین  مستقل و یا در ارتباط با یکدیگر به عنوان متغیرهای تاثیرگذار در پایداری اجتماعی بر می

رشد  است. و ( در پژوهشی به عوامل تاثیرگذار بر ایجاد ناپایداری اجتماعی در شهر پرداخته شده1331) منش کی

ها و  محلی هم، به محل و عدم ارتباط و دوستی با همسایگان نبودن احساس تعلق خاطر، فردی ی روحیه

نام و نشان بودن شهروندان را باعث رشد و بروز جرائم و  نبودن نظارت بر جامعه به دلیل بیها و  همشهری

تزاید شهرنشینی و پیشرفت ، گیری ناپایداری اجتماعی داند و از مبناهای شکل های روحی و روانی می ناراحتی

های مختلف اجتماعی را عامل افزایش ناپایداری اجتماعی  توجهی به نیازهای گروه شمرد و بی ی را برمیتکنولوژ

ها  ایجاد فرصت، ( نقش فضاهای شهری را در ساختار شهری1311) کند. در پژوهشی دیگر سلطانی تلقی می

های  یی که تاکنون در مورد ایستگاهها شداند. همچنین در بسیاری از پژوه برای دستیابی به آرمان توسعه پایدار می

اند. به عنوان نمونه  مترو صورت گرفته  برخی از فاکتورهای موثر در پایداری اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته

های بصری و زیبایی شناختی محیط تاکید کرده است. و در  نامه خود بر قابلیت ( در پایان1333) رضایی موفق

های مترو به عنوان بستر تعامالت  ( در پژوهش خود بر استفاده از ایستگاه1331) موردی دیگر محمدی خبازان

داند. همچنین در  اجتماعی اشاره دارد و ایجاد اینگونه فضاها را فرصتی در جهت احیای فضاهای شهری می

و نیز در کنندگان از مترو  مندی استفاده ( تاثیر عوامل اجتماعی از میزان رضایت1333) پژوهشی توسط اقبالی
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ی از بردار بهرهکنندگان از این فضای شهری از دیدگاه نحوه  ( نیاز استفاده1334) موردی دیگر توسط توکلی

 است.  مورد بررسی قرار گرفته، مبلمان

 شناسی پژوهش:مواد و روش  -1-6

های  ریهای به شناخت تعاریف و نظ ی کتابخانه و از طریق مطالعه توصیفیدر این پژوهش ابتدا به روش 

شود. و از متون مختلف متغیرهای مستقل و  پایداری اجتماعی و عوامل و فاکتورهای مؤثر در آن پرداخته می

پتانسیلهای فضایی  شدهگردد. در ادامه سعی  های  مترو استخراج می وابسته موضوع در ارتباط با طراحی ایستگاه

  شده از مطالعات متون شناسایی گردد.  ها و با نگاهی به فاکتورهای استنتاج و کالبدی ایستگاه

در این پژوهش از دو روش مشاهده مستقیم جهت شناخت عناصر و ابعاد مختلف محیط، )موقعیت 

نامه و  ی تاریخی منطقه(، و تنظیم معیارها در قالب پرسش ی ایستگاه، سابقه های محدوده ایستگاه، کاربری

است. الزم به ذکر است ساکنین در حوزه  هر معیار، استفاده شدهبصورت پرسش از ریز فاکتورهای تاثیرگذار در 

های اداری و تجاری، و  های مسکونی و کارمندان و یا شاغلین در کاربری نفوذ ایستگاه اعم از ساکنین در کاربری

یل ، جامعه آماری پژوهش را تشکشوند میکنندگان دائمی از این ایستگاه محسوب  یا کسانی که به نوعی استفاده

 . دهند می

های مترو به عنوان  توان گفت در بخش توصیفی پژوهش فضاهای عمومی نظیر ایستگاه به طور خالصه می 

است و در بخش  فضایی که از طریق کالبد، فعالیت و معنا در پایداری اجتماعی تاثیرگذار است شناخته شده

این تاثیر و اهمیت و اولویت هر یک از فاکتورها ی  چگونگی و نحوه spssافزار  با استفاده از نرم تحلیلی پژوهش

گردد. بدین  های شخصی افراد، مشخص می کنندگان، متناسب با شخصیت و فرهنگ و تجربه بر طبق نظر استفاده

کنندگان، ارائه کرد به  ی ذهنی استفاده توان طرحی متناسب با فرهنگ و خواست و نیاز و پیش زمینه ترتیب می

، راهکارهای طراحی اینگونه فضاها، در پایان با جمع بندی مطالب نطقی با مکان بدست آید.نحوی که ارتباطی م

 .گردیده استدر راستای دستیابی به توسعه پایدار ارائه 



 

 

 

 

 دوم:فصل 

 مباني نظري پژوهش



 

2Graduate Degree: M.Sc. 

Major: Architecture                                                           Specialty: Architecture 

University: Mohaghegh Ardabili                                    Faculty: Engineering   

Graduation date: 27.01.2015                                             Number of pages: 180 

Abstract: 

Human approach with regard to the concept of sustainable development in architecture has led 

to the formation of social stability. Social sustainability is preservation and stability of social and 

cultural factors associated with environmental and economic aspects and depends on human 

behavior which occurs within the space. Architectural design can play a role in finding solutions to 

the mutual influence of social groups. The cities are the main positions for the human activities. In 

order to attain to the urban sustainability, it should be considered to create and support the active 

human environment and spaces. Metro stations are the new urban public spaces that engendered 

following the emergence and the growth of rail transport networks. Metro areas are always open to 

human population hence ignoring the potential impacts on appropriate social interaction, can turn 

the urban space into an urban problem. In this respect, recognition and analysis to design  metro 

areas as sustainable urban environment requires an understanding of the factors affecting social 

stability and recognition of the potential of these spaces. In this cross-sectional study using the 

library, records are expressed in terms of sustainable development, the status of the social 

sustainability and the role of architecture in social sustainability and its criteria  is investigated. and 

it were analyzed the effect of each factor and its relationship with other factors and strategies to 

achieve to  each one. Comparing the factors and their approaches with the potential of stations 

spaces, there has taken measures to comply with the spatial features of subway stations and were 

surveyed from useres of this spaces, in the form of questionnaires. And the results has analysed by 

using Excel and Spss software. Based on the results, impact, importance and priority factor 

influencing social sustainability criteria, in a three-part, body, activities and meaning, has specified.    

Finally design solutions to suit the needs and the culture and background of the users, are presented. 
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