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  در طراحی مجتمع مسکونی ساکنانو تعامل اجتماعی شناختی روانافزایش سرمایه :هدف 

ي هـا  پرسشـنامه علیـاز   درروشاز دو نـوع علـی و همبستگیاسـت؛که    روش تحقیق پژوهش صورت گرفته، :شناسی پژوهش روش

همبستگی از پرسشـنامه محقـق سـاخته بهـره      درروشو تعامل اجتماعی استفاده گردیده است و  شناختی رواناستاندارد سرمایه 

ي بـودن تحقیـق، در دسـترس بـودن     ا رشـته  نیبی به نتایج، نیاز به قضاوت متخصصان، ابیدستر توافق در منظو بهکه  شده گرفته

شـد   سـؤال ی شـ یصورتآزما کنندهبـه  شـرکت 5از تکنیک دلفـی اسـتفاده شـد و از     ها دادهي آور در جمعمتخصصانو لزوم گمنامی 

متخصصـان معمـاري و    نفـر از  18بـراي  ، آمده دست بهمتغیرهاي  دیمنظورتائ بهها پرسشنامهسپس . الحات الزم صورت پذیرفتاص

آمـده در بخـش    دست هایبه داده.گردیدنهاییتنظیم پرسشنامه، آناننظراتي بند جمعارائه و با .در این حوزه فرستاده شد شناسی روان

همبستگی و رگرسـیون  هایآماري  توصیفی وواریانس چندطرفه و در بخش دومبااستفادهاز روشهایآماري  نخست، بااستفادهازروش

  .محاسبهگردیدspss20افزار کلیه مراحلتوسطنرم.وتحلیل شدند تجزیهگام  به چند متغیره گام

 و تعامل اجتماعی رابطه مثبت دارنـد  شناختی رواني کالبدي با سرمایه ها مؤلفهدهد که  نتایج ضریب همبستگی نشان می:ها یافته

داري وجـود   شناختی و تعامل اجتماعی تفاوت معنـی  هاي با و بدون ویژگی کالبدي ازنظر ابعاد سرمایه روان بین ساکنان مجتمع و

امـل  تعشـناختی و   درصد از واریانس مربوط به تفاوت بین دو گروه بـه ترتیـب ناشـی از متغیرهایسـرمایه روان     3/43و8/11.دارد

توسـط متغیرهـاي نـور،     شـناختی  رواندرصد از واریانس سـرمایه   2/61که  ها حاکی از آن است همچنین یافته.باشد اجتماعی می

پذیري، گونه مسکن، جغرافیاي فضا،  درصد از واریانس تعامل اجتماعی توسط محرمیت، انعطاف 59پذیري و  ویژگی فضا و انعطاف

  .شود بینی می دسترسی به امکانات پیش امکانات عمومی و ره تکرار، خدمات ونور، زمان و دو

هـاي   شناختی و تعامل اجتمـاعی متـأثر از ویژگـی    سرمایه روانتوان بیان کرد که ابعاد  هاي پژوهش می ساس یافتهبرا:گیري نتیجه

توسـعه حالـت    عنـوان شـاخص بـراي تبیـین الگـوي رفتـاري مثبـت و        توان بـه  محیط کالبدي مناسب استو از محیط کالبدي می

 ضـمن کنتـرل زنـدگی خـود،    و بیـانگر آن اسـت کـه افـراد     اده کـرد  هاي مسـکونی اسـتف   شناسانه مثبت در ساکنان مجتمع روان

  نمایند یافتهوسازگاربا طبیعتخویش، کسب می راچهدرزندگیخصوصیوچهعمومی،درمحیطوفضاهایانسجام با دیگران قابلیتتعامل مؤثر

  .شناختی،مجتمع مسکونی،ساختار کالبدي اجتماعی،سرمایه روانتعامالت :هاي کلیدي واژه

  

  



  بیان مساله - 1-1

تجربه نشـان داده اسـت   . ي مسکونی هستیمها مجموعهي ریگ شکلي، شاهد ساز انبوهي سیاستریکارگ بهي اخیر دراثرها دههدر 

ي هـا  مجموعـه مسکن به ساخت ترکیبـی یکنواخـت از    ازیموردني ها گونهي ساده جمعیتی براي مشخص کردن هايبند طبقهکه 

مسـکن  کهییازآنجا.باشدینم از مسکن کنندگان استفادهی دامنه وسیع فیو ککه پاسخگویی نیازهاي کمی  شودیممسکونی منجر 

که همواره در پی تکامـل بشـر،    شودیرا شاملمعمومی الزم براي زیستن  التیو تسهو تمامی خدمات جز نیازهاي اولیه انسان است

ــاظ ــی  ازلح ــکیف ــرده   و کم ــی ک ــاملی ط ــیري تک ــت ی مس ــرد  (اس ــمدي ف ــوهمص ــدن    ).1392، ارانک ــه گذران ــه ب ــا توج ب

نیـز، باعــث   آن تیـ فیکیفردیواجتماعیــدرافراد وپایینبودنها هیسـرما بیشتراوقاتافراددرمسـکن، داشتنمسکنیمطلوب،باعثافزایشـانواع   

ــکل ــاکنان ریگ شـــ ــیانواعمشکالتروانیدربینســـ ــود یمـــ ــی (شـــ ــارانحکیمـــ ــر  ). 1395،و همکـــ ــی دیگـــ از طرفـــ

ــذاردیمنــآدمیتأثیریکهمحیطبرذه ــیبگ  نشــانیبمحیطیکهسردوخشکباشدروحورفتارراســردو.شــودیمدر رفتاروکرداراوظــاهرگمان

 نیتـــر عمـــده. دادنتأثیرمحیطونقشآنبرانسانبایدتأثیرعواملمحیطیبررفتارانسانرابررســـینمودبهتـــر نشـــان برای. کنـــدیماززنـــدگی

وشـــــــــرایطاقلیمی،تراکمجمعیتو وهوا آب،سروصـــــــــدا :ازانـــــــــد عبارتیرگذارنـــــــــدتأثعواملمحیطیکهبررفتارافراد

).1389همکاران،و انصاری(باشد یم...تداخلفواصلروانی،رنگ،فضایسبز،مبلمانفضا،شکلفضا،فرمبنا و

، سبب تغییر بعضی ساختارهاي اجتماعی توسعه درحالي اخیر ظهور معماري مدرن در برخی از شهرهاي کشورهاي ها دههدر 

، تـراکم جمعیـت و   وسـاز  سـاخت ، تـراکم  ها ساختمانشهرهاي بزرگ ایران نیز افزایش ارتفاع  چنانچه در. جوامع شده است در آن

ــل، ســبب شــده اســت  ــاري وشهرسازیمعاصــربا  ســایر عوام ــه معم ــازهیها چالشک ــگ هاينابهنجاریچونافزایشــا ت یاجتماعی،کمرن

و  داکردهیـ پبر آن ارتباطـات مردمـی بـا یکـدیگر افـزایش       عالوه.کاهشکیفیتزندگیمواجهشوددرمجموعشدنهویت،حستعلقاجتماعیو

سـبب  و بـوده  ي بشـر  هـا یژگـ یوبـاهم از   هـا  انساني اجتماعی و رفتارهاهمزیستی درواقع. تعامالت اجتماعی نیز کاهش پیدا کند

اف معمـاري  اهـد  ازجملهکه  شودیمخیزي ي فرهنگی، کاهش جرمها مشارکتارتقاي حس سرزندگی، افزایش اعتماد اجتماعی و 

ي بسـیار صـمیمی تلقـی    ا رابطـه ي بـودن  ا محلـه  هـم در فرهنگ ایرانیان از دیرباز همسـایگی و  ).1393، و همکارانتبریزي (است 

تـوان  خشـک شـده اسـت مـی     سـردو ي مسکونی ها محلهفضاي  آنکهدلیل . اند شدهباهم بیگانه  ها هیهمساامروز  متأسفانهشدهکه 

اسـت ي مسکونی، به کیفیت زنـدگی اجتمـاعی افـراد توجـه کـافی نشـده       ها محلهو  ها مجموعهبیان کرد که در طراحی  گونه نیا

).1383قاسمی اصفهانی، (

هـا   گذشـته و لـزوم زنـدگی جمعـی انسـان      میالدي در نقاطی از دنیا ایده بازگشت به نوع زندگی طبیعیِ 1970از حدود دهه 

بـا توجـه بـه واژه    . بـود  ١مسـکونی بـا عنـوان کوهاوسـینگ     يهـا  زمینه ایجاد مجموعـه  نیمات در اازجمله اقدا. مرور رشد کرد به

ها به زندگی اجتماعی بوده اسـت   آن، تشویق انسان جادی، هدف از اشده لیکوهاوسینگ که از ترکیب دو کلمه خانه و اجتماع تشک

ها و فراهم سـاختن تجربـه زنـدگی     ارتقا زندگی اجتماعی انسان ،ها از اهداف اصلی این مجموعه). ٢،1986مک کامنت و همکاران(

در . باشـد یساالرانه براي ساکنین و همچنـین سـطح بـاالیی از پایـداري مـ      مردم يها مبتنی بر روش ی،هماهنگ گروهی و اشتراک

کنتـرل   حـال  نیلـی درعـ  زندگی کنند و فعالیت جمعی داشته باشـند و تا با یکدیگر شوندیها تشویق م انسان ییها چنین مجموعه

 ی؛ بنابراین نوعی تعادل بـین زنـدگی خصوصـی و اجتمـاع    شودیبه بهترین نحو انجام م شانیساکنین بر زندگی و تفکرات شخص

).2005، ٣اسکات هندسان و همکاران(شود یها برقرار م انسان

اشــــتراکیخانواده بــــوده باامکاناتیمســــتقالزامکانات ها شــــدناتاق زیــــتجهمســــکنامروز،  مشــــکالت دیگــــر ازجملــــه

هـر  کهينحـو  بهیـو انزواطلبیاعضـایخانوادهگردیده،  نیگز ییجدااینامر سـبب . شودینمکهدیگرنیازیبهحضوردرفضایجمعی خانهاحساس

ــانهمرزو ها اتــــــاق درواقــــــع. یــــــاز خانــــــه بهناماتاق،بهکاریمشــــــغول اســــــت ا گوشــــــهشخصدر میانمحرمانخــــ

ــیه ــده راندهجداییانداختهوفضاهایجمعیبهحاشــــــــ ــد شــــــــ ــیازتعامالفراد ا .انــــــــ زدیگرسوهمنواییوهمفکریناشــــــــ
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  شناختیبا رویکرد افزایش تعامالت اجتماعی و سرمایه روانطراحی مجتمع مسکونی   2

ــابآلمتعاقباًوباهمخانواده ــازطریق فرایندها ندرکمتق ــازگار شدنازهم ــببتقویت فرایندس ــه،س ــذ جامع ــه  ریپ ــده اســت ک ي اعضاءش

ن بـر ایـ  ). 1395،و همکـاران حسـینی  (گردد یمرهیافتی مهمدرتحققپایداریاجتماعی،تلقی عنوان بهباممانعتازبروزپیامدهایاجتماعی

بر خلـــــــوت ازانـــــــدازه یشبدیـــــــتأک.در طراحیمســـــــکن،خلوتو تعامالجتماعی،دومفهوممتقابلهســـــــتندمبنـــــــا، 

ــ ــدیمـــ ــود و موجبانزواوتعاملخارجازکنترلتوانـــ ــدگی خصوصیشـــ ــت رفتنخلوتزنـــ ــه .ازدســـ ــانو مطالعـــ ي رابطهانســـ

متقابـل اجتماعیبـه دسـت    کهاحساسخلوتبیشترباکنترل انسانبر محیطزندگیخصوصیواحساساختیاردر برخوردهایدهدیممحیطنشان

).1392گلو و همکاران، بقره(دیآیم

در ارتقـاي کیفیـت مسـکن     دنـ توانی؛ کهمـ ي هستندا هیسرماها، مانند ، هر یک از ساکنان سکونتگاهشده گفتهافزون بر مطالب 

 .اسـت  آنو توسعه مثبت روانی ، خودفردتوجه آنکهکانونشودیممثبتمطرح شناختی روانهیسرماآندر ارتباط با  و؛ باشند مؤثرخود 

، ٤لوتـانز (دارد ي اسـت، امامفهومیفراترازاینابعـاد  آور تـاب ی، امید ونیب خوشمثبت،متشکالزخودکارآمدي، شناختی روانهیاگرچهسرما

. ی این نیازها در انتظارات کاربران از ساختار کالبدي محیط اسـت ابیشهیرمیان، حائز اهمیت است شناخت و  نیآنچهدر ا). 2007

بـین افـراد بیشـتر     آمـده بدیهی است که هرچه محیط قابلیت بیشتري براي پاسخگویی به نیازها را داشته باشد، رضایت به وجود 

  ).1380مطلبی، (بود خواهد 

  ي پژوهشها سؤال- 1-2

  هستند؟کننده نییتع طراحی مجتمع مسکونیي تعامل اجتماعی در ها شاخصاز  کیکدام -1

  هستند؟ کننده نییتع در طراحی مجتمع مسکونی شناختی رواني سرمایه ها شاخصاز  کیکدام -2

  پژوهش يها هیفرض- 1-3

:فرضیه اصلی

  .باشد کننده نییتعدر محیط کالبدي مجتمع مسکونی  تواندیمو تعامل اجتماعی  شناختی روانافزایش سرمایه 

  :فرعیفرضیه 

...) صوت، نور، ابعاد فضا و(مجتمع مسکونی ) کالبدي(ي محیطی ها مؤلفهدر  و تعامل اجتماعیشناختی رواني سرمایه ها شاخص

  .باشد کننده نییتعتواندیم

  

  

  

  اهداف پژوهش- 1-4

  :هدف کلی

  .در طراحی مجتمع مسکونی ساکنانو تعامل اجتماعی شناختی روانافزایش سرمایه 

  :هدف اختصاصی

  .در طراحی مجتمع مسکونی شناختی رواني تعامل اجتماعی و سرمایه ها شاخص تعیین

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-5

 توانـد یحسـاب آمـده و مـ    عملکرد در عرصه معماري دو قرن اخیر به نیتریو اساس نیتر دهیچیعنوان پ مسکونی به يها مجتمع

ــأث ــط    راتیت ــاکنین و رواب ــار س ــر رفت ــادي ب ــیار زی ــین بس ــد   آنب ــته باش ــا داش ــاران، (ه ــهدر.)1390ذبیحــی و همک ــا ده ي ه

یکیفی هـا  شـدهجنبه  گرفتـه نادیده عمومـاً ،آنچهآن نیتأمي بسـیاربرای هـا  تـالش  اخیربهدلیالفزایشتقاضابرایمسکندر کشور ایـران و 

                                                                                                                                                                
4.Luthans, F., B. Avolio, J.B. & Avey, S. M. Norman



3  مقدمه و هدف

ــارفزونیکمی ــا مجتمــــــعســــــاکنین  .هاســــــت آن بناهادرکنــــ ــه نیتأمبرایمعموالًي مســــــکونی،هــــ نیازهاي روزانــــ

عمدتاً گرچهاینواقعیــت برایآندســتهاز افرادیکهدراثرفشارهایاقتصــادی. هســتند رو روبــهفشارهایروحی،جســمیواجتماعی باتحملخویش

،ممکناستچندانمســئلهحادي کنندیماندیشند،دانستهیانادانســتهنیازهایاجتماعیو فرهنگیراعــادیتلقینیازهـاي اولیهخویشــمی نیتأمبه

بـه دالیـل    هـا  انسـان امـروزه  .گـردد یماجتمـاعیمنجر _ئله اساسیدرعرصهزیسـت مشکلسرپناهبهیکمسنیتأمزمانوباگذشتنباشد،لیکن

از مزایاي زندگی جمعی برخوردار نیستند، بلکه این امر  تنها نهي چندین خانواري هستندکه ها مجموعهمختلف ملزم به زندگی در 

یی در زنـدگی  هـا ینابسـامان بـروز   ایـن موضـوع باعـث   . داننـد یمشدن حس خلوت و زندگی فردي خود  دار خدشهرا عاملی براي 

بنـابراین بایـد تعـادلی میـان خلـوت و تعامـل       ؛ نموده اسـت  و تنهاتررا از یکدیگر دورتر  ها روزانسان روزبهجهیدرنتساکنین شده و 

ي روانـی را  هـا  نهیزماجتماعی که  -مفاهیم کالبدي و همچنین مفاهیم فرهنگی لهیوس بهایجاد نمود که این امر  ها انساناجتماعی 

در سطح اجتماعی اسـت   ژهیو به، و تعامالتیکی از نیازهاي انسان ارتباط کهییازآنجا). 1379عینی فر، (است ، میسر کندیمایجاد 

در مـورد اهمیـت تعـامالت و روابـط      مـازلو آبراهام، اریک بـرن،  آلفردآدلر، بسیاري از روانشناسان و جامع شناسان همچون رو نیازا

ي خـاص بـه ایـن موضـوع     ا جنبـه و هرکدام از  اند دادهي انجام ا گستردهي ها بحثبر زندگی فرد و اطرافیانش  آن ریو تأثاجتماعی 

  .اند ستهینگر

کـاهش ارتباطـات    نیـ اکـه  افتهیکـاهش شهرهاي پرجمعیت به دالیل مختلف، تعامالتاجتمـاعی   ژهیو بهي مدرن امروز، ایدر دن

ي نقـاط کشـور شـاهد آن هسـتیم کـه      اریدر بسـ کهـ يطـور  بـه . است شده مشخصدر روابط همسایگی، بسیار چشمگیر و  ژهیو به

اجتمـاعی   و تعـامالت ، چه برسد روابـط  دانندینمرا  گریکدحتی نام ی همکنار ي ها هیهمساهمسایگان در یک واحد مسکونی و یا 

رب فردي، مشکالت اجتمـاعی نظیـر کـاهش حـس سـرزندگی افـزایش جـرم        مخ راتیتأثاین فقدان ارتباط عالوه بر . برقرار کنند

اظهـار   گونـه  نیاتوانـ یم؛)1393، و همکارانتبریزي (شود یمرا باعث ... خیزي، کاهش اعتماد اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و

ــت   ــاهاي معماري،بسترکالبدیتعامالتاجتماعیمردماسـ ــت کهفضـ ــدو.داشـ ــاهایهایژگیهرچنـ معماریطیزمانودراثر یکمیوکیفیفضـ

 یچگـونگ ولی کماکانشناخت کافی از انسان، نحـوه ارتبـاط بـا سـایرین و      ،)2015عسکري طاهري، (است عواملگوناگونتغییرکرده

  ).1392بهزادفر و همکاران، (و ارتباطمؤثرباشد ی محیط، براي برقراري بیشتر تعامل ده شکلدر  تواندیآنم

علمیروبهرشدبودهولی با توجـه بـه   ازلحاظجامعههرچندیدرچندقرن اخیر،فناوربودن روزافزونروبهرشدو شده انیبعالوه بر مطالب 

ــدگی،    ــنش در زن ــزایش ت ــت    ازلحاظاف ــه پایینآمدهاس ــا تنش،روحیهافرادجامع ــه ب ــایی مقابل ــدگی و توان ــادکامی، امیدبهزن  .ش

-مثبـــــــــــت شناســـــــــــی رواندرقرنبیستویکم،یکیازموضوعاتیکهتوجهبســـــــــــیاریرابهخودجلبکرده رو نیـــــــــــازا

ریشهبسیاریازمشــــــکالتفردي توانیمثبت نگرمــــــشناســــــی روانبــــــاتحول. نگراستکهتأثیرشگرفبرمسائلروانیداشتهاســــــت

).1395،و همکارانقماشی (کرد واجتماعیرادرجامعهحل

ــاي  ــی از رویکردهـ ــی روانیکـ ــرمایه  شناسـ ــر، سـ ــت نگـ ــت روانمثبـ ــناختی اسـ ــتنهدف  شـ کهشاملدرکشخصازخود،داشـ

ــکالتتعریف برایرسیدنبهموفقیتو ــپایداریدربرابرمشـ ــود یمـ ــد(شـ ــارانگولـ ــمیت و همکـ ــه).1997، ٥اسـ ــ مؤلفـ ــرمایه هـ اي سـ

ــامالمیدواري، شناختی روان ــوخشــــ ــجاعت، طبع شــــ ــافی،قدرشناسی،بخشش،شــــ ــهي،ریپذ انعطــــ ــس اعتمادبــــ ، نفــــ

یجـزء  آور تـاب یونیب خوشیـد، ،امنفس عتمادبهازقبیالشـناختی  رواني اصلیسرمایهها مؤلفهاما ؛ یروانیمثبتاستهایژگیویودیگرنگر ندهیآ

 ؛ کـــــهوقابل توسعههســـــتندریپـــــذ انعطـــــافبودهکـــــه شـــــناختی  روانیهـــــا خصـــــلتدرمقابلشناختی روانحـــــاالت

؛ )1395،و همکــــــــــارانقماشــــــــــی (اوســــــــــت سالمتروانیکننده نیتضــــــــــمیدرفرد،هایژگیووجوداینــــــــــ

ــرمایه ــمار شناختی روانبنابراینارتقایســــــ ــاخص توانمندینظاماجتماعیبهشــــــ اینتوانمندیبــــــــه . رودیمدرجامعه،شــــــ

ــدنظر قرار ــلحاظعملیازطریقارزیابیزندگیافرادجامعهم ــگیم ــانع (ردی ــارانق ــارش، ). 1394،و همک همچنینبنابهمطالعهآدلروهمک

ــرمایه ــناختی روانافرادیکهازســــــــ ــد،تواناییتعامالتگروهیو  شــــــــ ــارکتباالییبرخوردارنــــــــ ــا مشــــــــ ي هــــــــ

ــتند ــدبنابراینآنچهافرادرابهیکدیگر ؛اجتماعیبیشتریراداراهســـــ ــدیمپیونـــــ ــدنتعامالت دهـــــ و باعثتکرار،تداوموبیشترشـــــ

باالتر،تعامالتاجتماعیمداوموبیشــتري  شناختی روانافــرادداراي ســرمایه  رســدیمــ بهنظر. اســتشناختی روان،ســرمایهگرددیمــ

، زمینـه  بهتـر ایـن مفـاهیم    از شـناخت مبنا، معماران و طراحان با اسـتمداد   نیبر ا.شوندیمندم بهرهداشتهواززندگی اجتماعیبهتری
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  شناختیبا رویکرد افزایش تعامالت اجتماعی و سرمایه روانطراحی مجتمع مسکونی   4

).1379نمازیان، (شود تا شرایط براي یک زندگی اجتماعی موفق، مهیا آورندیفراهممرا در محیط مصنوع  ها آنتحقق علمی 

  پیشینه پژوهش - 1-6

  مسکن: بخش اول -1-6-1

 مـؤثر ي سنتی ایران، معیارهایی جهـت تـدوین راهکارهـاي    ها در خانهبا ژرف کاوي کیفیت مسکن ) 1395(آصفی و همکاران 

بـه سـنجش کیفیـت محـیط     ) 1379(فـر  و عینی ) 1391(داداش پور و همکاران . اند داده ارائه براي افزایش کیفیت مسکن معاصر

نیـز در پژوهشـی   ) 1388(ملکـی و همکـاران   . انـد  کـرده  اشـاره مسـکونی   در محلـه بـر آن   رگـذار یتأثمسکونی و شناسایی عوامل 

ي و زیـ ر برنامـه در  هـا  شاخصي کیفی مسکن و نقش این ها شاخصبه معرفی برخی از  بااستفادهازروششاخصترکیبیتوسعهانسانی

ي مسکونی، به برخـی  ها مجتمعپژوهش دیگري پس از بحث و بررسی سیر تحول تاریخی تیپولوژي  .توسعه مسکن پرداخته است

و ) 1387(لـی عراقـی و همکـاران    خلی همچنـین ).1375ي، پورمحمددالل (است کرده اشارهها آني و طراحی زیر برنامهمالحظات 

  .اند پرداختهاجتماعی در مسکن  یواقتصاد يها شاخصبررسی  به ترتیب به) 1354(ارجمند 

  تعامل اجتماعی: بخش دوم -1-6-2

، عسـگري  )1394(، فیروزیـان  )1394(اکبري حصار ،)1395(نژاد ابراهیمی و همکاران  ،)1395(باقري و همکاران ي ها پژوهش

به بررسی عوامل مؤثر بـر تعامـل   ) 1384(و سجادي  )1386(و همکاران  دانش پور، )1390(زاده کاظم، )1393(، اسداهللا )1393(

ـ  مـؤثر ی دیگر، نویسندگان افزون بر بررسی عوامـل  اتدر تحقیق.اند مسکونی و عمومی پرداختههاي  یطمحاجتماعی در  ر تعـامالت  ب

نتـایجپژوهش   ).2009، ٦کیـوین فیشـر  ؛ 1393قنبـران و همکـاران،   (انـد  کـرده را بررسـی  اجتماعی، رابطه همبستگی بین عوامل 

اگـر فضـا و کارکردهـاي جـاري در آن براسـاس رفتـار        اسـت کـه   آنحـاکی از  ) 1393(و مقبـولی  ) 1395(حسینی و همکـاران  

و همکـاران   آرامنتـایج پـژوهش   همچنـین   .کـردن تعـامالت اجتمـاعی کمـک نمـود     توان به تنظـیم   قلمروپایی طراحی شود، می

. که رابطه معناداري میان میزان فضاي سبز و تعامل ساکنین وجود دارد دهدیمنشان ) 2012(٧موهدهسیان و همکاران، )1396(

نیز به ایـن نتیجـه دسـت    ) 1390(همکاران مقدم و دانشگر.استفضاي سبز نیز ذکر گردیده  تیفیمؤثردر کي ها نشاخصآ افزونبر

نتـایج پـژوهش   . ي فضاي کالبدي وجـود دارد ریپذ اجتماعو  ساخت انسانطیدر محیافتند که رابطه معناداري میان ادراك طبیعت 

است که با افزایش سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، مشارکت و مسـئولیت اجتمـاعی نیـز بـاالتر      آنحاکی از ) 1391(انصاري و همکاران 

  .گرددیمبیشتري بر فضاي مسکونی حاکم  طبعاًآرامشخواهد رفت و 

  یشناخت روانسرمایه : بخش سوم -1-6-3

. انـد  ی مثبـت پرداختـه  شـناخت  روانتحلیل مفهـوم سـرمایه   به ) 2017(9لوتانز و همکارانو ) 2017(8و همکارانسون نیوم لی 

آباد تبریـز مـورد بررسـی قراردادنـد و      شناختی را در محله یوسف رابطه کیفیت مسکن و سرمایه روان) 1395(حکیمی و همکاران 

از  ؛ ویابـد  شـناختی نیـز افـزایش مـی     دهد که با افزایش کیفیت مسکن، متغیرهاي مربوط به شاخص سـرمایه روان  نتایج نشان می

در بهبـود عملکـرد فـردي و    هـایش   شـناختی و هرکـدام از مؤلفـه    نیز تـأثیر سـرمایه روان  ) 2004(10یگر لوتانز و همکارانسوي د

مروري بر متون پژوهشی حاکی از آن است کـه پژوهشـگران مختلفـی تـأثیر      .مورد مطالعه قرار دادندسازمانی در محیط کاري را، 

ي (مشـارکت کـاري   ) 1391و همکـاران،   خسروشاهی بهادري(رضایت شغلی : هشناختی بر موضوعات مختلف ازجمل سرمایه روان

قـانع سـنگ آتـش و    (، سرمایه اجتمـاعی  )1394مهداد و همکاران، (پیوند معنوي در محیط کاري ، )2017، 11یون چو و همکاران

، گـرایش بـه جرمـو خشـونت     )1390و همکـاران،   آبـاد  نصـرت هاشمی؛ 1391بهادري خسروشاهی و همکـاران،  ؛ 1394همکاران، 

وهمکــاران، آباد نصــرتهاشمی(شــناختی  ، بهزیســتی روان)1394فرخــی و همکــاران، (، شــادکامی )1395قماشــی و همکــاران، (
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5  مقدمه و هدف

بینی کننده مثبت رضـایت از   شناختی پیش هاي سرمایه روان اند مؤلفه ها نشان داده ژوهشهمچنین پ .اند را بررسی کرده... و)1390

  ).12،2017مارتینا کتزي(زندگی است
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  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  مقدمه - 2-1

هایمعمـاري   فرضتأثیرغیرمستقیممحیطکالبدیبر رفتارانسـان،درنهایتخود راملزمبهبررسـیمحیط   مدرنباپیششناسی روان

ــور وهمکــــــــــــــاران،   (وشهریســــــــــــــاخت ــش پــــــــــــ رو  ازایــــــــــــــن) 1388دانــــــــــــ

ــانبامحیطشناسی روان ــه کالبدیوتأثیراتایندوبریکدیگررابهمحیط،رابطهانســـــــــــــــــــــ اي  گونـــــــــــــــــــــ

ــیقرارمی ــا،نگرش دهـــــــــــــدکهارزش موردبررســـــــــــ ــاج هـــــــــــ ــان  هاواحتیـــــــــــ هایانســـــــــــ

. قرارگیردوبهموضوعاتیکهدرتشریحرفتارهایمردمنقشاساسیدارندمانندادراك،شناختورفتارهایفضـــــــاییبپردازد موردتوجه

 منــد باشــد،عالقه وعرفتارهایبنیادینانســانمیهاکهازن محیطیبهمطالعهتجربهفردیوجمعیمردمازمکــان شناســی روان،درواقــع

ــاهایمعماریدارد وکاربردبوده ــدر طراحیفضــــــ ــاران،  (زیادیــــــ ــاهري و همکــــــ ــکري طــــــ ). 2015عســــــ

ــ ــت شناسی رواندانشــــــــــ ــنظریو کاربردییاعملیبودهودرپیآشکارسازیابعادیاســــــــــ محیطیشاملدوبخشــــــــــ

اري،فرهنگی،اجتماعی ونیزابعادنمـادي  معم_شدهاست؛ابعادیمانند شرایطکالبدي عمومیبهفراموشیسپردهشناسی روانکهدر

ترتیـــــــــــــــــب،  ایـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــه).1380مرتضـــــــــــــــــوي،(محیطـــــــــــــــــی 

ــایروان ریزیرشدشــــهرها  هابایددربرنامــــه شناختیمردموعالیقوســــالیقآن مطالعهبررویچگونگیکارکرداجتماعی،نیازهــ

ــود ــکل.درنظرگرفتهشـــــــــــــــــ ــدهرفتار  ازآنجاکهمحیط،شـــــــــــــــــ دهندهومحدودکننـــــــــــــــــ

ــان ــت،برنامهها انســـ ــببه اســـ ــرورتداردتا  منظوراطم ریزیمناســـ ــایتمندي، کاراییورشد،ضـــ ینانیافتنازحداکثررضـــ

ــانی،امکانطراحی،مدیریت،پیش ــیط بادراختیارداشتنمدلیازشخصیتورفتارانســـ ــابی محـــ ــاعی  بینییابازیـــ هاییاجتمـــ

. ،رفتارمعقولیاموردانتظارراارتقاءدهدجادشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهیا

ای.نظورزندگیبهترورشدشخصیتافرادداردم محیطیکاربردي،سعیدرفراهمساختنمعیارهاییبرایمدیریتبهترمحیطبهشناسی روان

ــتهبهمطالعهراه ــازمحیططبیعیوروش  نرشـــ ــایمؤثر جهتبهبودحفاظتـــ ــاختمان  هـــ ــاي بهترطراحیســـ ــاو  هـــ هـــ

پردازدوا هایشناختیفرددررابطهبامحیطمی اینعلمبهمطالعهنقشه.پردازد هایرفتاریمردممی شهرهابادرنظرگرفتننیازهاوواکنش

ــت  رزش ــا، معانیواولویـــــــــــــــــ ــا هـــــــــــــــــ ــد لمیهایمحیطیرادنبـــــــــــــــــ . کنـــــــــــــــــ

هایشــــــــــــــــــهریرانیز  فضایمعمارینیزتنهایکمفهومکالبدینیست،بلکهکنشتعامالتشــــــــــــــــــهروندیوفعالیت

عسـکري  (هایشهرییاعرصهبروزتعامالتاجتماعیاسـت   کنـدکهمکانبرقراریفعالیت  گیرد،یعنیکالبدیازشهررامجسـممی  یبرمدر

ــاهري و همکـــــــاران،   ــهبنـــــــابراین، ؛ )2015طـــــ ــدانش بـــــــه  زمینـــــ اي  گونـــــــه هایکاربردیاینـــــ

دانــش پــور (هــاي حاصالزآندرفرایندطراحیمعمارینقشـمهمیایفانماید  توانددرخدمتطراحانومعمارانقرارگیردویافتــه مـؤثرمی 

ــاران،  ــع . )1388وهمکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درواقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــان،به ــدریبااهمیتعنوان برطرفکردننیازهایانســـ ــته قـــ ــاعینیز  شدهکهپژوهشگراندررشـــ هایمختلفازجملهعلوماجتمـــ

. انــــــــــــــــــــــــــــــــد انســــــــــــــــــــــــــــــــانتعریفکردههدفنهاییدرتوسعهاجتماعیرارفعنیازهای

ــله ــانیمازلورامی ازدیدگاهاینمحققین،سلس ــه مراتبنیازهایانس ــه3توانب ــدیکرد طیفطبق ــتیوفیزیولوژیکی. 1: بن . 2نیازهایزیس
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  ).1389سیفالهی،(نیازهایاجتماعی . 3نیازهایروانی

  محیط بر رفتار ریتأث- 2-2

ــتهشناسی روان رفتار، هایتخصصینوپاییاســــــــــــــــــــــــتکهبهتأثیرمتقابل محیطیکیازرشــــــــــــــــــــــ

یر این نـوع از دیـدگاه   تأث).1392اکبري و همکاران، (پردازد  هامی عواملوشرایطفیزیکیمعماریوفضایمحیط،بیشازدیگرجنبه

کنـد و یـا    ها بر رفتار انسان تأثیر گذاشته، به تغییر رفتار کمک می دهد که چگونه مشخصات مکان در معماري، نشان می

ویلسـون و همکـارانش معتقدنـد کـه محـیط، تـأثیرات       ). 2001، 2؛ مور2007، 1دگیفور(انجامد  به سازگاري با مکان می

، 4؛ ایـوانز 2002، 3؛ به نقل از کوهن و همکـاران 1982ویلسون و همکاران، (قدرتمندي بر سالمت و بهزیستی انسان دارد 

هـاي  زجملهدر پژوهشتأثیر طراحیو کیفیتبصري محیطبررفتارمردمو سالمتروانیآنان درتحقیقاتطراحانمحیطی، ا )2003

هـا نشـان داده    پژوهشاین .)1389باقري و همکاران، (ویلیاموایت، اپلیارد، کوینلینچ و الکساندرهنیز به اثباترسیدهاست 

 -عدم وجود امکانات تفریحی، فضاي سـبز و یـا اشـکاالتی در سیسـتم طراحـی      براثراست که عدم کنترل فرد بر محیط 

هـاي بزهکـاري و اعتیـاد،     ها، باعث ازدحام و انزواي اجتماعی شده که در ادامه، منجر به بروز زمینـه  مهندسی ساختمان

درنتیجـه وجـود ایـن    . شود رفتاري و یا روابط والدین و با فرزندان می _اخالقی_ي تحصیلی همچنین نارسایی درزمینه

.)2007گیفورد، (اندازد  عوامل، سالمت روانی فرد را به خطر می

ــانمی ــانمحیطمی درارتباطبارابطهمحیطبارفتارانســ ــد توانچارچوبعلمیارائهنمودکهچارچوبانســ ــاطراف . باشــ محیطــ

: لفهیکپارچههمچونشود،اینمحیطشاملســـهمؤ انسانبایکسریروابطمشترکبیناشیاواشیا،اشـــیا وانسان،انسانوانســـانتعریفمی

). 1389یلــــــــی،جل (باشــــــــد  ســــــــاخت،محیط تعامالتانســــــــانیمی محیططبیعی،محیطانســــــــان

انســـــــــاننیزباتوجهبهنیازهاواهداف، ؛ وبســــــــزاییدارد ریتأثعواملمحیطیتغییرپذیروتغییرناپذیرهریکبررفتارونیازانسان

ــرادگرگونمی ــه محیطپیرامونشـــــــــــ ــز  کندوهمچنینبـــــــــــ ــأثیرمحیط نیـــــــــــ طورمتقابلتحتتـــــــــــ

ایدرونیدارنـدو   شـدهو فرهنگیاسـتکهباهمرابطه   هایجغرافیایی،سـاخته  ازدیدگاهجانلنگ،محیطـدارایویژگی .رددگ دگرگونمی

ایرابرایرفتـار   هایمحیطـدریکموقعیتویژه،محیطبالقوه  ایازقابلیـت  مجموعـه . کننـد  هایهمسـانتأمین مـی   بعضـیازرفتارهاراازراه 

. گـردد  شدهنیزاستفادهنمی هایادراك شوندوازتمام قابلیت نمیهاتوسطمردمادراك  کندتماماینقابلیت انساندرآنمکانایجادمی

  ).1394لنگ، (اند  شده هایفردیوگروهیوساختارمحیط،ساخته فرآیندادراك،شناختورفتارفضاییتحتتأثیر شایستگی

  متقابل انسان و محیط ریتأثنظریات مربوط به  -2-2-1

ــانومحیطنظریه ــان دربارهتأثیرمتقابالنس ــدهکهبه هایگوناگونبی ــارهمی برخیازآنش ــود  هااش ــکري طــاهري و  (ش عس

  ).2015همکاران،

ازایندیدگاه،محیطدربرگیرندهاطالعاتادراکیالزمبرایحفظسالمتیاســـت،مانندرنگوبوهایمختلف، : نظریهبرانگیختگـــی

هایمرتبطباایننظریه،نظریهسطحسازگاري  هاومناظرطبیعیوغیرهیکیازنظریه ترساختمان هایپیچیده حرارتوبرودتومحرك

  .کنند هایمحیطیمیزانثابتینیست،بلکهباشرایطودراثرسازگاریبامحیطتغییرمی کندنیازفردبهمحرك همشخصمیاستک

کنترالستیاتوان  وسیلهانسانقابل هایمحیطیتاچهحد به درایننظریهپرسشایناستکهتحریک :هایکنترل نظریه

.کنترالنسانبایددرچهحدباشد

                                                                                                                                                                
1.Gifford, R
2.Moore. D.W
3.Cohen, D. E., Brooks-Gunn, J., Eventual, T., & Hertz man, C
4.Evans, W
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 هافرآینــــدوقوع  هایپیشـــینکهدرآن  یطاستونســــبتبهنظریهاهمیتایننظریهدرتوجهبهتعامالنسانومح: نظریهتعامـــل

بنابرایندیدگاه،فردومحیطهموارهـدرحالتعامل  .شـود  شد،نوعیپیشرفتمحسـوبمی  بعدیـدرنظرگرفتهمی  اییک رفتارپدیده

  ).1380ي، مرتضو (هستندوبراي تعاملدررفتارالزماستمحیط،فردونیزتعامالیندومدنظرقرارگیرد

ــادل : نظریهتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.تعریفنیست تنهاییقابل یکبه آورندوهیچ ایواحدبهوجودمی نکردهاستدرایننظریهفردومحیطمجموعهایننظریهراآلتمنبیا

شناختیوفردیبیانگرنظامیواحدوپیچیدهاســــــت کــــــه  تأثیرمتقابلعوامالجتماعی،جامعــــــه: نظریهارگــــــانیزمی

.بندیا شود،عواملزیستینقشیمهممی هایمتعددي کهاثرتعاملعواملفوقودرجریانمراحلرشدحاصلمی درتعادل

ــدگاه ــایمتمرکزبرمحیط دیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

).1380ي، مرتضو (گیرد ها،بدوناینکهفردنادیدهگرفتهشود،کیفیتوشرایطمحیطیموردتوجهقرارمی بنابرایندیدگاه

  در رفتار مؤثرعوامل محیطی  -2-2-2

دهندکـه رفتارتحتتأثیرعوامـل    هـاي صـورت گرفتـه، نشـانمی     هاییازپژوهش درتأثیربرخیعواملمحیطیبررفتار،نمونه

  ).2015عسکري طاهري و همکاران، (یردگحیطیزیرقرارمیم

هایفیزیکیمادیمحیطدررفتاربسیارآشکاراست تأثیربرخیجنبه: هایفیزیکیمحیطدررفتار تأثیرداده.

ــأثیرداده ــادیمحیط ت ــاهاو : هاینم ــتفادهازبرخی فض انسانطیمراحالجتماعیشدن،عالوهبراکتساباتدیگر،درموردنحوهاس

هـایفرهنگیمحیط   گیرد و بستهبهارزش هایمحیط،الگوهایرفتاریمشخصی را فرا می نمادیمحركبرایپاسخگوییبهمعنای

  .کند هارفتارمی بخشدومتناسبباآن هاورویدادهامعنیمی خود، بهبرخیفضاها، محرك

منظوربررسیتأثیرشـرایطمعماري   هاییاسـت کهبـه   ایاسـتازپژوهش  پژوهشـدورالوهمکارنمونه : تأثیرشرایطمعماریمحیط

.یازسهردهنیمهفعال،کمفعالیتوفعالقرارگرفتکیدرشده است وهرفضایآموزشی رفتاردانشآموزانانجامروي 

دهند،تجربــــه  وبیششرایطکلیمحیطوفضاهاییراکهبهانساناحساسشــــادي یــــاغممی همهمــــاکم: تــــأثیرجومحیط

دهدبا تأثیرقرارمیطورغیرمستقیمتحت شودورفتاررابه ایمشرایطفیزیکیمعمارینیزدرپیدایشجوهایمختلفمؤثرواقعمی کرده

ــا  بندیآنچهدربارهتأثیرعواملمحیطیبررفتاربیانشـــدبهایننتیجهمی جمـــع رســـیمکهرفتاروعملکردافرادیکهدر محیطیـ

موج_برخیشرایط.پذیرد توجهیازشرایطوعواملفیزیکیمعماریمحیطتأثیرمی گیرند،بهمیزانقابل هایاجتماعیقرارمی سازمان

  ).   1380ي، رتضوم (شود بافزایشوبرخیدیگرموجبکاهشعملکردهامی

  تعامل اجتماعی: بخش اول -2-3

  مفاهیم -2-3-1

  محیط، نیازها و رفتارهاي انسان -2-3-1-1

انگیـزش، نیرویـی   . باشـد هاي مادي و معنوي گوناگون و متفاوت مـی  انسان موجودي پیچیده است که داراي انگیزش

رفتارها نیز براي ارضاي نیازها وارد . کننده و سازمان دهنده ادراك، شناخت و رفتار هدفمند آدمی است است که هدایت

منظور بررسی نیازهاي  به. اي برخوردار است رو، شناخت نیازهاي انسان براي طراحان از اهمیت ویژه ازاین. شوند عمل می

ها مدل نیازهاي انسان توسط مازلو قابلیت تطابق بیشتري با اصول  شده است که از بین آن ی ارائههاي مختلف انسان مدل

یـابی ایـن نیازهـا در انتظـارات کـاربران       در این میان حائز اهمیـت اسـت شـناخت و ریشـه     آنچه. طراحی محیطی دارد

. ازساختارکالبدیمحیطاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــدبود بدیهیاستکههرچهمحیطقابلیتبیشتریبرایپاسخگوییبها ــتر خواه یننیازهاراداشتهباشد،رضایتبهوجودآمدهبینافرادبیش

  .)1380مطلبی،(
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  یازهاي اجتماعی انسانن-2-3-1-2

ــان ــدبرقراریروابطاجتماعی براساسهرممازلو،انس ــد هانیازمن ــمی،نیازبهایمنیواطمینان،نیاز  .ان مازلوایننیازراناشیازنیازجس

ــاحترام، منزلـــــــت،  ــویقمییدوتتائبهروابطاجتماعی،نیازبهـــــ ــد  شـــــ ــدنز، (دانـــــ ــع ). 1373گیـــــ درواقـــــ

-هــــــــــــــــــــامی تعامالجتماعیبهمعنایایجادرابطهبیندونفریابیشتراستکهمنجربهواکنشـــــــــــــــــــیمیانآن 

ــود ــدونمعنا زمرهــــاینتعریفقرارنمی ؛ شدهاســــت ایننوعواکنشبرایهردوطرفشــــناخته.شــ . گیرنــــد بنابراینروابطبــ

تواندیکموضـــوعفیزیکی،یکنگاه،  ،تعامالجتماعی مـــیعنواننمونـــه بـــه.البتهتعاریفـــدیگرینیزبرایتعامالتاجتماعیوجوددارد

ــذیریمردم  هایمتناســـــبودرنتیجهنقش یکمکالمهوارتباطبینافرادباشدکهخودمســـــتلزمتعریف رویـــــدادهاوفعالیت پـــ

ــویتآن ــادرگروه درفضاوعض ــبکه ه ــت  هایاجتمــاعی هاوش ــپوروهمکاران،(اس ــی ؛ )1386دانش ــوان گفــت  بنــابراین م ت

وود،تــــی(ســــازد شناســــد وبهخلقمعــــانی پرداختهوهویتخــــودرامی ایخودرامیهــــ انســــاندرتعاملبادیگران،توانایی

ازدیدگاهکریستوفرالکساندر،رابطهمتقابالجتماعیبرایپاسخبهنیازهایانسانبهپیوندجوییواحساستعلقبهمکانیکضـرورتا .)1379

. ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

پـذی  هایاجتماعیشدنواجتماعهایمردم،بابهوجودآوردنزمینه هاییچونتعاملبادیگرانومشاهدهفعالیت همچنینویمعتقداستفعالیت

ــانکمکمی ــد ریبهرشدفردیانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــین ــینه درع ــذهنیوویژگی حالتعامالجتماعی،نگرشافرادباپیش ــدیگرنزدیکمی های ــد هایمتفاوترابهیک ــاندر،(کن  .)1387الکس

دارد کهاگرمردمبـه تماساجتماعینیازداشتهباشـند،درهرمحیطیزمینهآنرا   هـاي معماریبیـان مـی    یهنظرلنگدرکتابآفرینش

ــد فراهممــــی ــخبهنیازهاي انسانبهپیوندجوییواحساستعلقبهمکان،یکضرورتاســــت . کننــ رابطهمتقابالجتماعیبرایپاســ

  .شدهاست لذاهرفرصتی برایدستیافتنبهچنینمنظوري،مثبتارزیابی. کهدلیلبرمطلوببودنتعامالجتماعیاست

  یرپذ اجتماعفضاي  -2-3-1-3

. آید کنندگانحاصلمی اجتماعیاستفاده_فضاییو روانی_واملکالبدينشینی وترکیبمناسبع پذیریفضایمعماري،باهم اجتماع

فرایند ). 2009صالحی نیا و همکاران، (یابد ورفتارهایتعاملیفرافردي،افزایشمیکالبد ینب پذیریباسازگاریباال اجتماع

عماري قابل هر فضاي عمومی و مشترك م برداران بهرهیري، با برقراري تعامل و ارتباطات اجتماعی بین پذ اجتماع

. حصول است

هاومورداستفادهکارب کنندهبسیاریازفعالیت اند،فضاهاییچندمنظورههستندکهتأمین پذیرکهمنشأزندگیروزمره فضاهایاجتماع

). ١،1377لنارد(کنند باشندوهماهنگیاجتماعیکاربرانراتأمینمی رانمی

هایاجت ایتعاملوارتباطیبانشستن،درحدفاصلهپذیر،امکانتماسچهرهبهچهرهوجودداردوفاصلهفضاه دهیفضاییاجتماع درسازمان

). 1389لنگ،(کند مشورتیتقلیلپیدامی_ماعی

یابدوبهسببگذشتزمانوتکرا واسطهکیفیتظهورعواملفیزیکیشهرموجودیتمی پذیریدرفضایشهریدرآغازامریعینیاستکهبه اجتماع

گردد افرادجامعهبدلمیونددهندهیپ رشدن،بهعنصرِمشترك .

منصوري (بخشد،ذهنیتشهرونداست شود،اماآنچهبدانمعنامی ازطریقکالبدواحساساتدرکمیاگرچهفضایشهریدرابتدا

  .)1395وهمکاران، 

  حیات جمعی -2-3-1-4

هایمختلف،بستریبر هایروزمره،گذراناوقاتفراغت،تعامالتاجتماعی،گردهماییافراد،گروه حیاتجمعیفرصتیجهترهاشدنازتنش

ــور،آزادیبیانوبروزآن ــت ایحضـــ ــاهایبازعمومیدرگروترویجتعامالتاجتماعیحیات. هادرفضاســـ ــنت(جمعیدرفضـــ ، 2ســـ

                                                                                                                                                                
1.Lennard & Lennard
2.Sennette
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ــذبافرادوگروه)1974 ــایمختلف ،ج ــت(ه ــتحملگروه)1980، 1وای ــا،  امنیتاجتماعیودرنتیجهترغیببهافزایش هایمختلفدرفض

  .و ایجادفضاییفعالوسرزندهاست)1998، 2فرانسیس و همکاران(پذیریبیشتر  جامعه

  حس اجتماعی مکان -2-3-1-5

ــاخصحساجتماعیمک ــارتباطمردم ان،یکیازشــــــــــــــــــ ــان _هایسنجشــــــــــــــــــ مکــــــــــــــــــ

اینمفهــــوم . )2001، ٣جورجنســــن و همکــــاران(بستگی،هویتووابســــتگیبهمکانداللتدارد  اســــتکهبرمفاهیمیچوندل

ــیوفرهنگیجامعهراموردتوجهقرارمی ــد بهپیونداجتماعیبامکانداللتداشتهوالزاماتفیزیکی،نمادین،سیاســ ــارینی و (دهــ مانــ

  ).2006، ٤همکاران

  تمایل اجتماعی-2-3-1-6

دوستی در حیات فردي و اجتماعی، نشانه پویـایی و سـالمت اجتمـاعی اسـت؛ و افـراد       هرگونه تمایل اجتماعی و نوع

هاي مـردم   طور ذهنی از گفته تعریف سطح مطلوب تعامل، به. مختلف به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی تمایل دارند

عـالوه بـر ایـن، انسـان      ). 1394لنـگ،  (آیـد   زندگی خوب به دسـت مـی  گیري هنجاري نسبت به  طور عینی از موضع به

انگیـزش نیرویـی اسـت کـه     . هاي مادي و معنوي گوناگون و متفاوت دارد موجودي پیچیده است که تمایالت و انگیزش

د عمـل  کننده و سازمان دهنده ادراك، شناخت و رفتار هدفمند آدمی است و رفتارها نیز براي ارضاي نیازهـا وار  هدایت

.شوند می

  ها انسانمحیط و رفتارهاي اجتماعی  -2-3-1-7

ــت ــیازتماس. درجهانیکهرشدجمعیتباعثایجادفضاهایشلوغوپرجمعیتشدهاســــــــــــ -فشارهایروانیناشــــــــــــ

ــایبیش ــی،خلوت،قلمرووازدحامآن هــــــــــ -ازاندازهبینافراد،ضرورتگسترشتحقیقاتراجعبهمفاهیمفضایشخصــــــــــ

ــنوعرادیکتهمی ــد ها،بامحیطمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آورندتاشرایطبراییکزندگیا هارادرمحیطمصنوعفراهممی طراحانبااستمدادازشناختبهتراینمفاهیم،زمینهتحققعملیآنمعمارانو

  .است شده اشارهمفاهیم  آندر زیر به برخی از  ؛ که)1379نمازیان،(جتماعیموفقمهیاشود

  قلمرو -2-3-1-7-1

رفتارقلمروپاییسازوکاري . کنند صاصیاستفادهمیعنوانمحدوده اخت یاستکهافرادازآنبها محدودشدهقلمرومکانی، فضاي 

). 1394، لنگ (گردد  گذاري،تعلقآنبهفردبیان می سازیونشانه استبرایتنظیمحریمبینخودودیگرانکهبا شخصی

هرچهارتباطاتبینایی،بویاییوشنواییهرقلمرو فضاییبامحیطپیرامونخودکمترباشد،مرزهایقلمرو 

لنگ، ). 1387، و همکاران الحسابی علی(تراست  ضا بیشتروشناساییقلمرومحسوستراستوبنابرایناستقاللهرف تروپررنگ قوي

 ).1394لنگ،  و 1981، ٥بکر و همکاران(داندکنندهروابطاجتماعیمی کنندهخلوتبلکهتثبیت تنها تأمین قلمرومکانیرانه

؛ 1381لنگ، (کننده تعامل اجتماعی، افرایش تمایالت اجتماعی و تثبیت نظام اجتماعی است  نقش قلمروها، تسهیل

  .)1975و آلتمن،  1391ارژمند و همکاران، 

                                                                                                                                                                
1.Whyte
2.Francis, M.
3.Jorgensen, B. S. and R. C. Stedman,
4.Mannarini. T., S. Tartaglia, A. Fedi and K. Greganti
5.Becker, D. Franklin
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  مفاصل -2-3-1-7-2

در عالوهبراهمیتطراحیقلمروهایجمعیوقلمروهایفردیمسکنجهتایجادتعاملیا جدایی گزینیافرادخانواده،مفاصلفضایینیز

درپدیدهمجاورتفضایی،دوقلمرویفضاییمجاور، بریکدیگر ). 1395حسینی، (باشند  ایدارا می گیریاینموضوعنقشعمده شکل

ها،بایدتمهیداتیاندیشیدهشود تا  منظورحفظاستقالل مطلوبِهریکازآن به .تأثیرمتقابلدارند

عنوانمرزو  همفاصل استتابهوظیفه کنترل ِاینتأثیراتبرعهد. شانتحتکنترلدرآید تأثیرگذاریوتأثیرپذیري

هانیزنقشداشته وبایکوظیفه دوسویه،به  حریمدرعیناتصالدوفضابهیکدیگردرانفصالو جداییآن

 ).1387الحسابی و همکاران،  علی(شده،بیندومحدودهفضایی بپردازند  برقراریارتباطکنترل

لهایجادکردنبین استقاللقلمروهایخصوصیازقلمروهاي عمومی مسکن موضوعکارطراحیاست،فاصکهیهنگام

تواناستقاللو محرمیت  گیریازمفاصلفضاییمی با بهره. ي محرمیت مدنظرنیستکننده دوقلمرو،تنهاشیوه تأمین

  ).1395حسینی، (نمود قلمروهایخصوصیرا تأمینکرد،ضمناینکهفاصلهبین دوگونهقلمرورادرحد مطلوبتنظیم

  سازي یشخص-2-3-1-7-3

گذاري،  وسیله نشانه گردد،فرایندیکهبه میسازي موجباحساسمالکیت برمکان  شخصی

درواقع فضاي شخصی، باحبابیفرضیدرپیرامون  ).1382، 1آلتمن(آید  یکپارچگیوهمسانیاشیاءیکمکانحاصلمی

دهد که فضایشخصیترکیبیاستاز  هانشانمی پژوهش. گرددشود ایجاد می فردکهتعدیدیگرانبهآنباعثتنشوناراحتیفردمی

. بهدیگرانفاصلهوزاویهقرارگرفتننسبت

هاوتمایلبهنزدیکیبهافرادمحبوباست ازحدبابیگانه هایدفاعینسبتبهتجاوزباتماسبیش گیریوواکنش رفتارفضایشخصیشاملگوشه

  ).92یزدانی، (کند سازیومالکیتدرنظارتبرتعامالجتماعیاست،اینامربهبرآوردننیازهایفردیواجتماعیکمکمی کاربردخصوصی. 

  خلوت -2-3-1-7-4

ــات اســــــتخلــــــوت کنترلمرزدرو ــیجهت کنترالرتباطــــ ــه. نیانسانوروشــــ ایاســــــت  درواقعخلوت،پروســــ

ــلرادرزمان ــخص مــــــــی کهدرجاتفواصــــــ ــد هایخاصمشــــــ ــتو . کنــــــ خلوتنیروییبیننیرویجذبوفاصلهاســــــ

ــان ــب  درزمـ ــهریکاز اینقطـ ــترویاکمترمی هایمتفاوتوباشرایطمتغیر،نقشـ ــود  هابیشـ ــاران، (شـ ــت و همکـ ). 1391فالحـ

) 1381لنــگ، (کنــد عامالجتماعیوتواناییکنترلتعامالجتمــاعی دلخــواهفردتعریفمیآموســراپاپورتخلوتراحقانتخاب وامکانت

ــودنبیش  ــاد بـــــــــ ــایت کمیازیـــــــــ ــتوافرادوگروه ازحدخلوتمطلوب،رضـــــــــ ــا  بخشنیســـــــــ هـــــــــ

ــتندهموارهبهدنبالسطحیبهینهازتعامالجتماعی بنابراین هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).1382آلتمن، (کندهاییبپردازندکهنظارتبرتماسبادیگرانرابهدرجاتمختلفمیسر طراحانمحیطیبایدبهخلقمحیط

  ازدحام -2-3-1-7-5

ازحدمطلوببرقرارشود دهدکهنظامنظارتبرخلوتکاراییالزمرانداشتهباشدودرنتیجهرابطهاجتماعیبیش ازدحاموقتیرخمی

ازدحامبهدلیلمحدودساختناستقاللوبیانفردیموجبفشار . )٢،1382آلتمن(

امبااحساسعدمکنترلبرمحیطهمراهاست؛وتحتتأثیر ازدح .کند هایبرقراریارتباطدلخواهرامشکلمی شودوزمینه عصبیمی

موجب "فشاراجتماعی"به ازدحامبهدلیلربطمستقیم. خوددارندهای ادراکفردازمیزانکنترلیاستکهدیگرانبرمزاحمت

  ).1394؛ لنگ، 1977، ٣بچل(شود رفتارهایمنفیمی

                                                                                                                                                                
1.Altman, I
2.Altman
3.Bechtel
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  لزوم پرداختن به تعامالت اجتماعی-2-3-2

 ینخصوصیاتیبودکهدرجوامعســــــــنتیومحالتآندیدهتر مهــــــــم تعاملوهمبســــــــتگیاجتماعیازدرگذشــــــــته 

هـا   انسـان  حـال  یندرعـ  یفبودهـولی تعر وضـوح قابـل   بـه  شدوبهلحاظکارکردینیزدرهر سهحوزهعمومیگروهیوخصوصـی  یم

انــد جایشـهرها رافضـاهایآپارتمانیدربرگرفته   جــايهنگامی. کردنـد  یمـ  ارتبـاطبرقرار هـا بــاهم   حـوزه  متناسبباخصوصـیات 

تـــر  پررنـــگ خصوصـــیحـــوزه  يجـــوهره شـــده، یلتبـــد افقیبهعمـــوديي خصوصـــیاتمحله)1395محمـــدزاده، (

ــتگیدرتوجهبه ــوزه شدواینهمبســـ ــدیگرها حـــ ــه یـــ ــگ نـــ ــا کمرنـــ ــر  تنهـــ ــفتگیتـــ  شدهبلکهبااختاللوآشـــ

. ییبــودگرا جمــع پیامداختاللدرتعامالجتماعیظهورپدیدهفردگراییــدرمقابل. یژهدرتعامالتاجتماعیســاکنانمواجهگردیدو بــه

ــه ــوري بــــــــ ــکونی   طــــــــ ــاهد اینهستیمکهحتیهمسایگاندریکواحدمســــــــ کهدربسیاریازنقاطکشورشــــــــ

ــایه ــدیگررانمی ویاهمســــ ــدبهاینکهروابطوتعامالتیباهمایجادکنند هایکنارهمنامیکــــ ــه برســــ ــن . دانند؛چــــ ایــــ

فقدانارتباطعالوهبرتأثیراتمخربفردي،مشکالتاجتماعینظیرکاهشحسسرزندگی،افزایشــــــــــــــــــــــــــــــــــجرم 

  .شود سرمایه اجتماعیوغیرهراباعثمیخیزي،کاهشاعتماداجتماعی،کاهش

ــاینبود ــاتوجهبهتغییراتفراوان وشــتاب کــه درســال نکتهجالبمعمارانه ایکهدرســطوحمختلففرهنگیجامعه  زده هایاخیر،ب

ــیب   ــد کهدرخودآس ــیوه اززندگیپدیدآم ــورتگرفت وسبکیاش ــی  ص ــان م ــع . داد هاییرانش ــکنبادرواق ــه شکلمس ــا محل  ه

ــکلخودباقیماندکه دگرگونشد،ولیاعتقاداتوانتظاراتوترج ــکن یحاتبهشـــــــــ سببکاهشکیفیتومطلوبیتطراحیمســـــــــ

ــت ــان.گشتهاسـ ــه  انسـ ــدر مجموعـ ــدند هابهدالیلمختلفملزمبهزندگیـ ــه؛ هایچندینخانواریشـ ــدگی  امانـ تنهاازمزایایزنـ

عـــالوه بـــر آن  .داننـــد دارشـــان حســـخلوتوزندگیفردیخودمی جمعیبرخوردارنیســتند، بلکـــه اینامرراعاملیبرایخدشـــه 

 .شــود هاباامکاناتیمســتقالزامکانات اشتراکیخانواده،دیگرنیازیبهحضوردرفضــایجمعی خانهاحساســنمی باتجهیزشــدناتاق

. ایازخانهبهناماتاق،بهکاریمشـغول اسـت   کههر شخصدرگوشه نحوي اینامرسببجداییگزینیو انزواطلبیاعضایخانوادهگردیده،به

محیطخانهفردگرایانـه   درواقعانـد  شـده  هحاشیهراندههامیانمحرمانخانهمرزو جداییانداختهوفضاهایجمعیب درمسکنامروز،اتاق

ــد، ــال شــــــــ ــ کهاعضــــــــــایخانهجمعگرایانهبههم یدرحــــــــ ــتند یمــــــــ بــــــــــه  ؛ ونگریســــــــ

ــانیودرنظرنگرفتنپیامدهایروان ــکالتیازجمله  دلیلعدمتوجهبهنیازهایانســـ شناختیآن،زندگیفردیواجتماعیساکنینرابامشـــ

 معیبهزندگیفردیشــــــــــــــــــد،تعاملناهمگنکهموجبافتراقتدریجیوتبدیلزندگیج.مواجهساختهاســــــــــــــــــت

وسیلهمفاهیم  هاایجادنمودکهاینامربه بنابراینبایدتعادلیمیانخلوت وتعامالجتماعیانسان؛ یجمشکالتخاصخودراایجادکردتدر به

  ).1379عینیفر،(کند،میسراست هایروانیرا ایجادمی اجتماعیکهزمینه-کالبدیوهمچنینمفاهیمفرهنگی

ایاجتماعیخاصیرابرســـــــــاکنانخودتحمیل  نقشـــــــــه شده،فضـــــــــاها، مطابقنظریاتقابلیتمحیطســـــــــاخته

کننــــــدودرنهایتجهتوابعاد  کرده،برخیالگوهاومعیارهایرفتــــــاري راتقویتــــــو برخــــــی دیگــــــر را تضــــــعیفمی

ــاکنانخود ــند یمجدیدیبهرفتارهایســ ــون(بخشــ ــیط) 1989، ١گیبســ ــی   ومحــ ــکونی مــ ــاي مســ ــد  هــ تواننــ

هاراازمحیطخصوصـیبه  ایطراحیشوندکهمردموفعالیت گونه بهباتوجهبهنیازهایمتفاوتهرکدامازاعضایخانوادهدرهرسنوموقعیت،

ــدنبهآن ــندکهوارد شـــــــ ــند محیطعمومیفراخوانندیابرعکسبهصورتیباشـــــــ در .هاازنظرفیزیکیوروانیدشوارباشـــــــ

ــاهایاجتماع ــافراددرنظرگرفتهمی  فضــــ ــاوچیدمان مبلمانآنارتباطچهرهبهچهرهــــ ــود پذیر،نحوهطراحیفضــــ . شــــ

  .گردد توجهتعامالتاجتماعیمی کندموجبافزایشقابل قاتبایکدیگررافراهممیاینمسئلهدرکنارایجادفضاهاییکهامکان مال

بایستشرایطیداشتهباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدکه  محلزندگیانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانمی

. درآنبتوانهمنیازهایفیزیکیوهمنیازهایروانیراتأمینکندوبهاهدافاجتماعییکمسکنمناســـــــــــب نیزدســـــــــــتپیداکند

هایاینرفتارهایاجتماعی،نیازبـه   ترینجنبـه  کیاز مهـم باشـدوی  هایبشـرمی  هاباهمـازویژگی  همزیستیورفتارهایاجتماعی انسـان 

                                                                                                                                                                
1.Gibson
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ــی ــایگی مـــــ ــد برقراریتعامالجتماعیدرسطحروابطهمســـــ ــویژگی. باشـــــ ــبآن  همچنینـــــ هاییکمسکنمناســـــ

بســــــــــتگیبهمکان،  تواندبهروابط همسایگی،هویتساکنین،حســــــــــدلباستکهعالوهبرســــــــــرپناهراحتیبودن،

هابتوانســـــــــــرزندگی  فادهازاینویژگیایجادتعامالتوروابطمناسببینســـــــــــاکنینوغیرهنیز بپردازدتابااســـــــــــت

ــجرمخیزي،عواملخاطره ــرمایهاجتماعی  فضاهاراافزایشدادهوسببکاهشــــــــــــــــ انگیزراحفظکردهوســــــــــــــــ

  ).1393همکاران  تبریزي و(رابرایمنطقهتأمینکندوزندگیدلخواهبراي ساکنینآنجابهدستآید 

ــتند . تردیدینیستکهطراحیومعماریبهتنهائیپاســــــــــــــــــــــــــــخگوي مسئلهنیســــــــــــــــــــــــــ

زعواملروانیواجتماعیوفرهنگینیزدرنحوهرفتارمردمنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتبه بسیاریا،درکناراینمهم

ــد  ــیموردتوجهبرنامه ریزانوطراحانقرارگیرنـــــــ ــان . محیطنقشدارندکهبایستیبهنحویمقتضـــــــ ارتباطمؤثرمیـــــــ

ــالمیدارد  ــنتیایرانی بودهوریشهدرتعامالتانسانیواســــــــــــ  ،بنابراین؛ساکنینوطراحانازاصولبنیادیمعماریســــــــــــ

  ).1395محمدزاده، (رسیدنبه شهرومعماریمطلوبباشدتواندگامیدرجهت بازتولیداینروابطمی

  کالبد و تعامل اجتماعی-2-3-3





ــکیولنگ ــته٢٨1986مولســـ ــد کهمکانفیزیکیدرحالتی بیانداشـــ ــدهاانـــ ــورتاز آل یـــ ــه صـــ ــه ســـ رفتارها و بـــ

ــتیبانیمی ــد رویدادهایرفتاریدرفضاپشــ ــه . نمایــ ــتاینکه مکانفیزیکیعناصرفیزیکیومشخصــ هایالزمبرایتــــداوم  نخســ

ــافراددرمحیطرافراهممی ــه. آورد وپایاییآسایشـــ ــوان بـــ ــتکهمکانفیزیکی  عنـــ مثالنور،ویژگیمهمیدرمحیطفیزیکیاســـ

ــمی ــد چگونگیآنرامشخص ــاینکهمحیطفیزیکیفراهم. نمای ــدةامکانات دوم ــازمانکنن ــتکهنظام و س ــاي  دهیفضاییاس هاوالگوه

گیریروابطجمعـی   دیگر،محیطفیزیکیشـکل  عبـارت  بـه . نماید هاراکمرنگ می بخشد و دیگرفعالیت ویژةفعالیتدرفضاراقواممی

ــی ــایفعالیت فراهممـــــ ــامالبعاد، . آورد راتسهیلنموده،سطحمطلوبیازخلوترادرفضـــــ متغیرهایعملیاتیدراینسطحشـــــ

کننــــدة  ساختمولدوتضـــمین  درنهایتمحیطانســـان . باشــــد فضاییدرفضـــاهایفعالیت مـــی  هندسهفضاوروابطوارتباطات

. دهنــد مثابهکیفیاتیــدرمحیط،ادراکاتکاربرانراتحتتأثیرقرار مــی احساســات،تجاربوادراکاتنمادینوزیبایی شناسانهاســتکه بــه

دانشـگرمقدم و  (نمایند  رل میهایرفتاریدرفضاراکنت اینسهسطحهموارهبهصورتیتعاملیومتغیررابطۀ بینتعامالتاجتماعیونظام

  ).1390همکاران، 

ــته ــاخته  اگردرطراحی،خواســــــــ ــاي مردمدرنظرگرفتهشود،محیطســــــــ ــالزآنقابلیت  هــــــــ شدهحاصــــــــ

ــت  تأمینتعامالجتماعیراخواهدداشت ــام راحـ ــات وانجـ ــلیطراحانکمکنمودنبه برقراریاینارتباطـ ــاتی  درواقعنقشاصـ تراتفاقـ

ــانونحوه ــاجریاندارد وشناختکافیازانس ــیاستکهدرفض ــایرینوچگونگیآن، م ــکل ارتباطش باس ــراي   توانددرش ــی محیطب ده

ــانبه   ــا بررسیانســــ ــدلذادراینروند بــــ ــطوح  برقراریبیشترتعاملوارتباطمؤثرباشــــ عنوانیکموجوداجتماعیکهدارایســــ

ــاه  ــناخت قرارگـــ ــبت کمیوکیفیمختلفیازتعامالتاجتماعیاست،شـــ ــت هایرفتاریومناســـ ــاي  هایاجتماعیوفعالیـــ هـــ

ــالقوهبرا دارایظرفیــــــت ــدامی یکنشهایبــــ ــاعیوروابط معنادار،اهمیتپیــــ ــد  هایاجتمــــ ــگ،(کنــــ ). 1394لنــــ

ازدیــداواگرمردم . دهند،برخوردارازروابطیدوسویهاســت هایخودراانجــاممی هاوفعالیــت محیطیکهدرآنمردمبرنامــهدرواقع

. آورنــــــــــــــــــد بهتماساجتماعینیازداشتهباشــــــــــــــــــند،درهرمحیطیزمینهآنرافراهم مــــــــــــــــــی

اینروابط، . هایبینمردموعناصرفیزیکیپیراموناست کننده روابطوتراکنش هوتسهیلکنند درواقعمحیطدارایساختاراستومنعکس

دانشـگرمقدم و همکـاران،   (گـردد   واسطهفضامتمایزمی باشندوهرآنچهدرمحیطاستبه درمحیطفیزیکیپیشازهرچیزفضاییمی

1390.(  

مثابهقابلیتیبرایفضـــا  ابهیدداشـــته اســـتو تعامالتجمعیدرفضـــاهایفعالیترتأکرفتاریفضاهایفعالیت_بـــارکر برمـــاهیتجمعی

ویژهبرقراریــــــــــــــــروابط  بــــــــــــــــه) 1968، ٢٩بکــــــــــــــــر(موردتأکیدقراردادهاســــــــــــــــت

دراینراسـتادرهرمحیط،   .جمعیدرسطحکاربرانیکمحیطخصوصیهمچونمسکننیزبهدلیلتأثیربرکیفیتزندگیموردتأکیدقراردارد

، ٣٠پاسـارار (تجمعیکاربرانمؤثر اسـت  هایاینسامانۀفضـاییبرتعامال  نمایـدو مشخصـه   ایفضـاییعملمی  مثابهسامانه فضایکالبدیبه

ــتیاقبهفعالیت )2003 ــابراین اشـــــــــــــــ ــطوحمختلف  ؛بنـــــــــــــــ هایجمعیدرفضایزندگیدرســـــــــــــــ

هایفعالیتـــدرنقاط   دهندةتشـــکیلکانون هانشـــان  خانوادهوجمعباسازمانفضـــایکالبدیرابطهدارد،چنانکه مطالعـــۀمحیط 

دانشــگرمقدم و (یفضاوابستهاســت ها گــذاریوتفاوت گذاریــدربرخی نقــاط یکفضااســتکهبهویژگی  خاصفضــایفیزیکیوارزش

ــاران،  ــی ). 1390همکـ ــد     از طرفـ ــل دارنـ ــاعی تمایـ ــل اجتمـ ــی از تعامـ ــطوح مختلفـ ــه سـ ــف بـ ــراد مختلـ . افـ

لنـگ، (آیـد  گیریهنجارینسبتبهزندگیخوببادسـتمی  طورعینیازموضـع  هایمردمبـه  طورذهنیازگفته تعریفسطحمطلوبتعامل،به

ــیطو ) 1394 ــبیازتعامالتجمعیدر محــ ــهها برقراریسطحمناســ ــه یزنــــدگی نیزبــ ــت  عنوانیکیازمؤلفــ هایمؤثربرکیفیــ

  ).1390دانشگرمقدم و همکاران، (باشد  ساختمی هایمحیطانسان زندگیمتأثرازویژگی

  . هایش،بررسینقشعلومرفتاریدرطراحیمحیطاست ازجملهپژوهشگرانیاستکهکانوناصلیپژوهشلنگ  جان

                                                                                                                                                                
28.Moleski & Lang
29.Barker,R. G
30.Pasalar, C
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Abstract
Research Aim:The purpose of this study is to determine the role of physical characteristics in increasing 
the psychological and social indicators in the design of residential complex.
Research method: The research method of the present study is descriptive-correlationaand causal-
comparative.
Findings: The results of correlation coefficient show that all 24 physical variables confirmed by experts 
have a significant relationship with social and psychological indicators and showed that 61.2 percent of 
the variance of psychological indicators are explained by the variables of space property, flexibility and 
light. The results also indicate that 59 percent of variance of social indicators are explained by variables 
of privacy, housing type, flexibility, services and facilities, time and frequency of repetition, light, space 
geography, access to facilities, and functional distance
Conclusion:The physical environment can be used as an indicator for explaining the positive behavior 
pattern and the development of positive psychological status in residents of residential complexes

Keywords: Social Indicator, Psychological Indicator, Housing, Physical Characteristics.
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