
 

 فنی و مهندسیدانشکده 

 معماری گروه آموزشی 

 
 ارشد یکارشناس نامهانیدرجه پا افتیدر یبرا نامهانیپا

 معماری شیگرا معماری رشته

  یتجار -یمرتبه مسکونساختمان بلند یطراح

 یتعامالت اجتماع کردیرو با

 پژوهشگر:

 یعباد دیام

 
 

 استاد راهنما:

 یلیدکتر بهرام گس

 
 

 استاد مشاور:

 یحاتم دیدکتر توح

 

 

 

 
 

 1397 مهر
 





 

 امید عبادی /یتعامالت اجتماع کردیبا رو یتجار -یمرتبه مسکونساختمان بلند یطراح نام پدیدآور: و عنوان

 یلیدکتر بهرام گس : راهنما اناستاد 

 یحاتم دیدکتر توح ان مشاور:استاد

 15/07/97  دفاع: تاریخ

 ص.  100 ات: صفح تعداد

 2477747/  گروه آموزشی مهندسی معماری نامه:شماره پایان

 چکیده

ضوابط تعامالت اجتماع ارهایشناخت مع قیتحق نیا هدف از هدف:  ست که یو  شن یتعامالت اجتماع نیمرز ب ا اخته و به را 

 برسد. یاجتماعبر تعامالت  دیبا توجه و تأک بلندمرتبه یهاساختمان یطراح یبرا یمناسب یالگو

و  یاخانهبکتاب اطالعات لدر قا و باشدیم یو آمار یشیمایو روش آن، پ یکاربرد قیحاضر تحق قیتحق شناسی پژوهش:روش

با اسششتفاده از  قیتحق اتیو به کمک روش آزمون فرضشش باشششدیم یتصششادف یریگنمونهبه کمک روش  نامهپرسششش یآورجمع

 ه،یآزمون فرض یبرا .میرا به دست آور بلندمرتبه یهاساختمان یطراح یبرا یدرست اریمع میاکردهتالش  spss آماری افزارنرم

مجتمع  نیا نیارتفاع بر روابط و تعامالت سشششاکن یجیرتد رید و تأثیانتخاب گرد یمورد یهعنوان نمونبهتهران  یالمللنیببرج 

ستا، تعد نیر همد گرفت. ارقر یموردبررس یمسکون  .دیگرد عیبرج توز نیساکن انیر مد یفتصاد صورتبهپرسشنامه  70اد را

شنامه یآورجمعبعد از  س سته سؤال، اطالعات مربوط به هر هاپر ستبه یهادادهشد و  یبندد  لیتحل و هیتجزمورد  آمدهد

 است.  قرارگرفته

 یرخطیغ یارابطه نیسششاکن یاجتماع مالتارتفاع با تعا یجیرتد شیافزا حاکی از آن اسششت که آمدهدسششتبه جینتا  :هایافته 

سشششطع تعامالت  کنترل یبرا ییراهکارها ن،یمقابله با کاهش روابط سشششاکن منظوربهرابطه و  نیبا توجه به ا تیدرنها .دارد

 .دیمطرح گرد بلندمرتبه یمسکون یهامجتمعر د نیساکن یاجتماع
ضاها جادیبا ا گیری:نتیجه ساختمان و قرار دادن  یعموم ییف ضاهاییدر دل  توان تعامالت و ی، منیساکن ییآهم گرد یبرا ف

. کندیگر دور میکدیاز  جهیدرنتباز و آزاد و  یرا از فضششا نیارتفاع، سششاکن شیافزا کهآن رغمیعل ،دافراد را ارتقاء دا نیارتباط ب

ساکن عتیباز و طب یفضا بینبه ارتباط  ازیارتفاع ن یجیتدر شیشد افزا انیب ترشیپکه  گونهآن کرده لذا افراد  تیرا تقو نیو 

 .دهندیمفضاها از خود نشان  گونهنیازابه استفاده  یشتریب لیتما

 یشخص ی، قلمرو، فضابلندمرتبه هایساختمان ،یتعامالت اجتماع های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه -1-1

ش ندهیبه دنبال رشد فزا ر،یدر دو قرن اخ  افتهی رییغت جیمختلف به تدر یمسکن در کشورها دیتول یالگو ،ینیشهرن

ش ست. در واقع آپارتمان ن شر ط ندیتحوالت فرا نیتوان از مهم ترمی را ینیا سکان ب شمار سال نیا یا شهرها به  ها در 

به  یمسکون یهامسکن انبوه در قالب مجتمع دیتول استیس نده،یافز ینیهمگام با روند رشد شهرنش زین رانیآورد. در ا

 استی(. س۱۳۸۶و ملک محمد نژاد،  یزیاست )عز افتهیبه سرعت گسترش  مسکن ازیپاسخ به ن یهااز راه یکیعنوان 

آن،  یتشناخنروا جیو نتا یمختلف انسان یازهایبدون در نظر گرفتن ن ران،یآن در ا یساخت مسکن حداقل و انبوه ساز

ست. در واقع، امتعدد مواجه کرده  یهایرا با مشکالت و نابسامان نیساکن یو اجتماع یفرد یاست که زندگ یاز مسائل

سان ستند، ا یخانوار نیچند یهادر مجموعه یمختلف ملزم به زندگ لیها به دالامروزه ان  یزندگ یایما نه تنها از مزاه

شدن حبس خلوت و زندگ یبرا یعامل اامر ر نیبلکه ا ستند،یبرخوردار ن یجمع شه دار  نیدانند. امی خود یفرد یخد

ضوع باعث برو سامانمو سان جهیشده و در نت نیساکن یدر زندگ ییهایز ناب دورتر و تنهاتر  گریکدیها را از روز به روز ان

 میمفاه لهیبه وسششش امر نیانمود که  جادیها اانسشششان یخلوت و تعامل اجتماع انیم یتعادل دیبا نینموده اسشششت. بنابرا

(. ۱۳۷۹فر،  ینیاسششت )ع سششریکند، ممی جادیرا ا یروان یهانهیکه زم یاجتماع - یفرهنگ میمفاه نیو همچن یکالبد

س اگر امروز پشده،  یتلق یمیصم اریبس یبودن رابطه ا یو هم محله ا یگیهمسا ربازیاز د انیرانیدر فرهنگ ا نیهمچن

سا ضا هشد گانهیبا هم ب هاهیهم سکون یهامحله یاند و ف ست، به ا یم شک ا ست که  لیدل نیسرد و خ  یر طراحدا

(. در ۱۳۸۳ ،یاصفهان یقاسمنشده است ) یافراد توجه کاف یاجتماع یزندگ تیفیبه ک ،یمسکون یهاها و محلهمجموعه

حرکت  یبرا ییرهایسششبه م هاآن لیکشششور و تبد یمسششکون یباز در معمار یدوران معاصششر به دنبال تنزل نقش فضششاها

ضاها برا نینه تنها ا ها،لیاتومب ضا یف سبب قطع رابط یاجتماع یازهاین ییار سب نبوده، بلکه   دهیو ناد یه اجتماعمنا

ست. بنابرا زیها و فرهنگ جوامع نگرفتن سنت ها و انسان نیب یتعامالت اجتماع ووجود روابط  تینظر به اهم نیشده ا

س یامروز یهایراحمهم در ط نیگرفتن ا دهیناد شور،  نهیزم نیدر ا یپژوهش-یعلم یهایو با توجه به کمبود برر در ک

 ییراهکارها یمسکون یهاباز مجتمع یفضاها یو شناخت عوامل مؤثر در طراح یحاضر بر آن است که با بررس یپژوهش

پس  قیتحق نیمنظور در ا نیگردد. بد نیساکن یتعامالت اجتماع شیو افزا یگیکه سبب بهبود روابط همسا دیارائه نما

سان یدر حوزه رفتار و روابط اجتماع یمباحث انیاز ب س ط،یها در محان ضاها یبه برر سکون یهااز مجتمعب ینقش ف  یم

 پرداخته شده است. نیساکن یتعامالت اجتماع شیجهت افزا

 

  مسئله انیب -1-2

بلند مرتبه را مشخص  یهاساختمان سازی در ایران، آغاز زندگی آپارتمان نشینی و احداثبه تاریخ ساختمان نگاهی

ستکندیم سال نی: نخ شد و اول 1328-1330 یهاساختمان بلند در تهران در  سکون نیساخته  در  یمجموعه بلند م

باد بود که در سشششال نا  1343-1349 یهاتهران در محله بهجت آ % از 80، حدود 50دهه  یها. در سشششالدیگردب

 یبلند مرتبه ساز دیبا مشارکت آنان ساخته شد و موج جد ایو  یبلند توسط مؤسسات افراد و افراد خارج یهاساختمان
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سال شد. ظهور و گسترش برج 60دهه  یانیپا یهادر  صاد کیها بر مجدداً آغاز  ست: هرگاه  یمبتن یقانون محکم اقت ا

شهر افزا ییهاانمک تیمطلوب سکو یبه نحو ابدی شیاز  شتاقان  ضافه بهامکان نینت و کار در اکه م شوند ا ضر   یها، حا

 یاندرون یآمدن زنان از فضششا رونیها اتفاق خواهد افتاد. بمکان نیدر ا یرا بپردازند، توسششعه عمود یبلند مرتبه سششاز

سششابق،  یطبقه و مجزا کی یبه کوچه باز شششد و به جا هنمود، پنجر جادیا یمسششکون یرا در واحدها راتییها، تغخانه

 دایپ یدو چندان تیها اهمانسان یاجتماع یازهایتوجه به ن انیم نی. در ادیچند اشکوبه آپارتمان بنا گرد یهااختمانس

با  ملاوسشششت. غالباً انسشششان در تعا یازهایاز ن یبوده و ارتباطات و تعامالت اجتماع یاجتماع ی. انسشششان موجودکندیم

(. از 1379 ،1وود ی)ت سازدیخود را م تیو هو پردازدیم یبه خلق معان شناسد،یخود را م یهاییاست که توانا گرانید

و احسششات تعلق به  ییجو وندیانسششان به پ یازهایپاسششخ به ن یبرا یالکسششاندر، رابطه متقابل اجتماع سششتوفریکر دگاهید

مردم، با به  یهاتیو مشاهده فعال گرانیچون تعامل با د ییهاتیعالمعتقد است ف یو نیضرورت است. همچن کیمکان 

حال تعامل  نی. در عکندیانسشششان کمک م یبه رششششد فرد یریششششدن و اجتماع پذ یاجتماع یهانهیوجود آوردن زم

(. با 2،1387)الکسشششاندرکندیم کینزد گریکدیمتفاوت را به  یهایژگیو و یذهن یهانهیششششینگرش افراد با پ ،یاجتماع

شته و امروز یهاتأمل در خانه یکم ساختمان میابیدرم یگذ تعامل در خود  نیدچار فقدان ا یبلندمرتبه امروز یهاکه 

ستند که با ساندر،کندیم کینزد گریکدیمتفاوت را به  یهایژگیوکرد. یآن فکر یبرا دیه تأمل در  ی(. با کم1387)الک

در خود هسششتند که  تعامل نیدچار فقدان ا یبلندمرتبه امروز یهاکه سششاختمان میابیدرم یگذشششته و امروز یهاخانه

 کرد. یآن فکر یبرا دیبا

 

 پژوهش یهاسؤال -1-3

 بلندمرتبه را به سطع مطلوب رساند؟ یهادر ساختمان یتعامالت اجتماع توانیچگونه م •

 شود؟ نیسبب تعامل بهتر ساکن تواندیها مدر ساختمان بازمهیباز و ن یفضا •

 پژوهش یهاهیفرض -1-4

 شود. نیسبب تعامل بهتر ساکن تواندیها مدر ساختمان بازمهیباز و ن یفضا •

 یر فضاها کاسته و سبب کاهش تعامالت اجتماعر طبقات باالتر، از مشارکت مردم دد یگارتفاع و زند شیافزا •

 .شودیم

 

 اهداف پژوهش -1-5

در  یف اصلهد ستیدر حد مطلوب ن یبلند مرتبه در حال حاضر تعامالت اجتماع یهاکه در ساختمان نیتوجه به ا با

 شد: یهدف گذار لیپژوهش به قرار ذ نیا

 لذالوت کاربران بلندمرتبه با توجه و در نظر گرفتن قلمرو و خ یهادر برج نیسششاکن یتعامالت اجتماع شیافزا •

کنترل  یهانهیزم یمناسششب طراح یمجموعه با اسششتفاده از راه کارها نیا یخواهد بود در طراح نیبر ا یسششع

 را به دست اورد. یتعامالت اجتماع

                                                      
1 Julia T. Wood 
2 Christopher Alexander 
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 پژوهش تیضرورت و اهم -1-6

شته تا به حال م یبه زندگ ینگاه با ساختمانن خانهشد لیها، و تبددر خانه یروند زندگ توانیمردم از گذ  یهاها به 

. با توجه به واحده مششاهده کرد کیبزرگ  یهاخانه یگران ،ینیمختلف همچون تجمع ششهر نشش لیبلندمرتبه را به دال

شهرهابلندمرتبه ادیازد ص ازین مانیها در  ست توجه خا شکالت آن کرده و هرچه ب یا سمت رفع ن رشتیبه م  یازهایبه 

و  یرشد عمود لیکه به دل باشدیها مخانه نیا نیساکن یتعامالت اجتماع ازهاین نیا نیتراز مهم یکی. میبپرداز یانسان

 کمرنگ شده است. اریها بسکوچک شدن خانه

 

 پژوهش ینهیشیپ -1-7

 هاانسان یمعج یگذشته و لزوم زندگ یعیطب یبازگشت به نوع زندگ دهیا ایاز دن یدر نقاط یالدیم ۱۹۷۰حدود دهه  از

ود. با توجه به واژه ب نگیبا عنوان کوهاوس یمسکون یهامجموعه جادیا نهیزم نیبه مرور رشد کرد. از جمله اقدامات در ا

 یها به زندگانسششان قیآن، تشششو جادیشششده، هدف از ا لیتشششک "اعخانه و اجتم"دو کلمه  بیکه از ترک نگیکوهاوسشش

 (. McCamant & Durrett, 1998بوده است ) یاجتماع

هماهنگ  یها و فراهم سششاختن تجربه زندگانسششان یاجتماع یها ارتقاء زندگنوع مجموعه نیا یدرواقع از اهداف اصششل

 یداریز پاا ییبه سششطع باال یابیدسششت نیو همچن نیاکنسشش یمردم سششاالرانه برا یهابر روش یمبتن یو اشششتراک یگروه

در  یداشته باشند ول یجمع یهاتیکنند و فعال یباهم زندگ شوندیم قیها تشوانسان ییهامجموعه نی. در چنباشدیم

زگشت به نوع با دهیا ایاز دن یدر نقاط یالدیم ۱۹۷۰و تفکرات از حدود دهه  یفرد یبر زندگ نیکنترل ساکن حال نیع

شته و لزوم زندگ یعیطب یزندگ سان یجمع یگذ صان شخ تعادل  ینوع نی. بنابراشودینحو انجام م نیبه بهتر شانیها 

ص یزندگ نیب صو سان یو اجتماع یخ شکلا(. پس Scotthanson & Scotthanson, 2005)شودیها برقرار مان  یریگز 

مختلف انجام گرفته که در  یهاها در حوزهانسششان یجتماعارتباطات ا تیو تقو ایجهت اح یاریمطالعات بسشش ده،یا نیا

توسط  کایدر امر ۱۹۹۵سال  درکه  یقیبه تحق توانیطالعات ممها اشاره خواهد شد. ازجمله این از آن یادامه به تعداد

در  نینساک یالت اجتماععوامل مختلف مؤثر بر تعام یها به بررسجک.ال.نسار و همکارش صورت گرفت اشاره نمود. آن

 یهایبا طراح یمسششکون یهامجموعه نیب یاسششهیمقا یهاآزمون قیرا از طر یپرداختند. و بررسشش یمسششکون یهامحله

تک  یهاقابل مجموعهدر م "یچند عملکرد یهامجموعه نیها سششاکنپرسشششششنامه جیمختلف انجام دادند. با توجه به نتا

سبت  یدارا یهاخانواده نیو همچن یعملکرد  یشتریب یگیمراتب ارتباطات همسابدون فرزند به یهاخانواده بهفرزند ن

 اطیفاقد ح هایطور مشششخص از آپارتمانسششبز بودند به یمحوطه و فضششا یکه دارا هاییآپارتمان نیداشششتند. همچن

شیساکن نیب یشتریب یتعامالت اجتماع شورز ا ۲۰۰۶سال  در یل و نی(. مNilsar & Juliall, 1995برقرار بود ) ین  ک

 یرد بررسششمو یروانشششناسشش دگاهیرا از د یمسششکون یهامختلف کودکان در مجموعه یفضششاها یادر مطالعه یکره جنوب

بلندمرتبه به عمل آمد،  یهاسششئول با آپارتمان یهااز محله یکیکودك سششاکن در  ۹۱که از  یقراردادند. طبق گزارششش

 (.Min & Lee, 2006) باشدیو پارك م یباز یباز مجموعه اعم از فضاها یمورد عالقه کودکان فضاها یفضاها نیشتریب

شگر ۲۰۰۶سال  در یقیتحق سط پژوه ش نیصورت گرفت که در ا وانیاز تا 3با نام هانگ یتو س یپژوه رابطه  یبه برر

سکون یهامحوطه مجموعه یطراح نیب سکون نیساکن یتعامالت اجتماع زانیو م یم شد. در نها یمجتمع م  تیپخش 

شان داد که نوع طراح جینتا ضاها ین ضا لیمختلف محوطه، از قب یف ضاهاسبز خوش یهاف ضاها ،یباز یمنظره، ف  یف

سزا ریتأث توانندینشستن مناسب هستند، م یهامکان یکه دارا ییشده و فضاها یکار اهیگ تعامالت  شیدر افزا ییبه 

                                                      
3 Huang 
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 (.Huang, 2006داشته باشند ) نیساکن یاجتماع

 یقیو همکاران به تحق 4یل ۲۰۱۰در سشششال  ،یکششششور کره جنوب یهاو تراکم در آپارتمان تیجمع شیتوجه به افزا با

دهند.  شیرا افزا نیسششاکن یها بتوانند سششالمت اجتماعپالن آپارتمان یدر طراح ییراهکارها یریکارگپرداختند که با به

هر  یدر  راهرو یجمع یفضششاها یها و طراحجهت اصششالح پاالن به یادیز لیتما نیاز آن اسششت که سششاکن یحاک جینتا

 .(Lee et al, 2010) اندتعامالت نشان داده زانیم شیافزا یبرا ییهایطبقه و الب

 یات اجتماعارتباط زانیعوامل مؤثر بر م یرا باهدف بررسشش یپژوهششش ایوود و همکارانش در اسششترال زایخانم ل نیهمچن

 یروادهیله، پمح یسه عامل طراح نیهدف به کشف رابطه ب نیا یانجام دادند. که در راستا یمسکون یهامحله نیساکن

و وجود  ییروادهیپ زانیم با نیاجتماع ساکن یحس دهدیم شانن جیشده است. نتاپرداخته نیساکن یو تعامالت اجتماع

 .(Wood et al, 2010دارد) میمستق یامطلوب در محله رابطه یدهایمناظر و د

 و روش پژوهش هاداده -1-8

س پژوهش ست که با برر ضر بر آن ا شناخت عوامل مؤثر در طراح یحا ارائه  ییبلندمرتبه راهکارها یهاساختمان یو 

سبب بهبود ر دینما ساکه  پس از  قیتحق نیمنظور در ا نیگردد. بد نیساکن یتعامالت اجتماع شیو افزا یگیوابط هم

عوامل  نیبا در نظر گرفتن ا یو طراح یاجتماع امالتتع یهابه دنبال شششاخص یاو مطالعات کتابخانه یدانیم یبررسشش

 یاندیمطالعه م ن،یساکن یهاخواستهها و تیودمشکالت، محد ییشناسا نی، و همچنوضع موجود یبررس یبرا .میهست

ستفاد ص نیه قرار گرفت. امورد ا ساکن د 61 یبر رو یلتحلی – یفیمطالعه تو تهران انجام  یالملل نیر برج بنفر از افراد 

ها سه بال قرار گرفت. پرسشنامه رشیپذ یهابخش اریر اختد شنامهپرس 70تعداد  ،یآمار یریر روش نمونه گد. دیگرد

 لیتکم و یر نظرسنجشد دیرخواست مد و از آنان دیگرد عیتوز یالب یاز فضاها یعبور نیساکن انیم یتصادفبه طور 

ند. در واقع شششد یاز آنان حاضششر به همکار (نفر 61)%  87ود که در حد ندیسششؤاالت، مشششارکت نما یحاو هپرسشششششنام

گان به تناسششب سششواالت، هنداز پاسششخ د یراسششتا از بعضشش نی. در اداوطلب بوده اند یهاپژوهش، نمونه نیا یهاینآزمود

و  ییآششششنا زانیبر م نین از سشششطع زمور بودد ریآن که تأث یبه عمل آمد . برا زین یا قهیقد 30تا  20 یمصشششاحبه ا

سیکدیبا  نیساکن یتعامالت اجتماع ستقل و م ریارتفاع به عنوان متغ شی، افزاگردد یگر برر شنا زانیم و تعامالت  ییآ

سته د ریبه عنوان متغ نیساکن شد تا رابطة بواب ساکن زانیارتفاع و م نیر نظر گرفته  . دیست آگر بدیکدیبا  نیروابط 

سته انجام گرفت تا بتوا هپرسشنام کیر قالب ابطه، در نیسنجش ا نمود.  لیو تحل هیتجز یشتریقت بها را با دن دادهب

 کرتیل فیاز سواالت بر اسات ط یاستهپرسشنامه آماده شد که د کیر قالب ددسته سوال  وا دحاضر ابتد قیر تحقد

و  یمجتمع مسکون یعموم یساکنان از فضاها هنحوه استفاد هنیر زمنظرات ساکنان را د زیگر نید یه و بخششد یطراح

 یبند تیو اولو سشهیبه منظور مقا« 1 کرتیل یهد اتیمق» کی. از تکنششدیم ایآنان، جو یسشطع تعامالت اجتماع زین

 ایو  (فیضع یلیو خ فیخوب، خوب، متوسط، ضع یلیخ) هستبه پنج د کرتیل فیر طها دد . پاسخیه گردعوامل استفاد

ها، نامهپرسششش یو جمع آور یپس از اتمام نظرسششنج ند.شششد میتقسشش (کم یلی، متوسششط، کم و خ ادی، ز ادیز یلیخ)

سوال دسته ستا یهاافتهیشد و  یبنداطالعات مربوط به هر  صل از آن در را  نیر اقرار گرفت. د یاندیات ممشاهد یحا

متغیر  تییراه از تحلیل رگرسششیون تغد و با اسششتفادیگرد یر تحقیق بررسششمطالعه، رابطه دو به دو متغیرهای موجود د

 .دیگرد ینیب شیییرات متغیر مستقل پوابسته با توجه به تغ

                                                      
4 Eun-Sook Lee 
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 مقدمه -2-1

آورد؛  یدر غارها را رها نمود و به مسکن ساخته دست خود رو یعیمسکن طب ش،یخو یبشر به دنبال تکامل در زندگ

جهت  نیانسان متحول شده، مسکن او هم متحول شده است. به هم یو تا امروز هر آنچه فرهنگ، اقتصاد، و ابعاد زندگ

سائل فرهنگ، م خ،یبا توجه به تار ی. هر جامعه اگرددیتحول در مسکن مشهود م ،یدر هر جامعه ا یبا تحول فرهنگ

 (. ۱۳۷۴ ،یآورد )نصر یاز مسکن رو یبه ساخت نوع شیخو یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد

 یاسکان بشر در شهرها دانست که به فرم غالب مسکن شهر ندیتحوالت در فرآ نیتراز مهم توانیرا م ینینشآپارتمان

و  بایسبز و ز یفضاها انیدر م یریقرار بود با قرارگ یکه زمان یمسکون یهاشده است. مجتمع لیدر دوران معاصر تبد

 ییهابه مجتمع جیکنند، به تدر جادیا نیساکن یتعامالت اجتماع یمطلوب برا یو بستر تیفیباک ییهاطیکم تراکم، مح

 اند،میدر آن سه یمختلف اجتماع یهاکه افراد و گروه یعموم ی. فضاهادندیگرد لیباال تبد اریبا تراکم بس یآپارتمان

 . (Hajer and Reijndorp, 2001)هستند  یاجتماع یهاشبکه یریشکل گ یبرا یمحل تبادل افکار و اطالعات و مکان

 یهانیها، زمپالزاها، پارك ها،دانیم ،یباز عموم یچون: معابر، فضاها یگوناگون یمشتمل بر فضاها یعموم یفضاها

رفع  یبرا یمسکون یهایکو جادیا .(Woolley, 2003) باشندیتجمع م یفضاها یهافرم ریها و ساسواحل و کناره ،یباز

 نیکوچک و بزرگ از جمله ا اتیکوتاه و بلندمرتبه در مق یکونمس یهااحداث مجتمع زیو ن ازمندانیمسکن ن ازین

مختلف و  یهازهیانگها و بادر زمان نکهیساخته شده در شهر تهران، با ا یمسکون یهااز مجتمع یاریاند. بساقدامات بوده

بخش مسکن، لزومًا  وحاکم بر جامعه  یو اجتماع یاسیس ،یاقتصاد طیاما به تبع شرا اند،جادشدهیمتفاوت ا یدر الگوها

 قیتحق نی(. در ا۱۳۸۶و ملک محمد نژاد،  یزی)عز ستندیمطلوب برخوردار ن یمسکون طیمح جادیا یارهایمع یاز تمام

بلندمرتبه شهر تهران مورد  یمسکون یهااز مجتمع یکیو امکانات آن در  یعموم یفضاها تیفیک -بر آن است که:  یسع

بودن سطع تعامالت  نییدر صورت پا -فضاها مشخص گردد.  نیدر ا نیعالقه ساکن مورد تیو نوع فعال ردیقرار گ یابیارز

 یتعامالت اجتماع یمعضل مطرح شود، و با بررس نیکمرنگ کردن ا یبرا ییشنهادهایپ نیساکن انیو روابط م یاجتماع

 گردد. انیافراد ب یآن بر تعامالت اجتماع رینقش ارتفاع و تأث ن،یو روابط ساکن

 

 ی بلندمرتبههامرتبط با ساختمان اتیو نظر میمفاه -2-2

دارد.  ییبسششزا تیششمسششائل مربششوط اهم لیششتحل و هیششدر تجز یمسششکون یهششامربششوط بششه مجتمع فیشششناخت تعششار

 زیشانهشا را نکشرد. آپارتم میتقسش یو آپارتمشان یخشانوار تشک یبشه دو الگشو یتشوان بشه طشور کلشمشی را یمسکن ششهر

ز آن بلندمرتبشه ا شیطبقشه، و بش ۸متعشارف تشا  یهاکشه در آن، سشاختمان ودنمش میتقسش یبشه دو گشروه اصشل توانیم

 (. Chiara& Crosbie, 1995) شوندیم دهیبرج نام ای
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 یهاشششامل گونه تواندیدر نظر گرفت که م یبلوك سششاختمان یشششامل تعداد توانیم زیرا ن یمسششکون یهامجتمع

 یطراح توجه داششششت که دیمرتبه و بلندمرتبه( باششششد. با انیکوتاه، م یهاکاششششانه ،یمختلف مسشششکن )تک خانوار

سکون یهامجموعه ساختمان یتعداد دنیچ یبه معنا یم  تیصورمح جادیبلکه ا ست،ینار هم نشکل در ک کی یبلوك 

ضا ،ییفضا ها بلوك ییمادر جان دیبا یشهر یو فضا یتوده ساختمان نیب بیترک جادیو ا تیفیباز با ک یفراهم آوردن ف

صله ب نییگردد. نحوه تع دهیشیندا ضا ل،یمبو رفت و آمد و توقف اتو یریجهت نورگ زین یساختمان یهابلوك نیفا  یف

 فیباز تعر یافضاه یکه برا یطرح یعنیباز،  یو فضا یساختمان یهابلوك نیارتباط ب میتنظ یباز و سبز، و به طور کل

ضا ژهیو مفهوم و کارکرد و شودیم س یمحل باز ،ی، باغچه عمومیتجمع عموم ی)مثل ف وچرخه د اده،یپ ریکودکان، م

 .(Azizi & Malek-Mohammadnezhad, 2008) شودیبرخوردار م یخاص تیاهم دارد، از( رهیو غ یباز یهانیزم

 یگیهمسا سبز واحد یسبز را برطرف نکرده است. فضاها یفضا یبلندمرتبه و متراکم تقاضا یدر ساختمانها یزندگ

روابط  یارآرامش، برقر جادیکودکان، ا یدر اوقات فراغت مانند باز تهایاز فعال یمحدوده مششششخصششش نیبه منظور تأم

 (. Morancho, 2003) شوندیم یطراح بایز یعیمناظر طب جادیو ا یتماعاج

خانواده  یراب منیراحت و ا دیها باآن یو خصوصا دسترس رندیبا فاصله معقول قرار بگ یدر محل ستیبایفضاها م نیا

 شیاپارك افز کی عیو کنترل مناسششب و صششح یطراح ،یریقرار گ لهیبه وسشش یزندگ تیفیباشششند. ک هاآنو فرزندان 

قدم  یعروابط اجتما جادیدسشششترت باششششند و در جهت ا قابل یمختلف اجتماع یگروهها یبرا توانندی. آنها مابدیمی

هوا و  یلودگهوا، رفع آ انیو جر دیبه نور خورششش یدسششترسشش لیاز قب یمهم یطیمح یبردارند. به عالوه، آنها عملکردها

جا که تنها  آن از. (Jim & Chen, 2010) شوندیکنندگان آن را باعث م افتیرصدا و د دیمنبع تول نیب یمانع صوت جادیا

 نیدر ا تواندیکه م یدارند، از جمله موارد یروابط اجتماع گریکدیبلندمرتبه با  یاز افراد در سشششاختمانها یدرصشششد کم

شد ا نهیزم صر جادیمؤثر با ضاها یباز یهانیزم اه،یوجود گ ،یتمرکز ب شد می باز یو ف فراد اغلب ا( Huang, 2006)با

 .(Hur et al, 2010) و حضور در آنها دارند یمسکون یهاباز موجود در مجتمع یهابه استفاده از فضا یادیعالقه ز

  یبلندمرتبه ساز -2-2-1

مناسب  نیکمبود زم نیو همچن ینیشهرنش شیو افزا تیمحصول رشد جمع عنوانبهدر ارتفاع  یسازبلندمرتبهراهبرد 

و  اتیا توجه به خصوصب یساختمان گونهنیا یریگشکلاست. رشد و  افتهیرواج  ریاخ یهادهه، در وسازساختجهت 

 (. Golabchi, 2001مواجه است ) زین یداتیو تهد هاتیمحدودمثبت آن با  ثاردر کنار آ عتاًیطب، مسئله نیا یهایژگیو

قرار داشششتند.  تعیبا طب ژهیتعادل و کیدر  هاسششاختمانبودند که مردم و  ییهاآن، درگذشششتهشششهرها  نیترموفق

 یهاختمانسادر اصطالح مدرن، برخالف محیط.  ایکنند می عمل عتیبلندمرتبه برخالف طب یهاساختمان کهیدرحال

انزوا عامل  نیکنند و امی و دور یمنزو هیکه او را از بق لیدل نیکنند، به امی عمل زیخود انسشششان ن برخالفبلندمرتبه 

 بیآس شتریب مراتببهکودکان  ،یسازبلندمرتبه شیروند رو به افزا نیا انی. در مباشدیجرم م زانیم شیدر افزا یاساس

 یسششازبلندمرتبه. دهندیمکودکان از دسششت  گریو د عتیرا با طب مشششانیمسششتقرابطه  هاآنکه  لیدل نیبه ا نند؛یبمی

خانواده،  لی)از قب یاجتماع یو نرمال واحدها یعیطب یعملکردها یکه جلو رونیازاکند، می هم عمل جامعه برخالف

کند، می هم عمل یخدمات و یارتباط ونقلحمل یهاشششبکه برخالف یسششازبلندمرتبه عالوهبه. ردیگمی ( رارهیمحله و غ

 .(Blake, 1977)کنندمی تیهدا هادر جاده ازحدشیب یکیرا به سمت تراکم باالتر، بار تراف هاآن رایز

 بلند  یهابه اسکان در ساختمان لیتما -2-2-2

کمبود  د،یکمبود نور خورش ،یصوت یهوا، آلودگ ی: آلودگلیاز قب یمتراکم سازتوسط  جادشدهیاز مشکالت ا یبرخ

باشد می یزندگ طیدر مح رییغو ت یشهر یاندازهاچشم بی، تخربندانراه، ازحدشیباوقات فراغت، ازدحام  یباز برا یفضا

 قاتی. تحقشوندیم یبندطبقه کیو تراف یزندگ طیمشکالت شرا ،یطیمح یکیزیمشکالت ف یکه تحت سه عنوان اصل
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 ،زیانگدلو  بایو مناظر ز دهاید لیبلندمرتبه از چند لحاظ بارزش است، از قب یهاساختماندر  یکه زندگ دهدیمنشان 

و   (Great, 1970)و سکوت تی، محرمHaber, 1977; Benson Space),(1988 ارتفاعبودن در  فردمنحصربهاحسات 

هم وجود  یگریافراد د کهییازآنجا. ستندین یو قطع یینها جهیاطالعات نت نی(. اما ا,Johnson 2002) گاهیاعتبار و جا

به ساختمان،  بیو آس یهمچون خراب گر یلیبنا به دال هاساختماننوع  نیدر ا یخود را از زندگ یتیداشتند که نارضا

 .(Conway & Adams, 1977) گزارش دادند ییبودن و تنها یاحسات منزو ت،یفقدان محرم

کششرده  ادتعششبلندمرتبششه  یهاسششاختماندر  یمششردم بششه زنششدگ شششتریکششه هرچششه ب شششودیمبرداشششت  گونششهنیا

همچنششان (. Yuen, 2005کننششد ) یزنششدگ هاسششاختمان نیششهسششتند تششا در ا لیششما شششتریب بیششترت نیباشششند، بششه همشش

بششه  هششاآنش اشششخاد در واکششن یاآرمانششهحششال حاضششر و  یهششاعششادت ،یقبلشش اتیششتجرب تیششقبششل، اهم هامششدتاز  کششه

سششاکنان  رشیکششه پششذ دبرداشششت کششر تششوانیم(. در کششل Conway & Adams, 1977اسششت ) ذکرشششده ،ینشوع زنششدگ

 توانشدیمان زمش یاحسشات در طش نیش. اششودیم هشاآندر طبقشات بشاالتر محشدود بشه ادراك و احسشات  یزنشدگ یبرا

 .(Yuen, 2005) کند یریجلوگ ندهیاز احتمال وجود آن در آ تواندینمتجربه  نیکند و فقدان ا رییتغ

 بلند یهاساختمان -2-2-3

شت که معمار دیبا  شدهساخته یهاساختمانمدون و  ینظر یبا مبان یمکتب معمار کی صورتبهمدرن  یتوجه دا

سات اند صاد خیتار نی(. که اBani Masoud, 2011شکل گرفت ) یالدیمدرن، از اواخر قرن نوزدهم م شهیبر ا ف با م

سل ست. امروزه  یهاساختمان هیاول یهاساخت ن خود، نقش  یصادبلند، جدا از کارکرد اقت یهاساختمانبلندمرتبه ا

و انعطاف  یداریپا زانیمبهبود  یبرا ی. جهت ارائه هر گونه راهکاردارند بر عهدهفعال  یاگونهبهرا  یششششهر یهاالمان

 پرداخت. هاساختمانگونه  نیا اتیخصوص یبه شناخت برخ دیبلندمرتبه با یبناها یریپذ

 

 بلند  یهاساختمانارتفاع  -2-2-4

 نیتراز کف باالتر نیکه ارتفاع آن )فاصله قائم ب ییهر بنا" ران،یتوسط سازمان برنامه و بودجه ا شدهارائه فیطبق تعر

باشد، ساختمان  شتریمتر ب ۲۳( از ینشانآتش یهانیماش یبرا یسطع قابل دسترس نیترنییپاطبقه قابل تصرف، تا تراز 

از  یمتفاوت فیخود تعار یمختلف، با توجه به استانداردها ی(. البته کشورهاTalebi, 2012) "شودمی بلند محسوب

به نام  "5یتوسط بارون جن یساختمان بلندمرتبه واقع نیاول". اندکردهارائه  یسازبلندمرتبهبلند و  یهاساختمان

طبقه و به صورت  ۱۰ساختمان،  نیا( ۱۹۳۱به سال  بیخرساخته شد. )ت کاگویدر ش ۱۸۸۴سال  در مهیساختمان ب

 (. Bani Masoud. 2011بود ) یاسکلت فلز

 

  یعموم مهین یفضاها -2-2-5

 یبرا یبسششتر جادیسششبب ا ،یآپارتمان یهامجتمع ژهیوبهبلند و  یهاسششاختمان یبرا یعموم مهین یداشششتن فضششاها

سانو  یرخداد تعامالت اجتماع ضاهاشودیم هاآن اتیکردن مق تریان ضا ،یعموم مهیباز ن ی. ف صور ب ییف چند  نیمح

ستفاده و  جهیدرنتکنند و می مسکن خود تصور یتوسعه خارج عنوانبهساختمان است که ساکنان، آن را  آن را مورد ا

ضاها,Talebi, 2012) دهندیمتحت نظارت مداوم خود قرار  محدوده تعامالت افراد را از داخل بنا به  ،یعموم مهین ی(. ف

ستره حق انتخاب آنان را افزا کشدیم رونیسمت ب ض نیدر ا آنچه. دهدیم شیو گ ست، ماه تیحائز اهم اهانوع ف  تیا

ضاها ییکارکردها ست که ف ضاهادهندیم یدر خود جا یعموم مهین یا سروپلهراههمچون  یی. ف سور،  سان  ایو  سی، آ

موارد امکان دخل  شتریدارند و در ب یمشخص کامالً یکارکردها تشان،یبنا به ماه ،یواحد مسکون کی یداخل یاهبخش

                                                      
5 William Le Baron Jenney 
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هستند که گستره  ییاز آن دسته فضاها یعموم مهین یکه فضاها یوجود ندارد. در صورت هاآنو تصرف نوع استفاده در 

 فینکته اذعان داشششت که نحوه اسششتفاده و تنوع ط نیبه ا دی. البته باشششودیم هاآنشششدن  تریغنسششبب  هاتیتنوع فعال

 ی. اما طبق الگوهسششت عهموجود در جام یو رفتار یفرهنگ یاز هنجارها ریرپذیتأث یمسششتقر در مکان، امر یهاتیفعال

را  هاتیاز فعال یتوجهقابلتعداد  توانندیمکاربران،  یازهایبه ن با توجهفضشششاها،  نیا ،یعموم مهین یفضشششاها یطراح

شند سخگو با صورتو  پا ضا کهیدر سامانده یباال تلق یبا غنا ییاز جانب کاربران ف شت هایشوند، انواع  با کنند.  یبانیرا پ

 ریسشششاختمان تأث یریپذانعطاف زانیم شیتواند در افزامی یعموم مهین یفضشششاها ینیبشیپ، ادششششدهیبه عوامل  توجه

 داشته باشند. یاریبس
 

  بازمهین یفضاها -2-2-6

ضا یهاساختماندر  یریپذانعطاف تیفیک شیافزا یاز راهکارها گرید یکی  ، مانندبازمهین یهابلند، در نظر گرفتن ف

 ییبه سزا ریبلند، تأث یهاساختماندر  ومی، همچون بالکن و آتربازمهین یفضاها ی. طراحهست در طبقات مختلف بالکن

ضا شیدر افزا ضاها با قابل گونهنیاکاربران دارد.  تیر ضا تیف سعه ف شته از اف در خارج از بنا، یلداخ یتو حق  شیزاگذ

بنا  یریپذعطافان زانیم شیرا در جهت افزا یترمناسششب نهیزم دتر،یجد یهایبه کاربر یابیدسششت یانتخاب کاربران برا

را  دمانیچ یهانهیگسششتره گز توانیممتفاوت،  تی، با شششخصششدسششتنیازا ییفضششاها ری. با اضششافه کردن زاورندیم دیپد

 یعیاز عوامل طب یرخورداروجود دارد، امکان ب بازمهین یکه در فضششاها یازیامت عالوهبه(. Bentley, 2003داد ) شیافزا

 مستتر است. هاآندر  وعی مطلوبخود تن یکه به خود فضاهاست نیدر ا یعیهمچون نور طب

 

 تعامالت اجتماعی  -2-3

. شودیند نفر مچ ایدو  انیم یاشامل هرگونه رابطه یتعامل اجتماع ای یرابطه اجتماع کی ،یدر حوزه علوم اجتماع

صل یروابط اجتماع ساختار اجتماع ،یشده از عوامل فردحا سات  شک یا ضوع مهم برا کیداده و  لیرا ت  لیتحل یمو

در آثار  توانیرا م یروابط اجتماع تیدر مورد ماه یادیبن یهایهسشششتند. بررسششش یتوسشششط دانششششمندان علوم اجتماع

 مشاهده کرد. یاو در مورد رفتار اجتماع هیچون ماکس وبر در نظر یانشناسجامعه

سان، موجود ست و در تعامل با د یاجتماع یان سان گریا ستان خود ادامه دهد. اما  یاجتماع اتیبه ح تواندیمکه  ها

و حفظ ارتباط سالم  ی، برقرارشودیم جادیا هاانسان نیب یتعامالت اجتماع نیدر هم زین هاکنش نیتردهیچیپ ازآنجاکه

شوارتر یکیافراد  نیب سان در نهاد خود پذشودیمکارها محسوب  نیاز د سانتمام  یرای. ان ست اما  گرید یهاان  درگذرا

سب تجرب ست  نیا یادیز زانیمختلف به م اتیزمان و به علت ک ضع دهدیمباور را از د سب به برقرار تیو در و  ینامنا

ست ک شتریب ایدو نفر  نیرابطه ب جادیا یبه معنا یتعامل اجتماع. پردازدیم گرانیارتباط با د ش ها  انیم یمنجر به واکن

قرار  فیتعر نیروابط بدون معنا در زمره ا نیاسششت. بنابرا شششدهشششناختهدو طرف  هر ینوع واکنش برا نیشششود و ا هاآن

نگاه،  کی ،یکیزیموضشششوع ف کی تواندیارتباط، م یو برقرار یتعامالت اجتماع یبرا زین یگری. البته تعارف درندیگینم

 یریپذنقش جهیمتناسششب و در نت یهاتیفعالو  دادهایرو فیباشششد که خود مسششتلزم تعر راداف نیمکالمه و ارتباط ب کی

 (.1386 ان،یدانشپور و چرخچ) است یاجتماع یهاشبکه و هاگروهدر  هاآن تیمردم در فضا و عضو

در دنیای جدید آثار  ژهیوهاسششت. منتها فضششاهای شششهری بهزندگی ما انسششان یهاهییکی از پاتعامالت و ارتباطات 

ضایی،  ست )ر شته ا سترش زندگی مدرن هم(. ۸۹متفاوتی را بر کیفیت و کمیت روابط اجتماعی بر جای گذا زمان با گ

زندگی که  یخاطر به محدودهلقتع واند اجتماعات محلی خود دور شده وشهری، مردم از مکان زندگی، محله مسکونی 

در نگاه  توانیهمچنین م(. ۸۹هودسششنی،  اسششت )خدائی و رفتهانیازماجتماعی محالت اسششت،  خود ضششامن تعامالت
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 2006های امروز به وسششیله ورود اتومبیل را عامل کاهش تعامالت اجتماعی دانسششت )ردیگری شششکل تغییر یافته شششه

,Hungه همین نسششبت نیاز به برقراری ارتباطات امروزه بیشششتر شششده اسششت. هر روزه تمام باید در نظر داشششت ب (. البته

سان شه تمام رویدادها، تعامالت روزانه، امور اجتماعی و هر ان ستند. ارتباطات ری ها در حال برقراری ارتباط با یکدیگر ه

یکی  6. با توجه به نمودار مازلوودشیها ختم مچیزی است که به معامالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انسان

 نیازهای آدمی که نیاز به پاسخگویی دارد نیاز به تعامالت اجتماعی است.  نیتریاز اصل

 
 آبراهام مازلو یآدم یازهاین نیترمهمنمودار  -1-2شکل

 

 یهاتیدر این زمینه، سششه گونه فعال . اوشششودیتعریف م« 7گل یان»نظریه  بر اسششاتزمینه ایجاد تعامل اجتماعی 

صنوع را معرفی م شامل فعال کندیبیرونی در محیط م اجتماعی  یهاتیانتخابی و فعال یهاتیضروری، فعال یهاتیکه 

شندیم شامل فعال ییهاضروری آن یهاتی. فعالبا شدیروزانه م یهاتیهستند که حالتی کمابیش اجباری دارند که  . با

 رندهیاجتماعی دربرگ یهاتیخابی تمایل به انجام فعالیتی در زمان و مکان مسشششاعد هسشششتند. فعالانت یهاتیفعال

 .(۸۷شود )یان گل، می برآیند آن از پیوند دو فعالیت قبل نتیجه که است ییهاتیفعال

 
 ی فعالیت از نگاه یان گلسه گونه -2-2شکل

 ،یانسان اتیمق نیر تأمد بلندمرتبه یهامجتمع یاز مشکالت اصل ،یه ساختمانباز در برابر تود یم توجه به فضاعد

  (.1386، و ملک محمد نژاد یزیعز)باشدیسبز مناسب م یو فضا باشناسان  یز بیترک ،ییفضا تیمحصور

. اندبوده موردانتقاد شششهیسششبز هم یو فضششا یعیبط طیاز مح نین سششاکنبه علت جدا کرد بلندمرتبه یهاسششاختمان

تر از آسششان مراتببهباز و سششبز آن  یو فضششاها نیبه سششطع زم یمجتمع مسششکون نییر طبقات پاد نیسششاکن یسششترسششد

                                                      
6 Abraham Maslow 
7 jan gehl 
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س ستر ست.  ید ضاها و در امتد ینوعبهتوان یمجتمع را م کی محوطهافراد به آن در طبقات باال صهاد ف  یگزند یهاعر

ست، از ا یخصوص شود که اد یریابامکان تد یتا جا دیمجموعه با یر طراحرو د نیافراد دان  یسترسد نیر نظر گرفته 

سه ساکندگرد لیت ضاهامعموالً به آن د نی. اکثر  ست بکینزد شانیزندگ طیکه به مح یعموم یسته از ف  شتریتر ا

شان م لیتما ضاها قتیر حقد. (Harrison, 1983 Huang, 2010)هنددین سکون کی یباز و عموم یارزش ف  یمجتمع م

است  یخصوص یگزند طیآن به مح یکیو نزد ییفضا تیمیبلکه ارزش آن به صم ست،ین آن نبزرگ بود ایو  تیبه اهم

(Burgess et al., 1988; Huang, 2006). 

 اهمیت اجتماع پذیری فضاها  -2-3-1

مکان زندگی  یاین کیفیت بر دلبستگ ریتأثاهمیت اجتماع پذیری فضا به حدی است که بسیاری از نظریه پردازان بر 

ستگی به مکان  بر طبق. انددهیورزتاکید  سط وجوه فیزیکی در یک م تنهانهاین نظرات  دلب شود بلکه می کان تقویتتو

 و یکدیگر با اجتماعی عامل،  (Poll,2012)باشششندمی کیفیت تعامالت اجتماعی در مکان نیز بر دلبسششتگی به مکان مؤثر

 کمک سششانان فردی رشششد به یریپذاجتماع و شششدن اجتماعی یهازمینه آوردن به وجود با مردم، یهافعالیت مشششاهده

نوین  یهایاورفنّ ورود همچون مختلفی علل به ششششهرهاکالن در چششششمگیری طوربه هاوابسشششتگی این امروزه. کندمی

 ومبیل و سششایر وسششایلات یفنّاور، ورود یاماهوارهی هامانند شششبکه یارسششانهارتباطی و اطالعاتی و اینترنت و ابزارهای 

ا یکدیگر، مهاجرت خصوصی، فاصله زیاد محل سکونت و محلی کار، ناپایداری و گذرا بودن ارتباطات مردم ب یونقلحمل

ست.و ناپایداری اقامت در یک محله از  سالمت  یطور تنگاتنگما به یروابط اجتماع تیفیکاز طرفی  بین رفته ا با حس 

ست. مطالعات متعدد شتن روابط اجتماع یما در ارتباط ا ست که ما به هنگام دا شان داده ا  میشادتر خواه تر،یقو ین

ر انفصال با خط شتریشده و ب یدچار حس ناراحت شتریب د،یخود دچار مشکل شو یدر روابط اجتماع شتریبود. هرچه ب

 .شوندیصل مما حا یروابط اجتماع تیفیما از ک یهایدرصد از شاد ۷۰ ،قیتحق کیشد. بر اسات  میروبرو خواه وابطر
 

  جایگاه تعامالت اجتماعی -2-3-2

جهت  یاعرصه عنوانبهشهری و بازارها،  یهادانیشهری قبل از مدرنیسم، فضاهای عمومی مانند م یهاگاهسکونت

وانفعاالت اجتماعی تعداد زیادی از مردمانی که این متششششکل از فعل ییهااند و در حقیقت مکانارتباطات اجتماعی بوده

عالوه بر این، فضششاهای باز در ایجاد حسششی  (1384،)مدنی پور اندشششدهیسششاختند، قلمداد ممی ریپذامکانرا  تعامالت

ضور منفعالشوندیاعتماد و اطمینان به مردم م صرفاً برای ح ضاها فراتر از مکانی  ستند. پاکزاد . در حقیقت این ف نه ه

ضاها که قابلیت وقوع تعامل و ( ۱۳۸۹) سته از ف شهری، تنها آن د ضای  ضای عمومی و ف شدن بین ف با تفکیک قائل 

در مطالعه ای که بر  .کندیم فضششاهای شششهری ارزیابی عنوانبهباالتر و  یادارند در درجه برقراری تعامالت اجتماعی را

که چهار ، در کشورهای مختلف جهان صورت گرفته است، نشان داده شده استهزار فضای عمومی شهری  3روی بیش 

 .8ردارندبرخو یعامل اساسی در سنجش مطلوبیت کیفی وضعیت فضاهای عمومی شهری از اهمیت بیشتر

پذیری،  -، اجتماع هاتیو فعال هایبه هم پیوسششتگی، آسششایش و منظر، کاربرو دسششترسششی از:  اندعبارتاین عوامل 

 9. پاول زوکرداندیرونگرایی و زندگی سششیاسششی و عمومی مبقلمرو عمومی را عامل اصششل ( ۱۹۵۸ن حنا آرت )همچنی

. جین جیکوبز داندیمیدان حوزه عمومی را عامل تبدیل جامعه به اجتماع و نه صشششرفاً محل تجمعی از افراد م( ۱۹۵۹)

یام وایت )داندیعی مرا عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجتما روهاادهیپ( ۱۹۶۱) بر نقش اجتماعی ( ۱۹۸۰. ویل

 یهاقابل انجام در فضاهای شهری را به میان نقشی دسته یهاتیفعال( ۱۹۸۷. یان گل )کندیفضاهای شهری تأکید م

                                                      
8 www.pps.org 
9 Pavel Zouker 
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عمومی  یهاعرصششه( ۱۹۸۹) 10. اولدنبرگداندیدوم و به ویژه سششوم را در کیفیت بخشششی به فضششاهای شششهری ممتاز م

 11کوپرمارکوت(. 1389داند( )کاشششانی جو، می و دوم خانه و محل کار را مکان اول) شششهرها را به عنوان مکان سششوم

سطع معرفی( ۱۹۹۰) شهری را در هفت  ضاهای  شهری و مردمی که در آن قرار می ف ضاهای  صلی وی ف کند. تاکید ا

سکونتی شهری را بهمی ارزیابی محیط  ضاهای  سته  پردازند و ف ویژه از منظر ایجاد ارتباطات اجتماعی در هفت گروه د

، فضششاهای باز مدارسششی، وجورجمع یهاپارك)واحد همسششایگی(،  یامحله یهاپاركکنند: پالزاهای شششهری، می بندی

 (.۵۸، ۱۳۸۳رضایی، )فضای باز مسکونی ویژه سالمندان، فضای باز ویژه نگهداری و بازی کودکان، فضاهای باز درمانی 

ستمیالدی  ۱۹۹۰تا  ۱۹۶۰اجتماعی مربوط به دوره دوم از  این رویکرد مرتبط با تقویت تعامالت  به  ترشیپه ، که

 یریگشکلجهت  بمناسی فضاهای شهری قابلیت تولید بستر هایکی از عرصه عنوانبهآن اشاره شد. بدون تردید محله 

لبدی و ایجاد البدی اجتماع و مرزهای آن تبلور اجتماعی و غیر کاباششششد. محله تبلور کمی تعامالت اجتماعی را دارا

ی بیشششتر به سششازمانده تواندیمعناصششر کالبدی که بتوانند مرزهای قلمروی اجتماعی را هر چه بیشششتر مهیا سششازد، 

ی های یک ششششهربا هویت از نیازهای اجتماع یامحلهمتقابل و تعامالت اجتماعی منجر ششششود. احیای مراکز  یهاکنش

ار ننی با ماهیت جمعی در فضششاهای عمومی در کملی و باسششتا -یتی، دسششترسششی، نظارت و برگزاری مراسششم مذهبینام

 را دارا باشد.  هانتیکافو  هاشاپیکاف، احداث فرهنگسراها

 

 نیازهای اجتماعی انسان  -2-3-3

علوم  ازجملهمختلف  یهاکه پژوهشششگران در رشششته شششدهعنوان تیبااهم یقدربهبرطرف کردن نیازهای انسششان، 

سان تعریف کرده سعه اجتماعی را رفع نیازهای ان سله مراتب اجتماعی هدف نهایی در تو سل اند. از دیدگاه این محققین 

 .۳زهای روانی نیا. ۲نیازهای زیسشششتی و فیزیولوژیکی . ۱طیف طبقه بندی کرد:  ۳توان به می نیازهای انسشششانی مازلو را

سیف الهی،  سا(. ۴۲، ۱۳۸۱نیازهای اجتماعی ) شریک م عی جمعی در بر طبق این دیدگاه، نیازهای اجتماعی )نیاز به ت

ابسششته اسششت. نیازها اسششت، که هر انسششانی برای ادامه حیات به آن و نیتریحل مسششائل، نیاز به همدلی( یکی از اسششاسشش

باً انسان در تعامل از نیازهای اساسی اوست. غال "مالت اجتماعیبنابراین انسان موجودی اجتماعی بوده و ارتباطات و تعا

ست که توانا سدیخود را م یهاییبا دیگران ا (. ۱۳۷۹)تی وود،  سازدیو هویت خود را م پردازدی، به خلق معانی مشنا

احسات تعلق به  وی ، رابطه متقابل اجتماعی برای پاسخ به نیازهای انسان به پیوند جوی"از دیدگاه کریستوفر الکساندر

ست فعالیت ست. همچنین وی معتقد ا ضرورت ا شاهده فعال هاییمکان یک  مردم، با به  یهاتیچون تعامل با دیگران م

تعامل  . در عین حالکندیبه رششششد فردی انسشششان کمک م یریپذاجتماعی ششششدن و اجتماع یهانهیوجود آوردن زم

 (. ۱۳۸۷)الکساندر،  کندیمتفاوت را به یکدیگر نزدیک می هایژگیذهنی و و یهانهیشیاجتماعی، نگرش افراد با پ

 

 هامحیط و رفتار اجتماعی انسان -2-3-4

شد جمعیت شلوغ و  در جهانی که ر ضاهای  شارهای روانی  تیپرجمعباعث ایجاد ف ست، ف شی از تماتشده ا  یهانا

سترش ضرورت گ صی، خلوت، قلمرو و ازدحامتحقیقات راجع به  بیش از اندازه بین افراد،  شخ ضای  و روابط  مفاهیم ف

د از شناخت بهتر این مفاهیم، زمینه تحقق عملی . معماران و طراحان، با استمداکندیها با محیط مصنوع را دیکته مآن

 (. ۱۳۷۹تماعی موفق مهیا شود )نماریان، ، تا شرایط برای یک زندگی اجآورندیها را در محیط مصنوع فراهم مآن

                                                      
10 Oldenburg 
11 Cooper Marcus 
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 خلوت -2-3-4-1

وهشی گشاهی دیگشری اسشت کشه در آن فشرد یشا گر/  از دیدگاه آلتمن خلشوت فرآینشد نظشارت بشر مشرز متغیشر خشود

ین طراحششان بششا دیگششران ارتبششاط داشششته باشششند. بنششابرا خواهنششدیاز دیگششران جششدا باشششند و گششاهی م خواهنششدیم

میسشر کنشد  بپردازنشد کشه نظشارت بشر تمشات بشا دیگشران را بشه درجشات مختلشف ییهشاطیمحیطی باید بشه خلشق مح

زدیششک توجششه ایششن اسششت کششه خلششوت و تعامششل اجتمششاعی مفششاهیمی مششرتبط و ننکتششه قابششل (. ۲۲، ۱۳۸۲)آلششتمن، 

 تششوانیم آوردیامکششان آن را فششراهم مشش« زنششدگی خصوصششی »هسششتند. در واقششع تنهششا بششا تجششارب دسششت اول کششه 

 ( ۱۳۷۶، والسکاندر فی. )چرمادیبازگردان «یجمع یزندگ»را به دنیای سالمت تن و روان

 

  یشخص یفضا -2-3-4-2

ضا  ض یحباب ایف ضاشودیفرد م یبه آن باعث تنش و ناراحت گرانید یفرد که تعد رامونیدر پ یفر ص ی. ف  یشخ

صله و زاو یبیترک ست از فا سبت به د هیا شان مپژوهش گران،یقرار گرفتن ن ضا دهدیها ن ص یرفتار ف شامل  یشخ

به افراد محبوب  یکیبه نزد لیو تما هاگانهیاز حد با ب شیتمات ب اینسششبت به تجاوز  یدفاع یهاو واکنش یریگگوشششه

 است. 

 

 قلمرو  -2-3-4-3

 ای یسششازیاسششت که به واسششطه خصششوصشش یگریخود و د انینظارت بر مرز م یاز سششازوکارها یکی یرفتار قلمرو

اسششت. کاربرد  گروه ایاز آن فالن فرد  ءیششش ایآن مکان  دهدیو نشششان م ردیگیصششورت م ءیششش ایمکان  یگذارعالمت

کمک  یو اجتماع یفرد یازهایامر به برآوردن ن نیاسششت، ا یدر نظارت بر تعامل اجتماع تیو مالک یسششازیخصششوصشش

 . کندیم

 ازدحام  -2-3-4-4

 تیاهم ستیط زیمح یو آلودگ یبحران انرژ اندازهبهامروز است که  یاز مسائل اجتماع «تیاضافه جمع»و « ازدحام»

از  شیب یه اجتماعطراب جهیالزم را نداشته باشد و در نت ییام نظارت بر خلوت کاراظکه ن دهدیرخ م یدارد. ازدحام وقت

 (. ۱۳۸2من، آلتلوب برقرار شود )طحد م

 

 یو تعامالت اجتماع طیمح یطراح -2-3-5

است.  طیمح یدر طراح ینقش رفتار یبررس شیهاپژوهش یاست که کانون اصل یجمله پژوهشگراناز  "جان لنگ 

 نیبر ا رگذاریثتأ یطیاز فضششا و عوامل مح یآدم افتیدر یبه چگونگ «یمعمار | هینظر نشیآفر»او در اثر خود با عنوان 

در  یو یهاتیها و فعالکه به رفتار داندیم یواره ذهنطرح یرا در واقع نوع طیامر پرداخته و تصشششورات مردم از مح

صه شکل م یهاعر شان بخشدیمختلف  شاره دارد که در نظر نیلنگ بر ا(. ۱۰۴, ۱۳۸۹،جو ی)کا  یهنجار یهاهیمورد ا

توجه به  شششده اسششت. با ردمم یبر تعامالت اجتماع یطراح ریتأث یراجع به چگونگ یادیز یاظهارنظرها طیمح یطراح

، در جهت مختلف یبا اسشششتفاده از راهکارها دیمطرح ششششده، طراحان با یتعامالت اجتماع نهیکه در زم یابعاد مختلف

به خلوت و کنترل قلمرو  هایر طراحکه د یحال نیها تالش کنند. در عتعامل و ارتباط در ساختمان یهافرصت شیافزا

 (. ۱۳۸۳ لنگ،) ندینمایتوجه م زین یمکان
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 یمؤثر بر تعامالت اجتماع ریتجمع پذعناصر  -2-3-6

سات منافع خود، ارتباطات اجتماع سات توقعات، هنجارها و  یافراد بر ا شکل داده و بر ا خود، به  نیمع یهانقشرا 

 .ندن در آن استما یفرد برا میدر تصم یقو یعامل ن،یرینحوه حضور فرد در مکان به همراه سا نیبنابرا .پردازندیآن م

ستا نیدر ا ست افراد در  یحت را شابه اتیبا خصوص یکه در آن، افراد ییهامکان یوجوجستممکن ا به لحاظ  هاآن م

صاد ص ،یزندگ یالگو ،یطبقه، قوم، مذهب، گروه اقت شابه  تیدرآمد، نحوه ترب الت،یتح ضور دارند، حکودکان و نژاد م

 یارتقا جهیو درنت یو اجتماع کیزیف یهامکانبا  املتع شیبشناسند. اما باآنکه همگن بودن افراد، مشوق مالقات و افزا

ستگ ست،  یدلب صت زیهمگن ن ریغ یاجتماع یهامکان حالنیدرعبه آن مکان ا ست تا افراد باه یفر م بودن و تعامالت ا

ماع ند) و آزاد یغن یاجت به کن پذ(. Marcus & Sarkissian, 1986را تجر ناصشششر تجمع  مه ع عام ریدر ادا الت که بر ت

 .میینمایم ینقش دارند رو به طور مختصر بررس یاجتماع

 

 (عرضکممعابر ) روهاادهیپ -2-3-6-1

 یبرا ی فرصتعمالً  یامروز یشهرهاکالن. در یشهرکالنبوده نه  یهامحل یسنت زندگ کیما  یشهر یسنت زندگ

 روادهیه پکاست  یحال در نیو ا شودینم دایپ روادهیپ یمناطق شهرها حت ی. در برخشودینم دایپ یتعامالت اجتماع

ان و حضور شهروند یبرا ییهامدار، مکان ادهیپ یشهر ی. فضاهااست بوده گانیتعامل همسا یبرا ییجا درگذشته

 یهامکان. رساندیمرا به حداکثر  شانیسرزندگها آن اتیفیهستند که پرداختن به ک شانیجمع یمشارکت آنان در زندگ

است که  ییهاراه ملهازج یمحور ادهی. پسازندیمکمرنگ  ،یشهروندان جامعه مدن عنوانبهناامن حضور مردم را در شهر 

 ،یجمع یهادر مکان حضور شهروندان نهیزم شیافزا قیمؤثر باشد و از طر یمراکز شهر یمدن اتیح دیدر تجد تواندیم

 ادهیپ یهامحدودهدر واقع،  (.1372همکاران،  و فخر یاله فیس)کندیم شتریرا ب یاجتماع یتعامالت و همبستگ

بر  روزانهشبساعات  یبعض ایدر تمام  ژهیو یهاتیظرف یدارا بودن برخ لیلهستند که به د یشهر یاز فضا ییهاقسمت

 نه،یزم نیدر ا .(Cratan, 2008)شودیاختصاد داده م ادهیکامل به حرکت عابران پ طوربهو  شدهبستهحرکت سواره 

را نسبت  یتعامالت اجتماع توانندیم مختلط یمحور با کاربر ادهیپ یهامحلهکه  قرارداد شیرا مورد آزما یاهیفرض دنیل

 ارتقاء دهد. شتری، باندوابسته لیو به اتومب هاستیژگیو نیکه فاقد ا ییهامحلهبه 

در مدل  زین 12لنگ .باشدیم تیامن اریمع ،یبر تعامالت اجتماع دیبا تاک هاراه ادهیپ یاصل یارهایاز مع گرید یکی

 .(Carmona, 2006)در مرتبه دوم قرار داده است یاساس یازهایاز ن یکیرا به عنوان  تیکه ارائه کرده، امن یانسان یازهاین

است که  نیرابطه ا نیدر ا گرینکته د است. تیواجد اهم اریمدار بس ادهیپ یشهر یفضا تیمساله امن بیترت نیبد

 جادیو... باعث ا یفرهنگ ،یمیکه عالوه بر مسائل اقل اندبوده عرضکم یهاکوچهدر قالب  کالً روهاادهیپمعابر و  درگذشته

در قسمت  ،داده است شینمامسئله رو  نیا یخوببه1شکل  کردندیمکه از آن معابر عبور  شدیم یافراد نیتعامل در ب

 گذاراناستیس، 1از شکل  1سالم کردن را دارند، اما در قسمت  کیحداقل  باهمافراد در برخورد  ناخودآگاه، 1شکل  2

 لیتبد استیس نیببرند، نمونه بارز ا نیتعامل را تا حد امکان از ب نیا کنندیم یاهداف، سع یسر کیامروزه به خاطر 

طرح اجرا  نیا مدرن و...، یدادن به خودرو هست که به بهانه گسترش شهر و زندگ تیو الو ابانیبه خ روهاادهیپمعابر و 

 گذشته کمتر در تعامل هستند. یهامحلهدر مثل  گریشده است و افراد د

                                                      
12 John Lange 
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 (1395نژاد، )رحیمی یوجود تعامالت در معابر سنت، مدرن یهامحلهبردن تعامالت در  نیاز ب -3-2شکل

  (هامراکز محله) یگیواحد همسا -2-3-6-2

سا یالگو یکالرنس پر سطع واحد هم سعه مناط یبرا کالبدی-یاجتماع یطیمح منزلهبهرا  یگیدر  سکونتو  یق م

صر یکرد. پر شنهادیپ یشهر صل چهارعن شامل  فیتعر یطیمح نیچن یرا برا یا سه ابتدا کیکرد که  ارك پ ،ییمدر

 ادهیپ منیا یسترسدبا  یوممخدمات ع و هاابانیخ، هاساختماناز  یبیترک ،کوچک یهافروشگاه ،یباز نیزم ایکوچک 

واحدها  نی، که هر کدام از ادهدیم لیمحله را تشششک کی تیاز کل یجزئ یگیهر واحد همسششا درواقع .(Perry,1939)بود

سله مراتب ا قیاز طر تیکه در نها شودیم نیساکن نیتعامل در ب جادیباعث ا  به وجودحله تعامل در کل بافت م نیسل

 .دیآیم

 

  یشهر یهانشانه -2-3-6-3

در امتداد  ایو  هادانیم ،یمراکز فرع ،یدر سطع محله، در نقاط مکث، مرکز اصل یشهر یو نمادها یهانشانهخلق 

ه فضا را در سطع سازمان دهند یروهاین بیترت نیو به ا انجامدیم هاآن نیو سواره به کنش متقابل ب ادهیپ یمحورها

 نیب یساختار یارابطه، دارند خود رامونیر پصعنا ریاز سا بلندتر یارتفاع غالباً هانشانه گونهنیا .اندازدیم انیمحله به جر

 (.1311 ،یبیحب)دیرسیمنظم به نظر  یها، مستقل و باستقرار آن نیاز ا شیکه پ کنندیم جادیا فضایی -یعناصر کالبد

ص بودنشان باعث جذب و با توجه با شاخ ختهسا زیمختلف محله را متما یهاقسمت یمایس هامحلهدر  استقرارنمادها با 

 شاخص، درخت کیوجود  ، مساجد،هامناره .شودیم نیساکن نیتعامل ب یبرقرار تیدرنهامحله و  نیو تجمع ساکن

 .باشندیم یشهر یهانشانه نیاز ا یهانمونه رهیو غ یشهر یهاالمان

 یمکان تیهو -2-3-6-4

س یاجتماع اتیشهروندان و ح یمکان تیامروزه مبحث هو سائل ب  رانیا در جهان و یشهر یمهم زندگ اریشهر از م

از  یکیه شششهروندان اثر گذار باشششند ک یو مسششائل اجتماع تیهو نهیزمدر  توانندیم یعوامل و عناصششر مختلف .اسششت

شهر هاآن نیترمهم ست یمنظر  شهر دارا تیهو هدر واقع، دو مقول .ا ستند.  یمتقابل یوندهایتعامالت و پ یو منظر  ه

ظر به ن .و احسشات تعلَّّق سشاکنان اسشت یاجتماع اتیاز علل مهم کاهش ح یجمع یحضشور نداششتن مردم در فضشاها

 شیفزاا است. یمنظر شهر تیفیمناسب و فقدان ک طیاز نبود مح یفضاها ناش نیکاهش حضور شهروندان در ا رسدیم

سازد و  حضور ساکنان را در سطع شهر فراهم نهیزمبتواند  دیشا یمناسب منظر شهر یاحو طر یشهر یفضاها تیفیک

 یو فرهنگ یعاز حضور شهروندان در رشد اجتما یو نشاط ناش یسرزندگ جهیدرنت. ابندیفضاها حضور  نیشهروندان در ا

مهم در  یعامل عنوانبه تواندیم یمنظر شششهر نیبنابرا .بود واهدخ مؤثر یانو مک یشششهروند تیجامعه و احسششات هو

مختلف  یهانهیزمدر  یادهیعداکنون با مشکالت  (.1371زاده و همکاران،  افیس) شود یشهرها بررس یاجتماع اتیح

کاهش  و یطوالنمدت  به تیجمع یعدم ماندگار ،یکاهش احسشششات تعلَّّق مکان ،یسشششاکن و بوم تیجمع ییجاجابهاز 

 (.1390 ره،یم) مواجه است یشهر یحضور شهروندان در فضاها
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  منظر -2-3-6-5

شهر سط او ادراك  یتینیع یمنظر  سان وجود دارد و تو ستقل از ان ست که م شهر، هشودیما ستر منظر  سه، . ب ند

؛ اگرچه گرفتیمشهر صورت  از ییارسطو فیبا رواج تعر هایتلق نیاست. همه ا یفرم کالبد ،گریدعبارتبهفضا، کالبد و 

از  یکالبد یلقت تیروز عرضششه کنند، حاکم اتیو ادب دیجد شیرارا با آ یمیقد ریتعب کنندیمتالش  هاآن سششندگانینو

هستند که  رهایمس یمنظر شهر کنندهنییتععامل  نیتریاصل(. 1317 ،یمنصور) نهفته است هاآن ریشهر در متن تعاب

سطهبه شان با  یچگونگ وا ضوح و خوانا گر،یکدیارتباط موجود در  یکیافو عالئم تر زاتیو تجه شانیظاهرشکل  ،ییو

 یقل است، ولمست یموجود خارج کی باآنکههر فضا  (.1381 ،ی)محموددهندیمرا ارائه  یمتفاوت یبصر یژگی، وهاآن

صو نیاز ا ،یهماننیا ندیما در فرآ .شودیم یذهن دهیپد کیبه  لیادراك تبد ندیدر فرآ خود بهره  تیو ذهن یکادرا ریت

ه ارتباط کاسششت  تیفیک نییتع ای یگذارارزش ینوع درواقع تیهو صیلذا تشششخ میسششنجیرا با آن م تینیگرفته و ع

ه به گرچه توجا (.1315پاکزاد، )گرفته تا فرهنگ و سنت او، دارد میمستق اتیفرد، از تجرب یذهن یهااندوختهبا  یکامل

شهر صر یادهیپد عنوانبهاغلب  یمنظر  ست، در ع یب و  کندیم یآورادیا تجارب ر ،زاندیانگیبرمحال خاطرات را  نیا

 .(Carmoona, 2006) آوردیرا به وجود م یاحساس یهاواکنش

 

 (گره) دانیو م یخاطره جمع -2-3-6-6

 یسشششتیکه مکان وقوع خاطره با آن اسشششت ردیمدنظر قرار گ یه جمعمکان و خاطر انیدر رابطه م یسشششتیآنچه با

ش راتییبوده و خود را با تغ ریپذانعطاف ست که مکان به  نیتنها در ا .تازه تطابق دهد یدادهایاز زمان و رو ینا صورت ا

سل یتمام یبرا یاخاطره یمکان شد. بنابرا لیتبد هاگروهو  هان صر مؤثر بر  نیخواهد  و تداوم خاطره را  یریگشکلعنا

 ریتصو یریگشکلو  دادهایها، وقوع روهگرو یریگشکل ،یروابط اجتماع یجستجو کرد که برقرار ییهامؤلفهدر  یستیبا

سبب  یذهن سات .شوندیمرا  سناد بر ا  نیتع ،یکپارچگیسکون،  ،یریپذ عاز: تجم اندعبارت هامؤلفه نیا یمطالعات ا

و  یروابط اجتماع یریگشششکلو توقف افراد،  مکث ت،یو شششفاف یابیجهت ،ییتداوم، شششناسششا ،یریپذانعطاف ،ییفضششا

از فضا  یذهن ریتصو یریگشکلبه  ،یکپارچگیو  ییفضا نیتع .آورندیمخاطره را فراهم  یریگشکل جهیدرنتو  دادهایرو

 نیترمهماز  م،یمشششاهده کن میتوانیم هادانیفوق باشششد را در م تیقابل یفضششاها که دارا نیا. نمونه از کنندیمکمک 

افراد هر  نیدر ب یتعامالت اجتماع یدر برقرار یکه نقش مهم باششششدیم یریپذتجمع  هادانیم ییفضشششا یهایژگیو

 .را دارد یامحله

 
 هامحله هادانیم یگروها در تعامالت اجتماع یریگشکلو  دادهاینقش رو -4-2شکل

امشر را  نیشکشه ا را ششاهد بشود یدیکشاهش ششد هادانیشممشترك افشراد پشس از انقشالب در اکثشر  یخاطرات جمع

باششد،  ششتریب یدانیشم یریهشر چشه تجمشع پشذ نیهشا دانسشت. بنشابرادانیشم یریکاهش تجمشع پشذ جهیدرنت توانیم
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 دانیشمدر  وسشتهیبشه وقشوع پ یت جمعشفشراهم ششده و خشاطرا یخشاطره جمعش یریگششکل یبشرا یترمناسشب نهیزم

هششر چششه  نی. بنششابراابششدییممششردم  یدر خششاطرات جمعشش یاژهیششو گششاهیجا دانیششنمششوده و م ریششرا درگ یشششتریافششراد ب

 یمتکش ششتریخشاطره ب یادآوریشاز فضشا در ذهشن نقشش بسشته و  یتریقشو یذهنش ریباششد، تصشو ششتریب ییفضا نیتع

 (.1372 ،یآزاد و پرتو)خواهد بود یتعامالت اجتماع جادیا آن جهیبه مکان خواهد بود.که نت
 

 یو تعامالت اجتماع یمسکون یهاطیباز مح یفضاها -2-3-7

سکون یهامجتمع س نیتردهیچیپ عنوانبه یم سا صه معمار نیتریو ا ساببه ریخدو قرن ا یعملکرد در عر آمده و  ح

س راتیتأث توانندیم ساکن یادیز اریب شند )و روابط آن نیبر رفتار  شته با ها ن مجتمعیا(. ۱۳۹۰و همکاران،  یحیذبها دا

 ییعنوان بخش جدا باز به ی. فضاهاانددهیهستند که به هم مرتبط بوده و در هم تن یباز و بسته متعدد یفضاها بیترک

 سششتنده تیحائز اهم یو هم از نظر سششاختار و منظر شششهر یهم از نظر روابط اجتماع ،یمسششکون یهامجتمع ریناپذ

(Marcts & Sarkissian, 1986).  را بر  شیهاپژوهش یکه محور اصششل ،یدانمارک شششهر سششاز، معمار و "گل انیچنانچه

 عنوان با ودخ معروف کتاب در همتمرکز نمود هریش یعموم یبا فضاها یو روانشناس یشناسجامعهتعامل مسائل  یرو

س یهاتیفعال ازجملهرا  یاجتماع یهاتیفعال "«هاساختمان انیدر م زندگی» سا سان یا ضاهاان شهر یها در ف  یباز 

ها، گفتگوها و انجام مالقات یریگشکلفضاها در  گونهنیامعتقد است نقش  یو نیهمچن(. ۱۳۸۹جو  یانش)کا داندیم

 یزندگ تیر ماهتبلو یبه نوع یباز مسششکون ی(. در واقع فضششاهاGehl, 1982دارد ) ییبه سششزا ریتأث یاجتماع یهاتیفعال

 نیساکن یاعاجتم املمعاشرت، تقابل و تع نهیزم ت،یرشد خالق یبرا ییهاتیهستند و موجب فراهم آمدن موقع یجمع

 (.۱۳۸۳ ،ی)نوذر شوندیم

 

 نیازها و رفتارهای انسان، محیط -2-3-8

ست که دارای انگ سان موجودی پیچیده ا ست. انگیزش نی یهازشیان ست مادی، معنوی گوناگون و متفاوت ا رویی ا

ست. رفتارها نیز برا کنندهتیکه هدا شناخت و یا رفتار هدفمند آدمی ا سازمان دهنده ادراك،  ضای نیازها وارد و  ی ار

رسششی نظور بربرخوردار اسششت. به م یاژهیاز این رو، شششناخت نیازهای انسششان برای طراحان از اهمیت و شششوندیعمل م

ابلیت تطابق ق، "لوها مدل نیازهای انسششانی توسششط مازمختلفی ارائه شششده اسششت که از بین آن یهانیازهای انسششان مدل

این نیازها در  یابیشششهیبیشششتری با اصششول طراحی محیطی دارد. آنچه که در این میان حائز اهمیت اسششت شششناخت و ر

گویی به این ی است که هر چه محیط قابلیت بیشتری برای پاسخاز ساختار کالبدی محیط است. بدیه انتظارات کاربران

 (.۱۳۸۰نیازها را داشته باشد، رضایت به وجود آمده بین افراد بیشتر خواهد بود )مطلبی، 

 

 فاکتورهای مؤثر بر تعامالت اجتماعی  -2-3-9

ساسی م معین خود، به  یهاجارها و نقشنتوقعات، ه بر اساتافع خود، ارتباطات اجتماعی را شکل داده و نافراد بر ا

حضور فرد در مکان به همراه سایرین، عاملی قوی در تصمیم فرد برای ماندن در آن است.  نحوه بنابراین. پردازندیآن م

ست افراد در جست ستا حتی ممکن ا شابه آن ییهامکان یوجودر این را صیات م ها به لحاظ که در آن، افرادی با خصو

ضور دارند، طبقه، قوم، مذهب،  شابه ح صیالت، درآمد، نحوه تربیت کودکان و نژاد م صادی، الگوی زندگی، تح گروه اقت

ارتقای  جهیفیزیک و اجتماعی و درنت یها. اما با آنکه همگن بودن افراد، مشوق مالقات و افزایش تعامل با مکانبشناسند

نیز فرصتی است تا افراد باهم بودن و تعامالت  اجتماعی غیر همگن یهادلبستگی به آن مکان است، در عین حال مکان

ضاهای عمومی با(. ,Marcus & Sarkissian  (1986دنناجتماعی غنی و آزاد را تجربه ک  یهاتیدارا بودن ظرف درواقع ف
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اختیار ده و ناپایدار( در ننهای اجتماعی )ولو شکشنبالقوه در مرحله نخست این فرصت برابر را جهت ایجاد و برقراری ک

موجود در سشششطوح  یهااولیه تعامل اجتماعی، تفاوت "انعقاد". در مرحله بعد پس از دهندیکلیه ششششهروندان قرار م

الگوهای رفتاری متنوع اسشششت: خود زمینه سشششاز ایجاد روابط اجتماعی  دآورندهیکه پد فرهنگیاجتماعی، اقتصشششادی و 

 (. ۲۰۰۴ران، نبشد )ق دنمنسجم و پایدار خواه

. او پردازدیکه در آن فرد به بیان خویش در ارتباط با دیگری م داندیحوزه عمومی را فضششایی م( ۱۳۸۷) مسششعودی

و بحث در مورد عالئق عمومی دانسششته، لذا این پدیده  گرد همویژگی این حوزه را جمع شششدن اشششخاصششی خصششوصششی 

توجه کرده و آن را  یعموم یفضاها ینسانبه ابعاد ا Gehi (2003)تمام شهروندان باشد.  یدسترساجتماعی بایستی در 

 یدادهایو خلق رو ینیبشیپو  دبکال ی( دو عامل۱۹۸۴) 13اردلن. داندیعامل حضششور مشششتاقانه مردم و مشششارکت آنان م

مؤثر  زیکه در ارتقاء حس تعلق به مکان ن داندیافراد م یاجتماع یدر حضشششور و تعامل رگذاریرا از عوامل تأث یاجتماع

شپور، ) ست. دان ضا۱۳۸۶ا ضا و ابعاد مختلف ف شناخت ف آن و  یاجتماع یهااز توان یریگپرداخته، بهره یعموم ی( به 

Kaplan (۱۹۹۸ ). داندیموفق مؤثر م یعموم یفضشششا کیرا در خلق  یجمع اتیمششششارکت در ح یهاارتقاء فرصشششت

 یو سششرزندگ جانیه شیدانسششته که منجر به افزا یعیوجود عناصششر طب ونیرا مد یمومع یفضششا کی یکالبد اتیفیک

شا ط،یمح ستراحت، تجارب خو سالمت  ندیامکان ا در  رگذاری( عوامل تأث۱۹۸۰) Whyte. شودیمردم م یبرا شتربیو 

ها به حضور و انسان قیعوامل مؤثر در تشو رینماها و ساها، آب، پلههاادمانیرا  یعموم یفضاها یکالبد یهاارتقاء جنبه

 ت،محصوری مصالع، هندسه،فرم،  یریپذانعطافاسبات، نابعاد، ت ،ضاف یکپارچگیو  نیی( تع۱۳۸۴. پاکزاد )داندیامل متع

ضا یکالبد یوستگیها، پبدنه سان مؤثر م ییو ف ست که برنامه ی( که نهاد۲۰۰۰) PPS. داندیرا بر ادراك ان  یبرا یزیرا

ضاها شستن، منم یدبکال یهافرصت، دهدیمورد تحقیق قرار م را یعموم یف سب جهت ن ضا،  شتریث و تأمل بکا در ف

ضاها کننده و  دعوت یهایورود مکان غذا خوردن و ... ،یباز نیاتوبوت، زم ستگاهیجهت تجمع افراد مثل ا یکانون یف

س ستر صر ید ضا به لحاظ ب صر عملکرد یتیب شیپ ،یو کالبد یبه ف سانه آن، راه ییبایابعاد ز ارنکدر  یعنا ها و شنا

 تنیو ام هینقل لیوسا یکنترل دسترس ،ییو وضوح فضا ییضا، خوانافمردم به درون  تیدر هدا ناسبم ییارتباطات فضا

سجداره تیها و هوبدنه فیتعر اده،یپ شهرحمل ستمیها، ارتباط با  جاذب را از عوامل  یهاتیفعال ینیبشیو پ یونقل 

سخگو رمؤثر د ضاها ییپا شتن و در ک ازین نی. تأمداندیبه نحو مطلوب م یعموم یف ست دا سان به دو ار جمع بودن نان

ستلزم وجود  ضاها یقرارگاه کالبد کیم ست و ف رابطه دارند. جو آرام.  نیرا در ا تیظرف نیشتریب یشهر یعموم یا

، باشندیسان به استراحت داشتن مان ازین کنندهنیاز آنجا که تأم هینقل لیفضا و کنترل وسا میحر ،یعیوجود عوامل طب

 (. Whyte, 1980مؤثرند )
 

 یچون تعامل یاجتماع یهاتیفضا، مردم و فعال میتجربه مستق انگریب طیبا مح میمستق یبر تماس یانسان مبتن ازین

شنا سم یهاتیار آن ورزش، فعالنو در ک عیتفر ،یقدم زدن، باز ،ییگردهما ان،یبا آ شدی... م رقابت و نامکا ،یج که  با

صو جادیدر ا ضا، پو نیذه ریت سب تجارب جد جان،یو ه ییایمطلوب افراد از ف ش دیک  میستقنقش م ،یطیمح یو آموز

که  رامونیپ یادادهیرو و اتفاقات و گرانیفراهم بودن امکان مششششاهده و نظارت دنیازها  گری(. از دWhyte, 1980دارد )

ست. در ک زانیدر م کنندهنییاز عوامل تع یکی ضا سخگو بودن ف سان به پ ازیار آن ننپا ضا  و یدگیچیان شف ف امکان ک

رب گوناگون و تنوع، جاذبه و تجا نیگوناگون باهدف تأم یهاتیوع، فعالنمت یظرهانتوسشششط خلق فضشششاها و م تواندیم

 یریپذ تین رؤچو یبا عوامل تنیبه ام ازی(. ن,.Carl et al 1992) دیبه وجود آ ضشششااز ف دکنندگانیحرکت در بازد جادیا

کنترل مکان  اًتیشناسانه مکان و نها ییبایز یهاتصور از مکان و ارزش جادیا ط،ی(، امکان ادراك مح,Crowe 2000فضا )

 (.۱۳۸۶است )دانشپور،  نیقابل تأم یعیو طب یکیبا استفاده از اشکال مختلف مکان

                                                      
13 Philipp Lenard 
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شهر یپرداران علوم رفتار هینظر نیتراز برجسته 14راپاپورت سائل  ست که به م ست. او  یا شان داده ا طرح  ابتوجه ن

. جان لنگ داندیم یو طرح ذهن طیعامل شناخت مح نیتررا مهم طیپرداخته و حرکت در مح یشهر یانسان در فضا

ست. او در اثر خود تحت ع طیمح یدر طراح ینقش علوم رفتار یبه بررس زین به  یمعمار هینظر نشیوان آفرنپرداخته ا

 یدرواقع نوعیط را امر پرداخته و تصششورات مردم مح نیبه ا رگذاریتأث یطیاز فضششا و عوامل مح یآدم افتیدر یچگونگ

صه عموم یهاتیبه رفتارها و فعال هک داندیم نیواره ذهطرح شکل م یاو در عر شدیشهر  شان بخ (. 1389جو،  ی)کا

ی هینزم یطید، در هر محنداشششته باششش ازین یاجتماع تمات که اگر مردم به دیگویم ینظر یهانشیلنگ در کتاب آفر

سخ به ن یبرا ی. رابطه متقابل اجتماعکنندین را فراهم مآ سان به پیوند جو یازهایپا سات تعلق به مکان  یان  کیو اح

ست که دل صت یاجتماع لبودن تعام ببر مطلو لیضرورت ا ست. لذا هر فر ست – یا ی منظور نیبه چن افتنی برای د

مشاهده فعالیت مردم با به وجود و  گرانیچون تعامل با د ییهاتیاست که فعال نیا گرید لیست. دلاشده  یابارزی مثبت

الکسشششاندر  سشششتوفری. کرکنندیانسشششان کمک م یبه رششششد فرد یریپذو اجتماع ی اجتماعی ششششدنهانهیزمآوردن 

تعامل  روابط روزمره مردم دانسششته اسششت. و هایه توسششعه دوسششتنزمیی را ررسششمیگاه و غبهمالقات گاه( ۱۹۷۲،۱۹۷۷)

 (.1383گ، ن)ل دنکیم کینزد گریکدیمتفاوت به  هایاجتماعی، نگرش افراد را با پیشینه ذهنی و ویژگی

 

 

 تحقیق  اهداف -2-4

 حاضر عبارت است از:  قیتحق یهدف اصل

 یبنددسششتهتوان می ریز صششورتبهو اهداف جزء را  نیسششاکن یتعامالت اجتماع شیبرافزا مؤثرعوامل  یبررسشش •

 نمود: 

 : یمسکون یهادر مجتمع نیخلوت ساکن یحس شیازدحام و افزا یکاهش احساس یبرا ییراهکارها یبررس •

 نگایحضور همسا شیدر جهت افزا یمسکون یهاباز مجتمع یفضاها یطراح یهابه روش یابیو دست  یبررس •

 فضاها:  نیدر ا

س • سا شیافزا یبرا ییراهکارها یبرر سالم لیو تما شیآ ضور کودکان و  ضاهانبه ح  یهاباز مجتمع یدان در ف

ن یسشششاکن نیب همسشششایگیحس و روابط  شیدر جهت افزا ییهابه روش یابیو دسشششت  ی: بررسشششیمسشششکون

.یمسکون یهامجتمع
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 روش تحقیق -3

 

 سواالت و فرضیه تحقیق -3-1

سات نتا نیر اد صل از مرور  جیپژوهش، بر ا ضوع، عوامل مؤثر  اتیادبحا ر ساکنان د یتعامالت اجتماع شیبرافزامو

 یهامجتمعر رفت که د شیپ هیفرضشش نیبا ا قیتحق نیشششکل گرفت. ا قیتحق اتیو فرضششد یفضششاها اسششتخراج گرد

کاهش تعامالت  کاسته و سبب ر فضاهامردم داز مشارکت  ر،در طبقات باالت یزندگ وارتفاع  شی، افزابلندمرتبه یمسکون

  :پاسخ داده شود زین ریز ید به سواالت اساسگردمی یر انتها سعشود و دمی یاجتماع

 د ؟ گردیباز محوطه م یه از فضاهاسبب کاهش استفاد نینسبت به سطع زم ادیر ارتفاع زد یگزند ایآ -

 است؟ رگذاریگر تأثیکدیبا  نیر ارتباط و تعامل ساکنمحوطه د یطورکلبه ایآ -

 

  قیروش تحق -3-2

 یعنوان نموند موردتهران به یالمللنیبششششهر تهران، برج  بلندمرتبه یهامجتمع یبندطبقهپژوهش، پس از  نیر اد

است.  شدهاقعو کردستان شهر تهران و ییبها خیغرب، ش میحک یهاهبزرگرا انیر مبرج د نی. احاضر انتخاب شد قیتحق

ساخته ۵۶ر دارد که د تفاعمتر ار ۱۶۲تهران  یالمللنیببرج  سطع مقطع برج  شدهطبقه  ست.  ستاره با شکل  پر با  ۳ه 

ست. اد ۱۲۰ یایزوا شتمل بر  ربنایمترمربع ز ۲۲۰۰۰۰برج  نیرجه ا سو ۴۳)واحد  ۵۷۲دارد که م  ۱۷۲ ت،یئآپارتمان 

واحد  ۱۷و  سپلکیپنت هاوت تر نآپارتما ۱۱آپارتمان چهار خوابه،  ۱۶آپارتمان سشششه خوابه،  ۳۱۳، دوخوابهآپارتمان 

ر ار دقدم نیمتر مربع است که ا 20000ک به یو باز برج نزد یعموم ی. مساحت فضاباشدیم( ر طبقه همکفتجاری د

 . باشدمی برج یربنایرصد متراژ زد 9حدود 

لعششه مطا ن،یسششاکن یهششاهششا و خواسششتهتیودمشششکالت، محششد ییشناسششا نی، و همچنششوضششع موجششود یبررسشش یبششرا

ر بششرج ن دنفششر از افششراد سششاک 61 یبششر رو یلششتحلی -یفیمطالعششه توصشش نیششه قششرار گرفششت. امششورد اسششتفاد یاندیششم

 یهششابخش اریششر اختپرسشششنامه د 70 تعششداد ،یآمششار یریگنمونششه درروشد. یششتهششران انجششام گرد یالمللششنیب

د یشگرد عیشتوز یالبش یاز فضشاها یعبشور نیسشاکن انیشم یتصشادف طوربشه هشاسه بال قرار گرفشت. پرسششنامه رشیپذ

حششدود  کشه در نشدیسشؤاالت، مششارکت نما یحشاو پرسشششنامه لیشتکم و یر نظرسشنجششد دیرخواسشت مشو از آنشان د

-داوطلشب بشوده یهشاپشژوهش، نمونشه نیشا یهشاینآزمشود درواقشعند. ششد یاز آنان حاضر بشه همکشار (نفر 61) 87%

 بشه عمشل زیشن یا قشهیدق 30تشا  20 یامصشاحبه، سشؤاالتبشه تناسشب  دهندگانپاسشخاز  یراسشتا از بعضش نیاند. در ا

 آمد. 

سطع زمدور بود ریآن که تأث یبرا شنا زانیبر م نین از  سیکدیبا  نیساکن یو تعامالت اجتماع ییآ ، گردد یگر برر

شنا زانیمستقل و م ریارتفاع به عنوان متغ شیافزا ساکن ییآ سته د ریبه عنوان متغ نیو تعامالت  شد تا واب ر نظر گرفته 

بسته انجام  پرسشنامه کیر قالب رابطه، د نی. سنجش ادیآ به دستگر یکدیبا  نیروابط ساکن زانیارتفاع و م نیب رابطه

 کیسششته سششوال در قالب و دحاضششر ابتدا د قیر تحق. دنمود لیوتحلهیتجز یشششتریقت برا با د هاگرفت تا بتوان داده



 

 

نظرات ساکنان را در  زیگر نید یه و بخششد یطراح کرتیل فیاز سواالت بر اسات ط یه شد که دسته اپرسشنامه آماد

ستفادهنحوه  نهیزم ضاها ا سکون یعموم یساکنان از ف . از شدیم ایآنان، جو یسطع تعامالت اجتماع زیو ن یمجتمع م

به پنج  کرتیل فیر طها دپاسخ. دیه گردعوامل استفاد یبند تیو اولو سهیبه منظور مقا« کرتیل یهد اتیمق» کیتکن

ضع یلیخ)ستة د سط،  سط، کم و خ، ادیز، ادیز یلیخ) ایو  (فیضع یلیو خ فیخوب، خوب، متو س (کم یلیمتو  میتق

 .شدند

حاصل  یهاافتهیشد و  یدسته بند سؤال، اطالعات مربوط به هر هاپرسش نامه یو جمع آور یپس از اتمام نظرسنج

 یحقیق بررسششو متغیرهای موجود در تو به دمطالعه، رابطه د نیر اقرار گرفت. د یاندیات ممشششاهد یر راسششتااز آن د

 د.یگرد ینیبشیپییرات متغیر مستقل متغیر وابسته با توجه به تغ تییرااز تحلیل رگرسیون تغ استفادهبا د و یگرد

 

 

 ی تحقیق هاافتهی -3-3

 نیطالعه بمر گروه مورد د یمرد بودند. بازة سششن (%48)نفر  29زن و ( %52) نفر 32 ،یمورد بررسشش یآزمودن 61از 

 سال. 33 یسن نیانگمی و بود سال 10 – 56

  یخصوص ای یعموم یافراد به فضاها لیتما -3-3-1

ضاها لیمورد تما رکه د یسؤالر د ضاها) یو جمع یعموم یافراد به ف سا ار و گفت و گودیکه امکان د ییف  نیریرا با 

 : آمد به دست ریز جیه بود نتاه شددیپرس (خانه طیمانند مح) یخصوص یفضاها ایو  (آورندیفراهم م

 شیب، دارند لیتما یخصوص یاز افراد به فضاها یرغم آن که درصد قابل توجه ید علگردمیه اهدهمان گونه که مش

هند که دمی عیخانه ترج طیسبز مجتمع را به مح یو فضاها هاپارك رینظ یعموم ی، فضاها(%55) نیاز ساکن یمیاز ن

سئله نیا شان م صل از ا جیاد نتاد ن شابه قاتیتحق یهاافتهیپژوهش با  نیحا سا یم صورت پذ ریکه در  شورها   رفتهیک

ست، متفاوت  ستا ساکن Tandy, 1996 ;Cunningham et al), (1996 ه ش ن،یمطابق اظهارنظر  از آن مربوط به  یبخ

 نیبه تعامل با ساکن ازین جادیگر به علت اید یگران و بخشیارتباط با د یار و گفت و گو و برقراردیافراد به د یذات لیتما

 .از آن است یناش ییت در آپارتمان و تنهامد یطوالن یگزند لیمجموعه به دل

 
 یخصوص ای یعموم یافراد به فضاها لیتما -5-3شکل
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فضاهای عمومی و جمعی فضاهای خصوصی
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this research is to identify the criteria and criteria of social interaction that 

recognizes the boundary between social interactions and provides a good model for designing high-

rise buildings with attention and emphasis on social interactions. 
Research method: The present study is an applied research and its method is survey and statistical. In the 

form of library information and collecting questionnaires by using randomized sampling method, using 

the research hypothesis test method, using spss statistical software, we have tried to determine the 

correct criteria for designing high-rise buildings. Bring us To test the hypothesis, the Tehran 

International Tower was selected as a case study and the gradual elevation effect on the relationships 

and interactions of residents of this residential complex was studied. In this regard, 70 questionnaires 

were distributed randomly among residents of the tower. After collecting questionnaires, the 

information for each question was sorted and the data obtained was analyzed. 
Findings: The results indicate that a gradual increase in altitude with social interactions of residents has 

a nonlinear relationship. Finally, considering this relationship and in order to cope with the reduction 

of resident relationships, solutions were developed to control the level of social interaction of residents 

in high-rise residential complexes. 
Conclusion: With the creation of public spaces in the heart of the building and the placement of spaces 

for the gathering of inhabitants, it is possible to promote interactions and relationships between people, 

despite the fact that the elevation elevates inhabitants away from open space and, therefore, from each 

other. As previously stated, the gradual increase in the height required the connection between open 

space and nature and residents, thus, people are more likely to use the space of the spaces. 
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