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Extended Abstract 

Introduction 

Establishing an appropriate level of social interaction in the environment as one of the 

components affecting the quality of life is influenced by the characteristics of the man-made 

environment. What most human and environmental research on interactions has examined is 

collective interactions in the public sphere. Environmental design and space organization is an 

influential factor in the amount of social interactions. This issue has been tested for many years; 

the way of organizing residential environments is no exception, but due to the close relationship 

between people and these environments, the need to pay more attention to them is felt. For this 

purpose, the main purpose of this study is to investigate the role of effective components on the 

promotion of social interactions in terms of physical and perceptual-psychological in public 

spaces of residential complexes. Meanwhile, the main question raised in the present study is 

which of the physical and perceptual-psychological characteristics can be effective in 

significantly increasing the level of social interactions in the collective areas designed in 

residential complexes and whether there is a dialectical connection between these categories or 

not. In fact, it seems that in residential complexes, the main purpose of construction and the 

main approach of designers in determining the location pattern of blocks, has been the emphasis 

on housing and residential use in general. Therefore, by focusing on the issue of housing, 

residential use, and in general, the quality design of private spaces, as it should be, the design of 

collapsible public spaces, the creation of multi-functional spaces, and finally the creation of 

grounds for cohesion and social identity, have not been considered or at least the mentioned 

issues have not been in the center of attention and at the top of the goals of the designers of 

residential complexes. At the same time, one of the requirements for creating quality residential 

spaces is to pay attention to creating collectible, lively and guaranteeing public interactions, 

along with proper and principled design of private spaces. Meanwhile, based on the studies 

conducted in this study, clearly that some components and physical and perceptual qualitative 

characteristics can be effective in the occurrence of social interactions in public spaces of 

residential complexes. Accordingly, the novelty of this study is to measure the impact of each 

physical and perceptual components in strengthening social interactions and also to examine the 

quality level of these components in each studied residential complexes in this research thus, by 

creating a meaningful link between theory and practice, to provide a basis for the most 

important executive strategies effective on increasing the quality level of the studied 

components in residential complexes and finally, a usable theoretical and practical framework 
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for emphasizing collective life alongside private life and the creation of collectible public spaces 

that support the emergence of social interactions in the residential complex design process; 

prepare for designers. Adaptation of public places in residential complexes, besides improving 

the quality of the residential environment, can greatly increase the interactions and social 

relations between residents. If these spaces meet the individual and social needs and desires of 

the residents, part of the living activities can be transferred from the indoor space to the outdoor 

space of the complexes and the living deficiencies in the small residential units can be 

compensated. Understanding this issue, the main issue of the present study is the role of 

physical and perceptual-psychological components of public spaces in promoting social 

interactions in residential complexes in District 22 of Tehran. 

 

Methodology 

The present research is quantitative-qualitative and has an applied nature and the method of 

doing it is descriptive-analytical. The statistical population of the study is the residents of Parsia, 

Baran and Erfan residential complexes in the 22nd metropolitan area of Tehran. The sample size 

was calculated based on Cochran's formula equal to 359 people. The method of data collection 

is field-library method (observation and researcher-made questionnaire). SPSS software and 

structural equation modeling in AMOS environment were used for data analysis. 

 

Results and discussion 

Findings showed that there is a significant relationship between physical variables and social 

interactions with a coefficient of 0.315. Also, there is a significant relationship between the two 

perceptual-psychological variables with the social interaction variable equal to 0.666. The 

significant relationship between the two physical variables and the perceptual-psychological 

variable was calculated to be 0.590. The factor load of the regression coefficient of the effect of 

physical and perceptual components on social interactions is 0.567 and 0.736, respectively. 

 

Conclusion 

According to the research findings, the effect of the above variables on social interactions is 

confirmed at a high level. Based on the results of modeling structural equations, it was 

determined that the physical components are the sequence of open and semi-open spaces, form 

and function, environment, color and light used in spaces, scale and dimensions of public areas 

and location components, respectively, are the most important components of social interaction 

in residential complexes. By examining each of these components and the application of 

strategies and related executive strategies in the public spaces of residential complexes, it is 

expected that the level of social interaction of residents will soar. 

 

Keywords: Residential Complexes, Physical Components, Perceptual-Psychological 

Components, Social Interactions, District 22, Tehran City. 
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 چکیده
توانـد های مسکونی عالوه بر ارتقاء سطح کیفیت محی  مسـکونی میهای عمومی در مجتمعسازی مکانمناسب

زهـای و خگوی نیاا پاسـتعامالت و رواب  اجتماعی بین ساکنین را تا حد زیادی افزایش دهد. چنانچه ایـن فضـاه
زندگی را از فضای داخلی بـه فضـای  هایتوان بخشی از فعالیتاعی ساکنین باشند، میهای فردی و اجتمخواسته

یـن اها منتقل و کمبودهای زندگی در واحدهای مسکونی بـا مسـاحت کـم را جبـران نماینـد. بـا درك باز مجتمع
فضـاهای عمـومی در  شـناختیروان–ی کالبدی و ادراکـی هاموضوع مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز نقش مؤلفه

کیفـی و -باشد. پژوهش حاضر کمـیشهر تهران می 22های مسکونی منطقه ارتقای تعامالت اجتماعی در مجتمع
 باشـد. جامعـه آمـاری پـژوهش نیـز سـاکنینتحلیلـی می-دارای ماهیت کاربردی و روش انجام آن نیز توصـیفی

باشد. حجم نمونـه نیـز بـر اسـاس شهر تهران میکالن 22باران و عرفان در منطقه های مسکونی پارسیا، مجتمع
میـدانی )مشـاهده و -اینفر محاسبه شد. شیوه گردآوری اطالعـات بـه روش کتابخانـه 359فرمول کوکران برابر 

 سـازی معـادالتو مدل SPSSافزارهـای ز نرماوتحلیل اطالعـات پرسشنامه محقـق سـاخته( اسـت. در تجزیـه
های تحقیـق نشـان داد بـین متغیرهـای کالبـدی و تعـامالت استفاده شـد. یافتـه AMOSساختاری در محی  
شـناختی بـا متغیـر روان-رابطه معناداری برقرار است. همچنین بـین دو متغیـر ادراکـی 315/0اجتماعی با ضریب 

-البـدی و متغیـر ادراکـیکری دو متغیر برقرار است. رابطه معنادا 666/0تعامالت اجتماعی نیز رابطه معنادار برابر 
های کالبـدی، ادراکـی محاسـبه شـد. بـار عـاملی ضـریب رگرسـیونی تـأثیر مؤلفـه 0.590شناختی نیز برابر روان
باشـد. کـه تـأثیر متغیرهـای فـوق بـر می 736/0و  567/0ه ترتیب برابـر شناختی بر تعامالت اجتماعی نیز بروان

 یعمـوم فضـاهای ر و هالفـهمؤ ایـن از یـک هـر بررسـی نماید. بایی تائید میتعامالت اجتماعی را در سطح باال
 .یابد افزایش توجهیقابل میزان به ساکنین اجتماعی تعامالت سطح که رودمی انتظار مسکونی، هایمجتمع

 

 اعی،اجتم تعامالت شناختی،وانر -ادراکی هایمؤلفه کالبدی، هایمؤلفه مسکونی، هایمجتمعواژگان کلیدی: 

 .تهران 22 منطقه
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 مقدمه
مـاعی وسـیعی ها تغییرات اجتو رشد و توسعه شهر کنندمیامروزه شهرهای سراسر دنیا، روش متفاوتی از زندگی را تجربه 

کـدیگر را بـه یاین تغییرات، کاهش سطح ارتبـاط افـراد بـا  .(Mamaghani et al,2015:34)را به دنبال داشته است 

هروندی و تـراکم؛ مـدنیت شـ تغییرات و افـزایش باالیسرعتکه با افزایش اندازه وسعت شهرها، همراه داشته است؛ چنان

حـی  یی انسـان در ماست. محققان با تمرکز بـر نیازهـای فضـا شدهتضعیفرواب  اجتماعی که اصول اولیه شهری است 

نشـان  العـات انسـان و محـی بـر مط حاکم هایویژگی. انددانستهتعامل اجتماعی را مهم  ازجملهزندگی، موارد متعددی 

همیـت ا(. 80: 1396،زادهسـلطانو  پـورتقیدر آن اسـت ) هـافعالیتمطالعه فضـای کالبـدی، مسـتلزم مالحظـه  دهدمی

به مکان  بستگیدلر تعامل اجتماعی و باین کیفیت  تأثیربر  پردازاننظریهفضا به حدی است که بسیاری از  پذیریاجتماع

اسـت  ؤثرمـبـه مکـان  بستگیدلر باجتماعی در مکان نیز  هایتعاملکیفیت  هانظریه. طبق این انددهورزی تأکیدزندگی 

(Pol,2002:13)ت. ن متناسـب اسـ. میزان موفقیت در فضای عمومی با مقدار استفاده از آن فضا و حضـور انسـان در آ

: 1386چیـان،باشد )دانشپور و چرخ هاانسانی معماری و شهرسازی باید در پی افزایش تعامل اجتماعی و همبستگ روازاین

با کیفیت و  هاییمحی اکم، ترکممسکونی که زمانی قرار بود با قرارگیری در میان فضاهای سبز، زیبا و  هایمجتمع (.21

بـدیل ر بـاال تآپارتمانی با تراکم بسیا هایمجتمعبه  تدریجبهبستری مطلوب برای تعامالت اجتماعی ساکنین ایجاد کنند، 

که ندگی جمعی برخوردار نیستند، بلاز مزایای ز تنهانهامروز  هامجتمع(. ساکنین این 8: 1391گردیدند )کشفی و همکاران،

در  هاییینابسامانع باع  بروز . این موضودانندمیشدن حس خلوت و زندگی فردی خود  دارخدشهاین امر را عاملی برای 

یـد تعـادلی میـان اسـت، بنـابراین با را از یکدیگر دورتر و تنهاتر نموده هاانسان روزهروزبزندگی ساکنین شده و در نتیجه 

ی اجتمـاع-مچنین مفاهیم فرهنگـیمفاهیم کالبدی و ه وسیلهبهایجاد نمود که این امر  هاانسانخلوت و تعامل اجتماعی 

سـطح مناسـبی از تعـامالت  برقـراری (.84: 1391، میسر اسـت )یزدانـی و تیمـوری،کندمیروانی را ایجاد  هایزمینهکه 

. پـذیردمی تأثیر ساختانسانمحی   هایویژگیبر کیفیت زندگی، از  مؤثر هایمؤلفهیکی از  صورتبه محی اجتماعی در 

عمـومی اسـت.  هایعرصـهجمعـی در  هـایتعامل، اندکردهآنچه بیشتر تحقیقات انسان و محی  درباره تعامالت بررسی 

آزموده شده  هاسالموضوع  در میزان تعامالت اجتماعی افراد است. این تأثیرگذارفضا عامل  دهیزمانساطراحی محی  و 

بـا ایـن  ابطه تنگاتنـگ افـرادمسکونی نیز از این قضیه مستثنی نیست، اما به دلیل ر هایمحی  دهیسازماناست، شیوه 

 هایمؤلفهژوهش، بررسی نقش پهدف اصلی انجام این . بدین منظور شودمیبیشتر احساس  هاآن، لزوم توجه به هامحی 

مسکونی اسـت.  هایمجتمعدر فضاهای عمومی  شناختیوانر-بر ارتقای تعامالت اجتماعی از نظر کالبدی و ادراکی مؤثر

-کالبـدی و ادراکـی هایشاخصـهاز  یککـدامدر پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه  شدهمطرحدر این میان پرسش اصلی 

 هـایمجتمعدر  شـدهطراحیجمعـی  هایعرصـهسطح تعامالت اجتمـاعی در  توجهقابلبر افزایش  تواندیم شناختیروان

 وجود دارد یا خیر. هامقولهآیا ارتباطی دیالکتیکی بین این  اساساًباشد و  مؤثرمسکونی 

 هاانسـانم زندگی جمعی میالدی در نقاطی از دنیا دیدگاه بازگشت به نوع زندگی طبیعی گذشته و لزو 1970از حدود دهه 

بود. با توجه به واژه کوهاوسـینگ کـه از  1سازی مشارکتیی مرتب  با این موضوع مسکنهااقداممرور رشد کرد. ازجمله به

بـه زنـدگی اجتمـاعی بـوده اسـت  هاانسـانشده، هدف از ایجاد آن تشویق تشکیل« اجتماع»و « خانه»ترکیب دو کلمه 

ارتقای زندگی هماهنگ گروهی و اشتراکی مبتنـی  هامجموعه(. از اهداف اصلی این نوع 81: 1396،زادهسلطانپور و یتق)

 & Scotthanson)باشـد یمساالرانه برای ساکنین و همچنین دستیابی به سطح باالیی از پایـداری ی مردمهاروشبر 

Scotthanson,2005) در  هاانسـانویت رواب  اجتماعی یری این ایده، مطالعات بسیاری جهت احیا و تقگشکل. پس از
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ی فضـاهای امطالعهدر  (2006) 1مین و لی اشاره خواهد شد. هاآنگرفته که در ادامه به تعدادی از ی مختلف انجامهاحوزه

کودك  91ی مسکونی را از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار دادند طبق گزارشی که از هامجموعهمختلف کودکان در 

ی بلندمرتبه به عمل آمد، بیشترین فضاهای موردعالقه کودکان فضاهای هاآپارتمانی سئول با هامحلهاز  ساکن در یکی

ی هاشـبکهدر تحقیـق خـود بـه بررسـی ( 2004) 2فوتـ  و سـندرز باشـد.یمباز مجموعه اعم از فضاهای بازی و پـارك 

ی هاشـبکهیری و احیـای گشکلر تحقیق خود به بررسی د هاآن. اندپرداختهی آپارتمانی در استرالیا هامجتمعاجتماعی در 

زعم ایـن دو باشـند، بـهیمپردازند که محصول نفوذ ابزارهای ارتباطی پیشرفته مانند اینترنت و موبایـل یممائوئل کاستلز 

شـهر،  های همسـایگی، میـدانهاعرصـهتبع آن اعتماد اجتماعی خاصه در بین فضـاها و نفوذ چنین فناوری ارتباطی و به

یری سرمایه گشکلرا با خطر جدی مواجه ساخته است. بدیهی است در چنین شرایطی امکان  هاآناماکن عمومی و نظایر 

 و در بـین همسـایگان ضـروری اسـت. هاآپارتمانویژه در نماید به همین خاطر توجه به احیای آن بهیماجتماعی مشکل 

سازی مشارکتی، به بررسی نقش طراحی در افزایش تعـامالت وان مسکنبا طرح نمودن مفهومی تحت عن (2005) 3ویلیامز

سازی مشارکتی یک نمونه موردی ارزشـمند و کارآمـد زعم وی، مسکناجتماعی در واحدهای همسایگی پرداخته است. به

طور توأمـان ها و تعامالت ساکنین اسـت. زیـرا در ایـن نمونـه، بـهبرای بررسی ارتباط دیالکتیکی میان طراحی سکونتگاه

گیرنـد تـا در نهایـت تعـامالت اجتمـاعی را در واحـدهای گیری قرار میساختارهای رسمی اجتماعی و طراحی مورد بهره

همسایگی تشویق نمایند. بر اساس نتایج تحقیق وی فاکتورهای رسمی و غیررسمی اجتماعی )مدیریت فضاهای همگانی 

ای معاشـرتی و فردی و میان گروهی(، عوامل شخصی و فرد )نگرش حرفـهها، ارتباط اجتماعی پویا میان و حفاظت از آن

بندی فضـایی، کیفیـت، نظـارت، های مشترك(، و فاکتورهای کالبدی طراحانه )تـراکم مسـکونی، دسـتههنجارها و ارزش

ی هایی بـرای ارتقـای سـطح تعـامالت اجتمـاعپذیری و عملکرد فضاهایی همگانی(، در نهایت به خلق فرصـتدسترسی

ی سـاکنین شـهر بـه کشـف ارتبـاط در اشـبکهدر پژوهشی دیگر با عنوان فردگرایـی ( 2007) 4فوت  و هرین انجامد.می

ی ارتبـاط جابـهنشـینان . نتایج این تحقیق حـاکی از آن اسـت کـه آپارتماناندپرداختههای مسکونی داخل شهر آپارتمان

مراتب بـیش از ارتباطـات جهـانی و یـا همسایگان و افراد محله بـه دهند و تعامل بایمجهانی به ارتباطات محلی اولویت 

نیـز در اسـترالیا  (2010) 5وود و همکـارانش . افرادی که به لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند، برایشان حـائز اهمیـت اسـت

که در راستای این های مسکونی انجام دادند پژوهشی با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان ارتباط اجتماعی ساکنین محله

روی تفریحانـه روی و تعامالت اجتماعی ساکنین با میـزان پیـادههدف به کشف رابطه بین سه عامل طراحی محله، پیاده

ی ارابطـهروی و وجود منـاظر و دیـدهای مطلـوب در محلـه آنان در سطح محله تماشا کردن همسایگان در هنگام پیاده

هـای شی دیگر به تأثیرات فضاهای عمومی بر افزایش تعامالت اجتمـاعی در مجتمع( در پژوه2013) 6فریدا مستقیم دارد.

ها و کیفیـت فضـاهای بیرونـی مشـترك در بنـدی و چیـدمان سـاختمانزعم وی طرحمسکونی الجزایر پرداخته است. به

امالت اجتمـاعی میـان استفاده از این فضاها و ایجاد ارتباطات و تعـ نحوهطور اساسی بر واحدهای همسایگی مسکونی، به

ی مسکونی بر افزایش هامجتمع( در مطالعه خود به بررسی تأثیر فضاهای باز 1391یزدانی و تیموری ) ساکنین مؤثر است.

دهـد عـواملی چـون همگنـی اجتمـاعی سـاکنین و یمهای تحقیـق نشـان ، یافتـهاندپرداختهتعامالت اجتماعی ساکنین 

در فضاهای باز مجتمع، تـأثیر  هاخانوادهاد شرای  امن، جذاب و راحت برای حضور یری الگوهای طراحی جهت ایجکارگبه

( حـاکی از آن اسـت کـه 1391) و همکاران نتایج تحقیق عبدالهی بسزایی در افزایش تعامالت اجتماعی همسایگان دارد.
                                                           
1 . Min & lee 

2 . Foth & Sanders 

3 . Williams 

4 . Foth & Hearn 

5 . Wood 

6 . Farida 
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ی و طراحـی مجتمـع، کیفیت طراحی واحدهای همسایگی، کیفیت طراحی طبقات مجتمع، تعداد طبقـات واحـدها، معمـار

  فضاهای عمومی و مشترك مجتمع، احساس امنیت در مجتمع آپارتمـانی بـر سـرمایه اجتمـاعی تـأثیر معنـاداری دارنـد.

دهی محـی ، ارتبـاط اند که میزان تعامل اجتمـاعی سـاکنان بـا سـازمانیدهرس( به این نتیجه 1396پور و سلطانزاده )یتق

یری پـذانعطافدهی تنها عوامل نفوذپذیری، شده برای سازمانهای در نظر گرفتهلفههمبستگی قوی دارد، ولی از میان مؤ

و قلمرو در میزان تعامل تأثیرگذار بوده است و مؤلفه خوانایی در این رابطه نقشی ندارد. همچنین میـزان تعامـل سـاکنان 

( به 1397پور و سامی )هاشم ها است.یدهسازمانای بیش از سایر دهی مرکزی چندهستهی مسکونی با سازمانهامجتمع

ی مسکونی در حیات پذیری اجتماعی در مجتمع مسکونی امام )ره(، چمران و آسـمان تبریـز هامجتمعبررسی نقش کالبد 

ی هـامجتمعهای سـرمایه اجتمـاعی و امنیـت در حیـات پـذیری . نتایج تحقیق حاکی از این است کـه مؤلفـهاندپرداخته

جعفـری و  ی مسکونی بر حیات پـذیری اجتمـاعی مـؤثر اسـت.هامجتمعو در نهایت کالبد معماری  مسکونی تأثیر دارند؛

هـای مسـکونی ( نیز به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سـطح تعـامالت اجتمـاعی سـاکنین در مجتمع2014نویس )خوش

ها ایجاد امنیت، حس تعلق بـه مکـان، نزعم آاند. بهاند و در پژوهش خود چهار عامل را در این حوزه مؤثر دانستهپرداخته

توجهی هـای مسـکونی را تـا حـد قابـلآرامش ذهنی و همگونی اجتماعی، سطح تعامالت اجتماعی میان ساکنین مجتمع

بایسـت در جهـت ایجـاد چهـار هـا میهای کیفی طراحی این مجتمعدهد. بر همین اساس، از تمامی شاخصهافزایش می

های مسـکونی نقش معیارهای دخیل در زندگی اجتماعی مجتمع (2017زاده و شکوری )کاظم عامل مذکور استفاده نمود.

های مـوردی عنوان نمونـهها چهار مجتمـع مسـکونی در اصـفهان را بـهاند. بر همین اساس، آنرا مورد بررسی قرار داده

هـای تغیرهـای تعلـق مکـانی، فعالیتهـا مزعم آنها را به دو دسته همگون و ناهمگون تقسیم نمودنـد. بـهانتخاب و آن

گانه، امنیت و حریم خصوصی در ارتقای سطح تعامالت اجتماعی مؤثرند. در این میان ابعادی نظیـر انسـجام فضـایی، سه

گرایی به تعلق مکـانی منجـر خواهنـد شـد. توجـه بـه پذیری و طبیعتهویت مکانی، خوانایی، مشارکت ساکنین، انعطاف

ها ضروری ه نوع فعالیت اجتماعی، انتخابی و اجباری نیز برای ایجاد تعامالت اجتماعی از منظر آنحمایت توأمان از هر س

بایست قابل دفاع و ازلحاظ کالبدی امن باشند. همچنـین ها میزعم آنهای مسکونی بهاست. در این میان فضای مجتمع

ؤثر هستند کـه در نهایـت بـه افـزایش میـزان مراتب فضایی و قلمرو بندی در حفظ حریم خصوصی مابعادی نظیر سلسه

باز در های فضاهای بـاز و نیمـه( در پژوهش خود، نقش ویژگی2019مضطرزاده و سجادی ) انجامد.تعامالت اجتماعی می

هـا، فاکتورهـای مـؤثر بـر اند. بنا بر نتایج تحقیـق آنهای مسکونی را بررسی نمودهافزایش تعامالت اجتماعی در مجتمع

بندی اسـت. در بعـد طبقهباز قابلتعامالت اجتماعی میان ساکنین در دو بعد کالبدی و فعالیتی فضاهای باز و نیمهافزایش 

پـذیری مطـرح مراتب فضـایی و انعطافهایی نظیر فرم، تناسب و هندسه، وجود عناصر طبیعـی، سلسـلهکالبدی، شاخصه

طرح شده امکانات فضایی و کسب تجربه در محی  نیز قابلهایی نظیر آرامش و امنیت، حفظ محرمیت، شوند. شاخصهمی

ها عواملی نظیر کیفیت، امنیت، امکان حضور کودکان، حـس تعلـق بـه مکـان و زعم آندر بعد فعالیتی است. در نهایت به

ونی بـا هـای مسـکتواند بر وفق پذیری ساختار فضایی مجتمعباز میهای متنوع فضاهای باز و نیمهنظم اجتماعی در گونه

در پژوهشی دیگر نسبت به همساز نمـودن الگوهـای  (2020) هاتفی شجاع و همکارانش تعامالت ساکنین آن مؤثر باشد.

شده در تئوری مراکز زندگی کریستوفر الکساندر و عوامل مؤثر بـر افـزایش تعـامالت اجتمـاعی در میـان سـاکنین مطرح

ها به این نتیجه رسیدند که الگوهـای فضـایی تبیـین شـده توسـ  آن اند. بر همین اساس،های انسانی پرداختهسکونتگاه

ها هـا و میـدانتواند به ارتقای سطح تعامالت اجتماعی در مراکز شهری و محلی بیانجامد. در این میـان گرهالکساندر می

مشـارکت تـرین نقـش را در افـزایش حضـور، اخـتالط و ترین فضـاهای عمـومی، مهمعنوان برجستهشهری و محلی به

 هایمجتمع در که رسدمی نظر به نمایند.اجتماعی و در نهایت ارتقای تعامالت میان ساکنین واحدهای همسایگی ایفا می

 و سـکونت امـر بر تأکید ها،بلوك جانمایی الگوی تعیین در طراحان اصلی رویکرد و وسازساخت از اصلی هدف مسکونی،
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 طورکلیبـه و مسـکونی کاربری مسکن، موضوع به بخشیدن محوریت با براینبنا. است بوده مسکونی کاربری طورکلیبه

چنـد  فضـاهای ایجـاد پـذیر،جمع عمومی فضاهای طراحی به بایست،می کهچنانآن خصوصی، فضاهای باکیفیت طراحی

 اقلحـد یـا و نشـده توجـه شـاخص و متبـاین اجتمـاعی هویـت و انسجام بروز برای زمینه ایجاد نهایت در و عملکردی

 کـه اسـت، حـالی در ایـن .است نبوده مسکونی هایمجموعه طراحان اهداف صدر در و توجه مرکز در مذکور موضوعات

 بـروز ضـامن و سـرزنده پـذیر،جمع عمومی فضاهای ایجاد به توجه کیفیت، با سکونتی فضاهای ایجاد هایالزمه از یکی

 صـورت مطالعـات مبنـای بـر میان، این در. است خصوصی فضاهای اصولی و مناسب طراحی کنار در اجتماعی، تعامالت

 بـروز در توانـدمـی ادراکـی و کالبـدی کیفی هایشاخصه و هامؤلفه از برخی که گرددمی مشخص پژوهش این در گرفته

 در پـژوهش ایـن انجـام بداعت اساس، همین بر. باشند مؤثر مسکونی هایمجتمع عمومی فضاهای در اجتماعی تعامالت

 کیفـی سطح بررسی همچنین و اجتماعی تعامالت تقویت در ادراکی و کالبدی هایمؤلفه از کدام هر تأثیر زانمی سنجش

 پیونـدی ایجـاد بـا وسـیله،بدین تـا اسـت پژوهش این موردمطالعه مسکونی هایمجتمع از کدام هر در مذکور هایمؤلفه

 هایمؤلفـه کیفـی سـطح افـزایش بـر مؤثر اجرایی هکارهایرا ترینمهم ارائه برای ایزمینه عمل، و نظریه میان معنادار

 پـذیر کاربسـت عملـی و نظـری چارچوب یک تا شود سعی نهایت در و شود فراهم مسکونی هایمجتمع در موردمطالعه

 در اجتماعی تعامالت بروز حامی و پذیرجمع عمومی فضاهای خلق و خصوصی زندگی کنار در جمعی حیات بر تأکید برای

 دوران محصـول دو نشـینیآپارتمان و سـازیبلندمرتبه .بگیرد قرار طراحان اختیار در مسکونی هایمجتمع طراحی فرآیند

 جدید الگوهای. باشندیم شهروندان سکونت برای بیشتر زمین به نیاز و شهرها جمعیت فزاینده افزایش معلول و مدرنیست

 پیشـگیری و اراضی حفظ بر که مثبتی تأثیرات رغمعلی اند؛هیافت ظهور و وجود مسکونی هایمجتمع قالب در که سکونت

انـد. ننموده عمـل موفق چندان انسان زندگی اجتماعی یهاجنبه به توجهیبی واسطهبه ،اندداشته شهرها افقی گسترش از

 را سـکنم از نـوع ایـن تکثیـر سـکونتی هـاییکاربر بـرای زمـین بـه فزاینده نیازهای و شهرنشینی روند دیگر سوی از

 تقویـت در سـعی و زیسـتی هایمجتمع در اجتماعی تعامالت موضوع به پرداختن بنابراین. است نموده مطرح ازپیشبیش

 نیـاز و شهرنشـینی بـاالی نـرخ واسـطهبه تهـران .اسـت برخـوردار بسزایی اهمیت ازها مجتمع این در زندگی از بعد این

 ایـران شهرهای دیگر از بیش بلندمرتبه هایساختمان و مسکونی هایمجتمع احداث و ساخت الگوی زمین؛ به روزافزون

 شـرای  دارای و بـوده تهـران شـهر منـاطق بکرتـرین از یکـی که 22 منطقه در موضوع این است، قرارگرفته موردتوجه

 رونـق گذشـته دهـه چنـد طـی کمـا اینکـه اسـت، برخـوردار بسـزایی اهمیت از باشدمی الگو این ترویج برای مساعدی

 هـایمجتمع سـاخت رونـد بـه توجـه با بنابراین. است یافته بسیار شدت منطقه این در مسکونی هایمجتمع وسازساخت

 و اجتمـاعی تعـامالت بـر شـناختیروان-اداراکـی کالبـدی، متغیرهـای تأثیر موضوع به پرداختن منطقه این در مسکونی

 .است اهمیت حائز بسیار احانهطر راهبردهای تدوین راستای در کاربردی هایمؤلفه استخراج

 /رنـگ و نـور /ابعاد و مقیاس /عملکرد و فرم /محی  /مکان) نظیر کالبدی متغیر ابعاد تحلیل و بررسیهدف این پژوهش 

 شـناختیروان _ادراکـی متغیر ادابع تحلیلو  مسکونی هایمجتمع در اجتماعی تعامالت ارتقای در( بازنیمه و باز فضاهای

 باشد.می مسکونی هایجتمعم در اجتماعی تعامالت ارتقای در( طبیعت با ارتباط و اندازچشم /مکان به تعلق حس) یرنظ

 اند از:پژوهش عبارت ینتأمین اهداف پژوهش، سؤاالت ا یدر راستا ینهمچن 

 ( بازنیمه و باز ضاهایف /رنگ و رنو /ابعاد و مقیاس /عملکرد و فرم /محی )مکان/  یرنظ کالبدی متغیر ابعاد با توانیم چگونه

 یافت؟دست مسکونی هایمجتمع در اجتماعی تعامالت ارتقای به

 ارتقـای بـه( طبیعـت بـا ارتبـاط و اندازچشـم /مکان به تعلق حس) یرنظ شناختیروان_ادراکی متغیر ابعاد با توانیم چگونه 

 یافت؟دست مسکونی هایمجتمع در اجتماعی تعامالت
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 مسـکونی هـایمجتمع در مـاعیاجت تعـامالت و رواب  بر معناداری اثر شناختیروان_ادراکی البدی،ک متغیرهای ابعاد چگونه 

 دارند؟

 

 نظری مبانی
 تعامالت اجتماعی

 خـود، مـادی و روانـی نیازهـای رفـع منظوربـه افراد بین که گرفت نظر در زمانی بازه از توانمی را اجتماعی تعامل تاری 
 در چـه و بـدوی جامعـه در چه که است موضوعاتی ترینمهم از یکی عنوانبه اجتماعی عاملت. شد برقرار دوسویه ارتباط
 از تـوانمی را اجتمـاعی تعامالت تحوالت دیگر، بیانی به. باشدمی ایویژه جایگاه دارای امروزی مترقی و پیشرفته جامعه
 وجـود به شهرنشینی امکانات و شرای  با بمتناس اجتماعی پدیده یک عنوانبه مدنی جامعه که نمود مشخص زمانی بازه
 شـده افـراد بـرای مشخص معیارهای و هاارزش اساس بر اجتماعی بستر نوعی آمدن فراهم باع  مدنی جامعه این و آمد
شده است. همچنین، در عنوان کنش و واکنش اجتماعی ترجمهتعامل اجتماعی در ترجمه التین به (.1391پور، مدنی) است
عمید نیز، گرد هـم آمـدن و  نامهلغتخدا به معنای با یکدیگر دادوستد کردن و اجتماع کردن، آمده است و در نامه دهلغت

العملـی را بـه این رابطه عکسکه  باشدیم یا چند فرددو  نیرابطه ب جادیا یتعامل اجتماعبه هم پیوستن معنا شده است. 
توان گفت یمگیرند و یقرار نم فیتعر نیرواب  بدون معنا در زمره ا روگیرد؛ ازاینیمهمراه دارد و به دنبال هدفی صورت 

پردازان متفاوتی تعـاریف یهنظر (.22: 1386 ان،ی)دانشپور و چرخچگیرد یبرمتمامی رواب  فرد را در جامعه یا خانواده را در 
عمـل، رفتـار و  "عنوانبـه تعامـل اجتمـاعی را (1976) 1مختلفی را برای تعامالت اجتماعی مطـرح کردنـد ازجملـه رمـل

در  (1988) 2تعریـف کـرده اسـت. همچنـین، ترنـر"ای متقابل دو یا چند نفر که متکی و وابسته به یکدیگر هسـتندیفهوظ
داند و معتقد است که تعامل اجتماعی بـه رابطـه فیزیکـی، یم دارجهتتعامل اجتماعی را اقدامی اجتماعی  ترجامعمعنای 

داند که رفتارهای یک بازیگر در آن یمشود. وی تعامل اجتماعی را وضعیتی ینممربوط  هاآنرفتار فاصله فیزیکی افراد و 
 گیرد.یمباشد و تحت تأثیر رفتارهای یک بازیگر دیگر و برعکس قرار یمدهی شده ، سازمانآگاهانه

هـای بسـتگی بـین افـراد در مکانعنوان عامل مهمی در ارتقا حس مالکیت و هم، تعامل اجتماعی را به(1994) 3کوکران 
تعامـل "انـد: عامل اجتمـاعی را نیـز چنـین تعریـف کردهت (1394)و همکاران  4. کارمونا(,2015:3Zhu)داند متفاوت می

طور سیسـتماتیک در ارتبـاط در جامعه بـه دارهدفصورت منظم و با یکدیگر به هاانسانباشد که یماجتماعی به این معنا 
باشـد کـه باعـ  ایجـاد یمالعملـی توان چنین مطرح نمـود کـه تعامـل اجتمـاعی عمـل و عکسیملی طورک. به"باشند

 شود.یمافراد  ارتقاء کیفیت زندگیی، رابطه سازنده متقابل و همچنین همبستگ
 تحـوالت ایـن در باید که دیگری عناصر از یکی آید،می میان به صحبت فضا در اجتماعی تعامالت تحوالت از که زمانی
 تحـوالت ی. بررسـباشـدمی عملکردی _کارکردی همچنین و فضا کالبدی ساخت در الگوی دگرگونی بگیرد، قرار مدنظر
 تـا کـه است آن از حاکی اجتماعی و اقتصادی سکونتی، کارکرد به توجه با شهری مختلف فضاهای در اجتماعی تعامالت
 کیفیـت دارای فضـاها دیگـر و خیابـان محـالت، ازجملـه شهری فضاهای کالبدی ساختار در تغییر و بیستم قرن از بیش
 نـرخ و مهـاجرت افـزایش تکنولـوژی، پیشـرفت بـا ولـیکن اسـت بـوده اجتماعی ارتباط و تعامالت ارتقای جهت باالیی

 بـه بنـا تـک هـایخانـه و محالت ساختار در تغییر با کهطوریبه است شده روبرو افول با اجتماعی تعامالت شهرنشینی،
 ی)مـدن باشـندمـی گذشـته به نسبت کمتری اجتماعی ارتباط دارای افراد بلندمرتبه، هایساختمان و مسکونی ایهمجتمع
 زنـدگی نیازهـای ترینیاساسـ از یکـی انسـانی، آحـاد میـان افکـار و اطالعات مبادله که است حالی در این (.1391پور،

 راسـتا همـین در ،(21: 1384دادگـران،) کـرده متصـل معهجا به را فرد واس ، حلقه عنوانبه ارتباطات که است اجتماعی
حشر  و معاشرت استراحت، شامل که سرگرمی و تفریح و است بشر اساسی نیازهای از یکی اجتماعی تعامل گفت توانمی

                                                           
1 . Rummel 

2 . Turner 

3 . Cochran 

4 . Carmona 
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 شـوندمی برطـرف فضـا در تعامـل با نیازها این که رودمی شمار به انسان اساسی نیازهای میان در باشدمی نشر انسان و
(Efroymson et al,2009:31.) تمـدن الینفـک جـز اجتماعی رواب  و تعامالت ایرانیان، و ایران فرهنگ و ی در تار 

 همـین در. است مشهود کامالً...  و تفریحی مذهبی، سکونتی، فضاهای تولید در موضوع اینکه طوری؛ بهباشدیم ایرانیان
 دوران بـه شـهری فضـاهای و شـهر ایجـاد تحـوالت سیر بررسی به وجهت با توانیمیم را اجتماعی تعامالت شروع راستا،

شـد کـه در  یشهر یو فضاها های منجر به ساخت مح یاجتماع یدوران پس از اسالم زندگ در .یماطالق کن هایالمیع
 فرهنگی عی،اجتما نیازهای افراد بلکه گیرد صورت اقتصادی یازهایتنها با هدف دادوستد و رفع ننه یآن تعامالت اجتماع

 و اجتمـاعی ارتباطـات ارتقای فضاها، ساخت هدف ترینیاساس از یکی دوران این در. نمایند برطرف نیز را خود مذهبی و
 که جایی تا یافت تنزل اسالمی، شهرسازی و معماری اصول ی،. با ورود فرهنگ غرباست بوده شهروندان و افراد فرهنگی
گونه این یبه عبارت توانیم را الگو تغییر ین.. اباشدیم مشهود کامالً شهرها در ییفضا الگوهای ساخت در امر این امروزه
 یهـابـه مجتمع یسـنت یهاخانـه از مدرن، یرانا یها در شهرهامال به ایران اسالمی شهرهای در بازار از که نمود بیان

امر موجب افـول و کـاهش تعـامالت و  ینکه هم تغییریافتهبه بزرگراه و...  یابانبلندمرتبه، از خ یهاو ساختمان یمسکون
 قالـب در موردمطالعـه مسکونی یهامجتمع ساکنین اجتماعی تعامالت پژوهش این درافراد شده است  یارتباطات اجتماع

در واقـع  یهـای مسـکونمجتمع یـن. ااست شده سنجیده شدهتعریف هایمؤلفه به توجه با ساکنین مابین اجتماعی رواب 
اصـول  یـافتن یـتها با محورآن درکه  گردندمی تلقی یرانیا یو معمار یبه شهرساز یتهاز ورود مدرن ادهایینم عنوانبه
 وسـازساخت هایهزینـه کاهش و مسکونی هایبلوك کالبدی یکنواخت تیپولوژی سازی،بلندمرتبه بر ی،و فناور یسممدرن
 تـرکم هـامجتمع ایـن در عمـومی، فضـاهای در جمعـی یزنـدگ کیفیت و اجتماعی تعامالت مفهوم روازاین و شده تأکید

 .است قرارگرفته موردتوجه
 

 طراحی محیط و تعامالت اجتماعی

او  حی محی  است.یش بررسی نقش علوم رفتاری در طراهاپژوهشجان لنگ ازجمله پژوهشگرانی است که کانون اصلی 
ایـن امـر  أثیرگذار بـرتت آدمی از فضا و عوامل محیطی به چگونگی دریاف« آفرینش نظریه معماری»در اثر خود با عنوان 

ی هاعرصههای وی در یتفعالداند که به رفتارها و یمذهنی  وارهطرحپرداخته و تصورات مردم از محی  را در واقع نوعی 
حـی ، های هنجاری طراحی میهنظر(. لنگ بر این مورداشاره دارد که در 104: 1389ی جو،کاشانبخشد )یممختلف شکل 

ده از راهکارهـای شده، طراحان باید با اسـتفااظهارنظرهای زیادی راجع به ابعاد مختلفی در زمینه تعامالت اجتماعی مطرح
هـا بـه خلـوت و یطراححـال در تالش کنند درعین هاساختمانی تعامل و ارتباط در هافرصتمختلف، در جهت افزایش 

 (.56: 1383گ،نمایند )لنیمکنترل قلمرو مکانی نیز توجه 
 

 های مسکونی و تعامالت اجتماعییطمحفضاهای باز 

 یمعمـار یبه فضاها توانیاست که ازجمله م یانواع مختلف یدارا باشدیکه دارا م ییها و کارکردهافضا با توجه به نقش
و  یفـرد هـاییتو فعال کنـدیمحافظـت م یعـیاست که انسان را از عوامل طب یزیهمان چ ی،معمار یاشاره نمود. فضا

 محـی  و انسـان میـان تعامل از منتج را فضا معماری، فضای در بنابراین(، 38: 1392ی،)کالنتر گیردیرا در برم یاجتماع
 شـکل فضا در رواب  گفت توانمی (.66: 1393ی،سالم و یرگ)سوهان انگاردیم عینیت و ذهنیت میان تعامل یا پیرامونش

 بـین تمـایز بـا یمیارتبـاط مسـتق سـازدیم مـرتب  یکدیگربا  یاجتماع هایی را در محها که انسان اییقهطر گیرندمی
افـراد  یبر حالت روح یو خصوص یعموم یهاعرصه به اجتماع و فضا تفکیک بنابراین. دارد عمومی و خصوصی فضاهای
 خـود یـارآن جوامـع در اختکـه  ییو فضـاها یبادوام بـر جوامـع بشـر یو ساختار بخشدیم نظم را او رفتار داشته،تأثیر 
 بـاز) یبه دو دسته عموم یکل بندییمتقس یکفضاها را در  توانی(. پس م123:1391پور، ی)مدن کندیم اضافه گیرند،یم

. دهنـدیدر فضاها رخ م یو مکان یبه لحاظ زمان یانواع مختلف تعامالت اجتماع .نمود یمتقس یمحور( و خصوصو اجتماع
 صـورتبه و سـاکنین کلیه استفاده برای که مشاع فضاهای یلپتانس یکه دارا یامروز یمسکون یهادر مسکن و مجتمع
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کنند. در رساله حاضر  یباز یبهبود تعامل اجتماع ینقش واسطه را برا توانندیم فضاها ین، اباشندیم بسته و باز فضاهای
در قالب سه محدوده  یمسکون یهای در مجتمعشناختروان_یو ادراک یکالبد هایمؤلفه یینتب یبرا ییفضا یهامحدوده
 فضـاهای(، یکـدیگرواحدها با  ییو نحوه ارتباط فضا یآپارتمان ی)واحدها یشده است که شامل محدوده خصوصمشخص
...)سـالن  و تفـریح و فراغـت اوقـات گـذران منظوربـه شـدهطراحی فضـاهای ،(سـاختمان ورودی راهرو، ی،)الب ارتباطی

 شده است.، در نظر گرفتهباشدی( ممجموعه یاط)ح شامل که مجتمع خارجی فضای همچنین و...(  و استخر اجتماعات،
آمـده و  حسـاببهترین عملکـرد در عرصـه معمـاری دو قـرن اخیـر یاساسترین و یچیدهپعنوان ی مسکونی بههامجتمع
 و (. مسـکن1390د )ذبیحـی و همکـاران،داشـته باشـن هـاآنتوانند تأثیرات بسیار زیادی بر رفتـار سـاکنین و روابـ  می

 و خـدمات تمـامی شـامل کـه گیـردبرمی در نیـز را مسکونی محی  کل فیزیکی، مکانی بر عالوه مسکونی، هایمجتمع
ترکیب  هامجتمعاین (. 1399 محمدی، و مودودی ارخودی) است هاخانواده زیستن بهتر برای موردنیاز ضروری تسهیالت

ناپـذیر ییجداعنوان بخـش اند. فضـاهای بـاز بـهیدهتندرهمددی هستند که به هم مرتب  بوده و فضاهای باز و بسته متع
 & Marcus)ی مسکونی، هم از نظر رواب  اجتماعی و هم از نظر ساختار و منظر شهری حائز اهمیت هسـتند هامجتمع

Sarkissian,1986:210)یش را بر روی تعامل هاپژوهشلی . چنانچه یان گل معمار و شهرساز دانمارکی، که محور اص
شناسی و روانشناسی با فضاهای عمومی شهری متمرکز نموده و در کتاب معروف خود با عنـوان زنـدگی در مسائل جامعه

ی جـو، کاشانداند )یمدر فضاهای باز شهری  هاانسانهای اساسی یتفعالهای اجتماعی را ازجمله یتفعال هاساختمانمیان 
 را اجتمـاعی نشـاط هـایعلت و دارد وجود جامعه اجتماعی بافت در سرزندگی و نیز شادیجامعه شناسان نظر  (. از1389
 یـکعنوان به تواندیم مجتمع یاطح .(1399همکاران، و سعیدی) یافت جامع در موجود اجتماعی رواب  و ساختارها در باید

 منفعـل، و فعـال تصـادفی، و شـدهریزیبرنامه امالتتعـ رخداد امکان فضا این در که شود گرفته نظر در یکپارچه فضای
 اسـتفاده بـرای عمـومی و اصـلی فضای عنوانبه مسکونی فضاهای یاطگفت ح توانیم و دارد وجود غیررسمی و رسمی
 آن انـدازه یـا اهمیـت بـه مسکونی مجتمع یک یباز و عموم ی. در واقع، ارزش فضاهاباشدیم مختلف اهداف با ساکنین
 بـاز، و سـبز فضـاهای. اسـت وابسته خصوصی زندگی محل به آن نزدیکی و محی  آن صمیمیت به بلکه ت،نیس وابسته

 .هستند فردمنحصربه یتاهم یطبقات مختلف جامعه کمک کنند، دارا ییبه گردهما توانندیکه م ییهامکان عنوانبه
 

 روش پژوهش
 پژوهش . درباشدمیتحلیلی -انجام آن نیز توصیفی. روش باشدمییفی و دارای ماهیت کاربردی ک-پژوهش حاضر کمی

 فضای ور،ن و رنگ ابعاد، و قیاسم عملکرد، و فرم محی ، مکان، نظیر کالبدی متغیر ابعاد برداشت برای کهازآنجایی حاضر
 فادهاست موردمطالعه مسکونی هایمجتمع پالن سایت گرافیکی تفسیر و میدانی برداشت مشاهده، روش از بازنیمه و باز

 حجم ،موردمطالعه مسکونی جتمعم سه جمعیت به توجه با .باشدمی کیفی رویکرد دارای نوعیبهپژوهش  است؛ گردیده
 روش. گرددمی محاسبه نفر 359 برابر نمونه حجم کوکران، فرمول اساس بر بنابراین. است نفر 5556 معادل آماری جامعه
 بتداا در پژوهش پایایی برآورد برای. است احتمالی و ساده تصادفی یگیرنمونه روش پژوهش، این در نیز گیرینمونه
 در حاصل هایداده سپس شد، توزیع آماری جامعه افراد میان در( پژوهش نمونه حجم از درصد 10) پرسشنامه 37 تعداد
 پایایی سنجش نآزمو نتایج. شد محاسبه آن پایایی ضریب کرونباخ آلفای ضریب کمک با و وارد SPSS افزارنرم محی 

 عالی سطح در پرسشنامه اییپای ضریب بنابراین. باشدمی 92/0 برابر پرسشنامه پایایی ضریب دادند نشان پرسشنامه
ر ( است. ده محقق ساخته)مشاهده و پرسشنام میدانی-ایکتابخانه روششیوه گردآوری اطالعات به . گردید ارزیابی
 جهتاستفاده شد.  AMOSتاری در محی  معادالت ساخ سازیمدلو  SPSS افزارهاینرماطالعات از  وتحلیلتجزیه
  (.1مالت اجتماعی بهره برده شد )شکل بر تعا شناختیروان-کالبدی و ادارکی هایمؤلفه تأثیرتبیین 

 از: اندعبارتچند معیار صورت گرفت که  بر اساس موردمطالعههای مسکونی انتخاب مجتمع
 .اندادشدهایجم متوس  و باال متناوب مجتمع مسکونی باالی چهار طبقه باشند. که در تراک رتصوبهبایستی  هانمونه -
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شـرای   فـارسخلیجو مناطق سـبز( و دریاچـه  هاکوهطبیعی )انداز چشمبایستی از نظر موقعیت قرارگیری و  هانمونه -
 متفاوتی داشته باشند.

 اشند.برای  متفاوتی ه معابر پیرامونی )اصلی و فرعی( دارای شبایستی از نظر موقعیت نسبت به شبک هانمونه -
الب بعـد از انقـ هایهـهدزمـانی مختلـف در  هـایبازهانتخابی از نظر زمان سـاخت مجتمـع بایسـتی در  هاینمونه -
 باشند. شدهساخته
 ( باشند.ونی سازتعاا یمتفاوت )شخصی  برداریبهرهانتخابی بایستی از نظر الگوهای ساخت و  هاینمونه -
اجتمـاعی،  هـایویژگیتی انتخابی از نظر ساختار و بافت اجتماعی و اقتصـادی متفـاوت باشـند، بـه عبـار هاینمونه -

 متمایز از یکدیگر انتخاب گردیدند. هامجتمعاقتصادی و فرهنگی این 
 مناسب و در دسترس باشند. هانقشهانتخابی و تدقیق یافته بایستی دارای اطالعات، آمار و  هاینمونه - 

و تدقیق  د میدانیررسی و بازدیبپژوهش و پس از  موردمطالعههای در انتخاب مجتمع مورداستفادهبا توجه به معیارهای 
 جامعه آماری انتخاب شدند. عنوانبهسه مجتمع مسکونی پارسیا، عرفان، باران  22های مسکونی واقع در منطقه مجتمع

 

 
مسکونی یهامجتمع در اجتماعی تعامالت بر مؤثر شناختیروان-ادراکی کالبدی، هایمؤلفه نظری مدل .1 شکل شماره  

 

 همطالعمورد  محدوده
هکتـار آن جـزء  6000شهرداری تهران، واقع در شمال غرب تهران با وسعتی حدود ده هزار هکتـار )بـیش از  22منطقه 

 .دهـدیمهفتم مسـاحت تهـران را تشـکیل ه شهر تهران و یـکترین منطقمحدوده خدماتی است(، معادل دو برابر بزرگ

باشد. در تحقیق حاضـر سـه مجتمـع یمی مسکونی آپارتمانی هامجتمعصورت وساز در این منطقه بهالگوی غالب ساخت

مسکونی مجتمع  د شد.که در ادامه معرفی خواهن اندرارگرفتهقعنوان مطالعه موردی مورد بررسی باران، پارسیا و عرفان به

ا طبقـه بـ 21بـرج  12در قالـب بـان همـت فـارس و جنـوب اتوپارسیا: در شمال غرب تهـران، در شـمال دریاچـه خلیج

حق باشد. یمنفر  3108عادل و جمعیتی م واحد مسکونی 888  دارایجمعاًاست. و  شدهساخته یاس و ارکیده سرو، یهانام

، بـا 22تـرین نقطـه منطقـه مجتمـع مسـکونی عرفـان: در غربی .تامتیاز آن متعلق به تعاونی مسکن هوا فضا سپاه اسـ

هکتار بـا زیربنـای مفیـد  3شده است. مساحت آن سو و دریاچه و جنگل از سوی دیگر، احداثانداز کوهستان از یکچشم

 2و طــبقه  20ـرج بـ 2طبقه،  17برج  2طبقه،  16برج  2برج، شامل  2بلوك، هر بلوك  4مشتمل بر  مترمربع 130000

مسکونی باران: این مجتمع در  مجتمع باشد.یمنفر  2070جمعیت آن  و 592باشد. تعـداد کـل واحدها یم طبقه 24بـرج 

طبقـه  6 بلـوك 9ایـن مجموعـه از فارس قرارگرفته اسـت؛ جنوب بزرگراه شهید همت و در فاصله اندکی تا دریاچه خلیج

 (.2باشد )شکل یمنفر  378ن است. جمعیت آ واحد 12شده که در هر بلوك تشکیل
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 22ران( در منطقه های مسکونی )عرفان، پارسیا و با. موقعیت مجتمع2 شماره شکل

 

 هابحث و یافته
 128رصـد( توسـ  زنـان و د 34/64عـدد ) 231 شـدهتکمیلپرسشـنامه  359از مجموع  دهدمیتحقیق نشان  هاییافته
درصـد مجـرد  49و  متأهـلآمـاری  جامعـهدرصـد افـراد  51ردیده است. درصد( عدد نیز توس  آقایان تکمیل گ 66/35)

سـال  40تـا  30گروه سنی  دهندمیدرصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص  33سال با  30تا  20. گروه سنی باشندمی
 40سـنی بـاالی  رند. گـروهدرصد در رتبه سوم قرار دا 24سال نیز با  20تا  15درصد در رتبه دوم و گروه سنی  25نیز با 

 38 دهـدمیهمچنـین نشـان  هابررسـی. انـددادهدرصد کمترین میزان افراد پاسخگو را به خود اختصاص  19سال نیز با 
 .باشندمیسال  5ز اسال و بقیه دارای سابقه سکونتی بیشتر  5آماری سابقه سکونتی کمتر از  جامعهدرصد از افراد 

 ی معادالت ساختاریسازمدل

، اییهفرضـی برازش مـدل مهم، تحلیل ارزیابی چگونگ مؤلفهیک  شودمیز الگوی معادالت ساختاری استفاده زمانی که ا
ارزیـابی ایـن بـرازش  منظوربـه(. پژوهشـگران معمـوالً 15: 1388مشاهده نشـده اسـت )شـوماخر و لـومکس،  هایداده

 ازجملـهیبـی(   مربـع خطـای تقر)ریشـه متوسـ RMSEAکـه در ایـن زمینـه  کننـدمیمختلفی استفاده  هایشاخص
 بر اسـاساشد، اما ب 05/0 ازکه در بهترین حالت باید کمتر (. Browne & Cudeck,1993باشد)میمهم  هایشاخص
ی بـرازش بکه برای ارزیا دیگری شاخص(. 5: 1390)آبروکل، باشدمی قبولقابلنیز  08/0تجربی، میزان کمتر از  مطالعات

. این شاخص بـرای شناسـایی انطبـاق مـدل مفهـومی بـا باشدمییا کای مربع  Chi-square گیردمیقرار  مورداستفاده
: 1391)ابارشی و حسـینی، یابدمی، افزایش پذیرمشاهدهتجربی است. مقدار این آماره با افزایش تعداد متغیرهای  هایداده
پارامترهـای  پیش از تخمین تمامی هاداده ریگینمونه(. درجه آزادی نیز، به تعداد اطالعات موجود برای تخمین توزیع 45

یشـینه ، درجـه آزادی را ببه یک مدل با بهترین برازش دست یابـد کهدرحالی، پژوهشگر تالش دارد شودمیمدل اطالق 
وضـوع سـنجش رابطـه ممعادالت ساختاری بـرای دو  سازیمدل(. در تحقیق حاضر 150: 1390نماید )ابارشی و حسینی،
( بـا متغیـر وابسـته شناختیوانر-رابطه رگرسیونی؛ بین متغیرهای مستقل تحقیق )کالبدی و ادراکی همبستگی و سنجش
 و شـناختیروان-اکـیادار و کالبـدی مسـتقل متغیـر دو انتخـاب دلیـل واقـع اسـت. در شـدهاستفاده)تعامالت اجتماعی( 

 مقالـه ادامـه در( جتمـاعیا تعـامالت) هوابسـت متغیر بر هاآن تأثیر سنجش جهت ن دوایمجموعهزیر منتخب هایشاخص
 میـزان در حقیقـت مقایسـه و هـاآن میـان رگرسیونی رابطه و همبستگی رابطه سنجش از حاصل نتایج به استناد حاضر،
 بعـد فعالیتی و فضایی جنبه دو در مطرح هایشاخص بر همین اساس،. است مذکور هایشاخص میان همبستگی و ارتباط
 روانشناسـی و ادراك هـایحوزه در شـدهتعریف فاکتورهای طورهمین و مسکونی هایمجتمع در جمعی فضاهای کالبدی
تا در نهایت یک چارچوب نظـری مسـتحکم  گیرندمی قرار آزمون و بررسی مورد مطالعه این هایسازیمدل در محیطی،

 بگیرد. متغیر تعامالت اجتماعی شکل ارتقادهندهجهت ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی 
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 ی معادالت ساختاری رابطه ضریب همبستگیسازمدل

بطـه معنـاداری برقـرار را 315/0نتایج بررسی این رابطه نشان داد بین متغیرهای کالبدی و تعامالت اجتماعی بـا ضـریب 
برقـرار اسـت.  666/0با متغیر تعامالت اجتماعی نیز رابطه معنادار برابر  شناختیروان-است. همچنین بین دو متغیر ادراکی

 (.3و شکل  1ول محاسبه شد )جد 590/0نیز برابر  شناختیوانر-رابطه معناداری دو متغیر کالبدی و متغیر ادراکی
 

 شناختی با متغیر تعامالت اجتماعیروان-ی معادالت ساختاری ضریب همبستگی بین متغیرهای کالبدی، ادراکیسازمدل. 1جدول 
 ردیف همبستگی ضریب متغیرها جهت رابطه متغیرها

 1 0/315 تعامالت اجتماعی <--> کالبدی

شناختیوانر-ادراکی <--> تعامالت اجتماعی  0/666 2 

شناختیوانر-ادراکی <--> کالبدی  0/590 3 

 

 
 شناختی بر تعامالت اجتماعیوانر-. مدل مفهومی رابطه همبستگی کالبدی و ادراکی3شماره شکل 

 

 بررسی برازش مدل

(، GFI> 9/0) باشـدیمرضـیه فمدل مفهـومی در ایـن  قبولقابلبرازش مناسب و  دهندهنشان هاشاخصمی مقادیر تما

(9/0<AFGI)  مـورد تائیـد واقـع  شـدهگردآوری هـایدادهبرازش مناسب الگوی مفهومی پـژوهش  بر اساسبنابراین و

ابطـه بـین . و وجود رباشدیمبرازش خوب گفت مدل مفهومی فوق مدلی مورد تائید با شاخص  توانمی. بنابراین شودمی

 (.2)جدول  رسدمیمل اجتماعی به تائید با متغیر وابسته تعا شناختیروان-متغیرهای کالبدی، ادراکی
 

 شده رابطه همبستگی. ارزیابی برازش در مدل استخراج2 شماره جدول

 ردیف ی برازندگی مدل مفهومیهاشاخص مقادیر شاخص

63/261 Chi -Square 1 

32 Degrees of Freedom (df) 2 

013/0 Root Mean Square Error of Approximatio n (RMSEA) 3 

931/0 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 4 

927/0 Goodness of Fit Index (GFI 5 

034/0 Standardized RMR 6 

 

 معادالت ساختاری رابطه رگرسیونی

ر عـاملی ( و فاکتور سوم )متغیر تعامالت اجتماعی( باشناختیروان-بین فاکتور اول )متغیر ادراکی 3با توجه به نتایج جدول 
 (.4شکل  است ) برقرار 736/0 برقرار است. بین متغیر کالبدی با متغیر تعامالت اجتماعی نیز بار عاملی برابر 567/0برابر 
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 ت اجتماعیشناختی و تعامالوانر-های کالبدی، ادراکیفههای مربوط به مؤل. نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخص3جدول 

 ردیف بار عاملی فاکتور جهت رابطه فاکتور

 1 0/337 کالبدی ---> تعامالت اجتماعی

 2 0/736 شناختیوانر-ادراکی ---> تعامالت اجتماعی

 3 0/826 کالبدی ---> بازفضای باز و نیمه

 4 0/787 کالبدی ---> رنگ و نور

 5 0/748 کالبدی ---> و ابعادمقیاس 

 6 0/828 کالبدی ---> فرم و عملکرد

 7 0/794 کالبدی ---> محی  فیزیکی

 8 0/665 کالبدی ---> مکان

 9 0/653 شناختیوانر-ادراکی ---> انداز و طبیعتچشم

 10 0/865 شناختیوانر-ادراکی ---> حس تعلق

 11 0/823 تعامالت اجتماعی ---> رواب  اجتماعی

 12 0/737 تعامالت اجتماعی ---> مشارکت اجتماعی

 

 
 ناختی بر تعامالت اجتماعیش-تأثیرگذاری( کالبدی، ادراکی) یونیرگرس. مدل مفهومی رابطه 4شکل شماره 

 

 بار عاملی ابعاد کالبدی

حلیـل عامـل ترچوب در چـا تـوانیهـای مسـکونی را مبررسی ابعاد کالبدی مؤثر بر ارتقای تعامالت اجتماعی در مجتمع

های منظور تبیـین مؤلفـهبـه یاوبرگشت سـه دورهکالبدی در رفت متغیرشاخص  33تائیدی استخراج نمود. در این راستا 

ن، محی ، فـرم و عملکـرد، مقیـاس و ابعـاد، مکا بعد 6های مسکونی در قالب کالبدی مؤثر در تعامالت اجتماعی مجتمع

دهنده نشـان شـده بـرای ایـن ابعـادمقادیر بار عـاملی محاسبه .بررسی قرار گرفت موردباز رنگ و نور و فضای باز و نیمه

بایـد  32/0تر از اند که ابعاد با بار عاملی بزرگها برای تحلیل عاملی است. تاباچنیک و فیدل بیان کردهمناسب بودن داده

هـا هـا و عاملدت روابـ  بـین متغیربرای تفسیر شها را از ارزش یاموردتوجه قرار گیرند. در مطالعات کومری و لی دامنه

 55/0تـا  63/0، خیلـی خـوب 63/0تـا  71/0و باالتر عالی،  71/0اند که بارهای عاملی ها بیان کردهاند. آنپیشنهاد کرده

 شـده ازعاد استخراج(. مجموع اب1389است )گلین شریف دینی،  فضعی 33/0تا  45/0نسبتاً خوب و  45/0 تا 55/0خوب، 

های کالبـدی مـؤثر بـر ارتقـای مؤلفـه توانیبر اساس نتایج محاسبه تحلیل عاملی مباشد. یمتغیر برابر شش عامل م 33

 صورت زیر بیان نمود.های مسکونی را بهتعامالت اجتماعی در مجتمع

باز، ارتبـاط بـین نیمـهبارهای این عامل بر ابعاد دسترسی آسان به فضاهای بـاز و  باز(:)فضاهای باز و نیمه نخستعامل 

باز و بسته، کیفیت فضـاهای بـاز محوطـه و باز و بسته، کیفیت و تنوع امکانات رفاهی در فضاهای نیمهفضاهای باز، نیمه

محاسـبه شـد کـه نشـان از کیفیـت  841/0. بـار عـاملی ایـن مؤلفـه برابـر شودیمجتمع را شامل م یهاپیرامون بلوك
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 .باشدیکنندگی باالی این عامل متبیین

ر ارتقـای دملکرد فضا عاین عامل ازآنجاکه بیشترین بار را بر روی ابعاد تنوع فضایی مجتمع،  )فرم و عملکرد(: دومعامل 

محور را نشـان محور، جذابیت فضایی، مبلمان موجـود و تناسـب فضـاهای اجتمـاعتمایل به حضور، کیفیت فضای اجتماع

 .باشدیم 822/0رای مقدار ویژه گذاری شده و دام. تحت بار عاملی فرم و عملکرد نادهدیم

 باز، کیفیـت فضـاهای خلـوت وبارهای این عامل بـر ابعـاد قابلیـت طراحـی فضـاهای بـاز و نیمـه عامل سوم )محیط(:

یت، بخش، هندسه فضایی و نقاط مک  و سکون، کیفیت تسهیالت و خدمات عمومی، آسایش اقلیمی، احساس امنآرامش

عنوان پـاتوق هبـوضوح قلمرو فضایی، کیفیت طراحی با توجـه بـه معیارهـای آلـودگی صـوتی و طراحـی  رعایت اندازه و

 .باشدیم 788/0شده برای آن برابر . بار عاملی محاسبهشودیاجتماعی را شامل م

نوع ریتم و تی، مصنوع ودر این عامل بیشتر بارها بر روشنایی، تنوع استفاده از نورهای طبیعی  عامل چهارم )رنگ و نور(:

دهنده قدرت عـالی نبـین که نشان باشدیم 787/0برابر  . بار عاملی این مؤلفهباشدیها و تنوع رنگی مجتمع منمای بلوك

 .باشدیکنندگی این عامل م

، گر فضـاهامحور با دیدر این عامل بیشترین بارهای عاملی بر ابعاد تناسب فضاهای اجتماع عامل پنجم )مقیاس و ابعاد(:

هـا یرامـون بلوكپباز، توجه به رابطه توده و فضا، میـزان و نسـبت فضـاهای بـاز کیفیت اندازه و ابعاد فضاهای باز و نیمه

 باشد.یم 76/0و دارای بار عاملی  باشدیم

فاده ، اسـتنو مبلمـاصر عاملی این مؤلفه نیز بر ابعاد ارتباط و اتصال فضاهای مجتمع، کیفیت عنا بار عامل ششم )مکان(:

ی بـار فوذپـذیری بصـری و فیزیکـی اسـت و دارانفضاها با نیازهای سکونتی ساکنین،  یریپذجمعی، میزان انعطافدسته

 کنندگی خوبی است.و داری قدرت تبیین باشدیم 664/0عامل 

 

 شناختیروان-بار عاملی ابعاد ادراکی

س آسـودگی، حس همسایگی، احساس امنیت، احسابار عاملی این مؤلفه بر ابعاد حس تعلق،  عامل نخست )حس تعلق(:

نندگی، کحس دعوت سازگاری مجتمع با شخصیت افراد، هماهنگی فرهنگی با ساکنین، ارتباط هویتی و فرهنگی ساکنین،

ار عـاملی بـوار است. فضای مجتمع به خانه مستقل و میزان تمایل بر ترك مجتمع است حاحساس آزاد بودن در فضا، ترجی

 ح عالی برخوردار است.کنندگی در سطبوده و از قدرت تبیین 86/0ابر این شاخص بر

اده از به کوه و مناظر طبیعی، میزان اسـتف اندازهای چشممؤلفهشامل  بعداین  (:ارتباط با طبیعتانداز و عامل دوم )چشم

ی بـه دسترسـفضای سبز مجتمع، دسترسی به فضای سـبز مجتمـع، تعـداد دفعـات حضـور در فضـاهای تعامـل محـور، 

دهنده که نشـان باشدیم 66/0ارتباط طراحی محی  با شرای  اقلیمی استوار است و دارای بار عاملی  طبیعی و هایی مح

 .باشدیم بعدقدرت نبین کنندگی خوب این 

 

 گیرینتیجه
اکنین در بـر تعـامالت اجتمـاعی سـ مـؤثرمعیارهـای  تـرینمهماز  شـناختیروان-فضـایی و ادراکـی-معیارهای کالبدی

به این معیارها یکی از مشکالت ضـعف روابـ  همسـایگی و ارتباطـات  توجهیبی. در واقع باشدمیمسکونی  هایمجتمع

بر تعامالت اجتمـاعی در  مؤثر هایمؤلفه. بنابراین در پژوهش حاضر به نقش باشدمی هامجتمعاجتماعی بین ساکنین این 

معـادالت  سـازیمدلنتایج حاصـل از  بر اساسپرداخته شد.  شناختیروان-یمسکونی از منظر کالبدی، ادراک هایمجتمع

، فرم و عملکرد، محی ، رنگ و نور بکار بازنیمهکالبدی به ترتیب و توالی فضاهای باز و  هایمؤلفهساختاری مشخص شد 

بـر برقـراری  مـؤثر هایهمؤلفـ تـرینمهممربوط به مکان  هایمؤلفهعمومی و  هایعرصهرفته در فضاها، مقیاس و ابعاد 
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-ادراکـی و کالبـدی متغیرهـای نقـش بازشناسی امر واقع در .آیندمیبه شمار  مسکونی هایمجتمعتعامالت اجتماعی در 

 متغیرهـای ایـن کننده تعیین نقش وجود با مسکونی، هایمجتمع ساکنین اجتماعی تعامالت گیریشکل بر ،شناختیروان

 و چهـره بـه چهره ارتباطات برقراری. است قرارگرفته موردتوجه ترکم افراد، عمومی و خصوصی حیات کیفیت افزایش در

 و بنـدیپیکره کـه داد نشـان رسـاله ایـن هاییافته. است تأثیرگذار مسکونی هایمجتمع اجتماعی حیات بر محور تعامل

 و اندازچشم و تعلق، احساس بات،تناس و هندسه ،بخشیتنوع ،پذیریانعطاف بصری، و کالبدی نفوذپذیری فضایی، چیدمان

 بـا مکـان به عمومی فضاهای تبدیل سویی از. است تأثیرگذار بسیار اجتماعی تعامالت تقویت بر طبیعت، با مناسب ارتباط

 لـذا. داشـت خواهد مسکونی هایمجتمع ساکنین اجتماعی تعامالت گیریشکل بر ایویژه تأثیر حضور، استمرار محوریت

 هایدیـدگاه بررسـی اسـاس بـر اجتمـاعی تعامالت بر مؤثر شناختیروان-ادراکی و کالبدی متغیرهای عاداب رساله این در

 بررسی موردمطالعه مسکونی هایمجتمع ساکنین نظر از ابعاد این یهامؤلفه ترینمهم و استخراج حوزه این نظرانصاحب

نتـایج   .اسـت شـده کـاربردی و مشخص محور ملتعا فضاهای به دستیابی جهت هاآن کاربست نحوه و شدهشناسایی و

قـدرت  دهندهنشـانکـه  باشـدمی 6/0فـوق بیشـتر از  هایمؤلفـهتائید عاملی نیز نشان داد بار عاملی تمامی  سازیمدل

. با عنایت باشدمیمسکونی  هایمجتمعاین عامل بر تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی و نیمه عمومی  کنندگیتبیین

توجه بیشتری صورت گیرد  شناختیروان-ادراکی هایمؤلفهنتیجه گرفت که هر قدر به  توانمیصورت گرفته  به پژوهش

 نهایت در. عوامل کالبدی معماری و محیطی مجتمع بر رواب  افراد نیز به همان میزان بیشتر خواهد شد تأثیرگذاریمیزان 

 4 جدول در ذکرشده یو راهکارها راهبردها بررسی؛ مورد ابعاد نتبیی باالی قدرت و گرفته صورت نتایج به توجه با کهاین

 حـوزه در دخیل هایشاخصه و عوامل تفکیک به مسکونی هایمجتمع باز فضاهای اجتماعی تعامالت افزایش در تواندمی

 نیـا ینظـر چوبچـار تواندمی تینها در راهکارها و راهبردها نیا. باشند مؤثر شناختیروان-ادراکی و کالبدی یهامؤلفه

 به اقدام عملی پیوند دهد و کاربست پذیری مفاهیم نظری مورد بررسی را در عمل و در اجرا افزایش دهد. را پژوهش
 

 شناختیروان-ادراکی و کالبدی هایمؤلفه با مرتبط ابعاد با مرتبط پیشنهادی اجرایی راهکارهای و راهبردها. 4 شماره جدول

 ابعاد راهبرد راهکار

 ایجاد و یکدیگر با ارتباط در فضا و توده مناسب چیدمان و بندیپیکره
 هاآن میان پذیرجمع و مرکزی تعاملی باز فضاهای

 فضاهای اتصال و ارتباط تقویت و برقراری
 فضایی مراتبسلسله ایجاد و عمومی

 و مکان بعد
 و باز فضاهای
 بازنیمه

 عمومی

 روهاپیاده در کالبدی پیوستگی ایجاد

 روجیخ و ورودی مبادی تعبیه طریق از کالبدی نفوذپذیری سطح تقایار

 و اقلیمی ای شر با همساز و محور تعامل راحت، و مناسب مبلمان از استفاده
 یکدیگر با ارتباط در

 هایمکان در محیطی و اقلیمی آسایش تقویت
 عمومی

 سایه و نور از لمتعاد و مناسب مندیبهره جهت فضا و توده مناسب جانمایی
 سال مختلف فصول در

 شفاف نیمه هایجداره طراحی طریق از کالبدی و بصری نفوذپذیری تقویت
 خوانا خروجی و ورودی مبادی تعبیه و

 در عمومی فضاهای در ساکنین امنیت افزایش
 فضاها این بودن پذیردسترس کنار

 محیطی شمولیهمه خلق حی م در سنی و جنسی مختلف هایگروه نیازهای تأمین و شناسایی

 محی  بعد

 در دنجی کیفیت و محرمیت اصل به توجه پذیرجمع فضاهای کنار در بخشآرامش و خلوت فضاهای ایجاد
 محی 

 بازنیمه و باز فضاهای طراحی در فضایی مراتبسلسله و هندسه رعایت
 عمومی

 حرکت و سکون فضاهای میان تعادل ایجاد

 عمومی باز فضاهای از ایمجموعه طراحی در متنوع اشکال و ابعاد تمهید

 در موجود تسهیالت و خدمات کیفیت تقویت عمومی فضاهای طراحی در سبز فضای و آب از استفاده
 حی م در فیزیکی عناصر تعبیه در اندازیسایه امر به توجه محی 

 آالچیق و نیمکت نظیر مناسب شهری مبلمان تأمین

 گاریماند افزایش جهت در محی  در موجود امکانات به مداوم رسیدگی
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 جهت بلوك هر حریم و قلمرو در مشخص عمومی قضای یک تعریف
 بلوك آن ساکنان تراختصاصی استفاده

 محیطی قلمروی اصل بر تأکید

 گزینیتخلو و زنان اجتماع کودکان، بازی نشستن، برای فضاهایی تعبیه
 سالمندان

 و عمومی فضاهای در کردعمل به بخشیتنوع
 عملکردی پذیریانعطاف ایجاد

 و فرم بعد
 عملکرد

 ونیمسک کاربری کنار در خدماتی و تجاری هایکاربری بارگذاری

 عملکردهای و هانقش تزریق در و سازگاری جواریهم اصل به توجه
 گوناگون

 فضاهای طراحی در گرا زمینه معماری الگوهای و بومی هایفرم از استفاده
 عمومی

 الگوپذیری اصل بر تأکید

 انیانس مقیاس بر تأکید با گراانسان طراحی میعمو فضاهای پذیریاجتماع محوریت با فضایی هندسه رعایت
 مقیاس بعد

 باز اهایفض با اجراشده تراکم نمودن همساز و فضا به توده نسبت رعایت

 شبانه ساعات در فضایی امنیت افزایش مصنوعی و طبیعی صورتبه باز فضای روشنایی و نور تأمین

 و نور بعد
 رنگ

 روشنایی تأسیسات از پیوسته و مستمر بررسی

 و مومیع باز فضاهای طراحی در رنگ روانشناسی اصول از گیریبهره
 محی  با همسان و جذاب هایرنگ از گیریبهره

 عمومی فضاهای سرزندگی امر بر تأکید

 طراحی از قبل اجتماعی و فرهنگی هایویژگی حوزه در قدقی مطالعات انجام
 طراحی فرآیند در هاآن از گیریبهره و اجرا و

 و اجتماعی و فرهنگی گرایی زمینه بر تأکید
 متمایز هویت ایجاد

 تعلق حس
 متنوع هایفعالیت بروز برای جمعی فضاهای به گوناگون هاینقش القای

 اجتماعی
 فعالیتی تنوع بر تأکید

 و اندازچشم طبیعی و محیطی گرایی زمینه بر تأکید طبیعی عوارض و اندازچشم به توجه با مسکونی هایمجتمع گزینی مکان
 با ارتباط
 طبیعت

 تأمین و ساختمانی هایتوده و سبز عناصر بین فضایی ارتباط برقراری
 سبز مواضع نفوذپذیری

 مصنوع و طبیعی عناصر میان پیوستگی ایجاد

 
 یر و تشکرتقد

 .ستاداشته حامی مالی ن باشدرساله دکتری میبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله که مستخرج از 
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