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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,
Components, Social Interactions, District 22, Tehran City.
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چکیده
مناسبسازی مکانهای عمومی در مجتمعهای مسکونی عالوه بر ارتقاء سطح کیفیت محی مسـکونی میتوانـد
تعامالت و رواب اجتماعی بین ساکنین را تا حد زیادی افزایش دهد .چنانچه ایـن فضـاها پاسـخگوی نیازهـای و
خواستههای فردی و اجتماعی ساکنین باشند ،میتوان بخشی از فعالیتهای زندگی را از فضای داخلی بـه فضـای
باز مجتمعها منتقل و کمبودهای زندگی در واحدهای مسکونی بـا مسـاحت کـم را جبـران نماینـد .بـا درك ایـن
موضوع مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز نقش مؤلفههای کالبدی و ادراکـی –روانشـناختی فضـاهای عمـومی در
ارتقای تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی منطقه  22شهر تهران میباشد .پژوهش حاضر کمـی-کیفـی و
دارای ماهیت کاربردی و روش انجام آن نیز توصـیفی-تحلیلـی میباشـد .جامعـه آمـاری پـژوهش نیـز سـاکنین
مجتمعهای مسکونی پارسیا ،باران و عرفان در منطقه  22کالنشهر تهران میباشد .حجم نمونـه نیـز بـر اسـاس
فرمول کوکران برابر  359نفر محاسبه شد .شیوه گردآوری اطالعـات بـه روش کتابخانـهای-میـدانی (مشـاهده و
پرسشنامه محقـق سـاخته) اسـت .در تجزیـهوتحلیل اطالعـات از نرمافزارهـای  SPSSو مدلسـازی معـادالت
ساختاری در محی  AMOSاستفاده شـد .یافتـههای تحقیـق نشـان داد بـین متغیرهـای کالبـدی و تعـامالت
اجتماعی با ضریب  0/315رابطه معناداری برقرار است .همچنین بـین دو متغیـر ادراکـی-روانشـناختی بـا متغیـر
تعامالت اجتماعی نیز رابطه معنادار برابر  0/666برقرار است .رابطه معناداری دو متغیر کالبـدی و متغیـر ادراکـی-
روانشناختی نیز برابر  0.590محاسـبه شـد .بـار عـاملی ضـریب رگرسـیونی تـأثیر مؤلفـههای کالبـدی ،ادراکـی
روانشناختی بر تعامالت اجتماعی نیز به ترتیب برابـر  0/567و  0/736میباشـد .کـه تـأثیر متغیرهـای فـوق بـر
تعامالت اجتماعی را در سطح باالیی تائید مینماید .با بررسـی هـر یـک از ایـن مؤلفـهها و ر فضـاهای عمـومی
مجتمعهای مسکونی ،انتظار میرود که سطح تعامالت اجتماعی ساکنین به میزان قابلتوجهی افزایش یابد.
واژگان کلیدی :مجتمعهای مسکونی ،مؤلفههای کالبدی ،مؤلفههای ادراکی -روانشناختی ،تعامالت اجتماعی،
منطقه  22تهران.

 . این مقاله برگرفته از رساله دکتری خانم زهرا محمدی در رشته معماری به راهنمــایی نویــسنده دوم و مشـاوره نویسـنده سـوم در دانشـکده معمـاری و
شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین میباشد.
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مقدمه
امروزه شهرهای سراسر دنیا ،روش متفاوتی از زندگی را تجربه میکنند و رشد و توسعه شهرها تغییرات اجتمـاعی وسـیعی
را به دنبال داشته است ( .)Mamaghani et al,2015:34این تغییرات ،کاهش سطح ارتبـاط افـراد بـا یکـدیگر را بـه
همراه داشته است؛ چنانکه با افزایش اندازه وسعت شهرها ،سرعتباالی تغییرات و افـزایش تـراکم؛ مـدنیت شـهروندی و
رواب اجتماعی که اصول اولیه شهری است تضعیفشده است .محققان با تمرکز بـر نیازهـای فضـایی انسـان در محـی
زندگی ،موارد متعددی ازجمله تعامل اجتماعی را مهم دانستهاند .ویژگیهای حاکم بـر مطالعـات انسـان و محـی نشـان
میدهد مطالعه فضـای کالبـدی ،مسـتلزم مالحظـه فعالیتهـا در آن اسـت (تقیپـور و سـلطانزاده .)80 :1396،اهمیـت
اجتماعپذیری فضا به حدی است که بسیاری از نظریهپردازان بر تأثیر این کیفیت بر تعامل اجتماعی و دلبستگی به مکان
زندگی تأکید ورزیدهاند .طبق این نظریهها کیفیت تعاملهای اجتماعی در مکان نیز بر دلبستگی بـه مکـان مـؤثر اسـت
( . )Pol,2002:13میزان موفقیت در فضای عمومی با مقدار استفاده از آن فضا و حضـور انسـان در آن متناسـب اسـت.
ازاینرو معماری و شهرسازی باید در پی افزایش تعامل اجتماعی و همبستگی انسانها باشد (دانشپور و چرخچیـان:1386،
 .)21مجتمعهای مسکونی که زمانی قرار بود با قرارگیری در میان فضاهای سبز ،زیبا و کمتراکم ،محی هایی با کیفیت و
بستری مطلوب برای تعامالت اجتماعی ساکنین ایجاد کنند ،بهتدریج به مجتمعهای آپارتمانی با تراکم بسیار بـاال تبـدیل
گردیدند (کشفی و همکاران .)8 :1391،ساکنین این مجتمعها امروز نهتنها از مزایای زندگی جمعی برخوردار نیستند ،بلکه
این امر را عاملی برای خدشهدار شدن حس خلوت و زندگی فردی خود میدانند .این موضوع باع بروز نابسامانیهایی در
زندگی ساکنین شده و در نتیجه روزبهروز انسانها را از یکدیگر دورتر و تنهاتر نموده اسـت ،بنـابراین بایـد تعـادلی میـان
خلوت و تعامل اجتماعی انسانها ایجاد نمود که این امر بهوسیله مفاهیم کالبدی و همچنین مفاهیم فرهنگـی-اجتمـاعی
که زمینههای روانی را ایجاد میکند ،میسر اسـت (یزدانـی و تیمـوری .)84 :1391،برقـراری سـطح مناسـبی از تعـامالت
اجتماعی در محی بهصورت یکی از مؤلفههای مؤثر بر کیفیت زندگی ،از ویژگیهای محی انسانساخت تأثیر میپـذیرد.
آنچه بیشتر تحقیقات انسان و محی درباره تعامالت بررسی کردهاند ،تعاملهـای جمعـی در عرصـههای عمـومی اسـت.
طراحی محی و سازماندهی فضا عامل تأثیرگذار در میزان تعامالت اجتماعی افراد است .این موضوع سالها آزموده شده
است ،شیوه سازماندهی محی های مسکونی نیز از این قضیه مستثنی نیست ،اما به دلیل رابطه تنگاتنـگ افـراد بـا ایـن
محی ها ،لزوم توجه به آنها بیشتر احساس میشود .بدین منظور هدف اصلی انجام این پژوهش ،بررسی نقش مؤلفههای
مؤثر بر ارتقای تعامالت اجتماعی از نظر کالبدی و ادراکی-روانشناختی در فضاهای عمومی مجتمعهای مسکونی اسـت.
در این میان پرسش اصلی مطرحشده در پژوهش حاضـر ایـن اسـت کـه کـدامیک از شاخصـههای کالبـدی و ادراکـی-
روانشناختی میتواند بر افزایش قابلتوجه سطح تعامالت اجتمـاعی در عرصـههای جمعـی طراحیشـده در مجتمعهـای
مسکونی مؤثر باشد و اساساً آیا ارتباطی دیالکتیکی بین این مقولهها وجود دارد یا خیر.
از حدود دهه  1970میالدی در نقاطی از دنیا دیدگاه بازگشت به نوع زندگی طبیعی گذشته و لزوم زندگی جمعی انسـانها
بهمرور رشد کرد .ازجمله اقدامهای مرتب با این موضوع مسکنسازی مشارکتی1بود .با توجه به واژه کوهاوسـینگ کـه از
ترکیب دو کلمه «خانه» و «اجتماع» تشکیلشده ،هدف از ایجاد آن تشویق انسـانها بـه زنـدگی اجتمـاعی بـوده اسـت
(تقیپور و سلطانزاده .)81 :1396،از اهداف اصلی این نوع مجموعهها ارتقای زندگی هماهنگ گروهی و اشتراکی مبتنـی
بر روشهای مردمساالرانه برای ساکنین و همچنین دستیابی به سطح باالیی از پایـداری میباشـد ( & Scotthanson

 .)Scotthanson,2005پس از شکلگیری این ایده ،مطالعات بسیاری جهت احیا و تقویت رواب اجتماعی انسـانها در
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حوزههای مختلف انجامگرفته که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد .مین و لی )2006(1در مطالعهای فضـاهای
مختلف کودکان در مجموعههای مسکونی را از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار دادند طبق گزارشی که از  91کودك
ساکن در یکی از محلههای سئول با آپارتمانهای بلندمرتبه به عمل آمد ،بیشترین فضاهای موردعالقه کودکان فضاهای
باز مجموعه اعم از فضاهای بازی و پـارك میباشـد .فوتـ و سـندرز )2004(2در تحقیـق خـود بـه بررسـی شـبکههای
اجتماعی در مجتمعهای آپارتمانی در استرالیا پرداختهاند .آنها در تحقیق خود به بررسی شکلگیری و احیـای شـبکههای
مائوئل کاستلز می پردازند که محصول نفوذ ابزارهای ارتباطی پیشرفته مانند اینترنت و موبایـل میباشـند ،بـهزعم ایـن دو
نفوذ چنین فناوری ارتباطی و بهتبع آن اعتماد اجتماعی خاصه در بین فضـاها و عرصـههای همسـایگی ،میـدانها شـهر،
اماکن عمومی و نظایر آنها را با خطر جدی مواجه ساخته است .بدیهی است در چنین شرایطی امکان شکلگیری سرمایه
اجتماعی مشکل مینماید به همین خاطر توجه به احیای آن بهویژه در آپارتمانها و در بـین همسـایگان ضـروری اسـت.
ویلیامز )2005(3با طرح نمودن مفهومی تحت عنوان مسکنسازی مشارکتی ،به بررسی نقش طراحی در افزایش تعـامالت
اجتماعی در واحدهای همسایگی پرداخته است .بهزعم وی ،مسکنسازی مشارکتی یک نمونه موردی ارزشـمند و کارآمـد
برای بررسی ارتباط دیالکتیکی میان طراحی سکونتگاهها و تعامالت ساکنین اسـت .زیـرا در ایـن نمونـه ،بـهطور توأمـان
ساختارهای رسمی اجتماعی و طراحی مورد بهرهگیری قرار میگیرنـد تـا در نهایـت تعـامالت اجتمـاعی را در واحـدهای
همسایگی تشویق نمایند .بر اساس نتایج تحقیق وی فاکتورهای رسمی و غیررسمی اجتماعی (مدیریت فضاهای همگانی
و حفاظت از آنها ،ارتباط اجتماعی پویا میان فردی و میان گروهی) ،عوامل شخصی و فرد (نگرش حرفـهای معاشـرتی و
هنجارها و ارزشهای مشترك) ،و فاکتورهای کالبدی طراحانه (تـراکم مسـکونی ،دسـتهبندی فضـایی ،کیفیـت ،نظـارت،
دسترسیپذیری و عملکرد فضاهایی همگانی) ،در نهایت به خلق فرصـتهایی بـرای ارتقـای سـطح تعـامالت اجتمـاعی
میانجامد .فوت و هرین )2007(4در پژوهشی دیگر با عنوان فردگرایـی شـبکهای سـاکنین شـهر بـه کشـف ارتبـاط در
آپارتمانهای مسکونی داخل شهر پرداختهاند .نتایج این تحقیق حـاکی از آن اسـت کـه آپارتماننشـینان بـهجای ارتبـاط
جهانی به ارتباطات محلی اولویت میدهند و تعامل با همسایگان و افراد محله بـهمراتب بـیش از ارتباطـات جهـانی و یـا
افرادی که به لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند ،برایشان حـائز اهمیـت اسـت .وود و همکـارانش )2010(5نیـز در اسـترالیا
پژوهشی با هدف بررسی عوامل مؤثر بر میزان ارتباط اجتماعی ساکنین محلههای مسکونی انجام دادند که در راستای این
هدف به کشف رابطه بین سه عامل طراحی محله ،پیادهروی و تعامالت اجتماعی ساکنین با میـزان پیـادهروی تفریحانـه
آنان در سطح محله تماشا کردن همسایگان در هنگام پیادهروی و وجود منـاظر و دیـدهای مطلـوب در محلـه رابطـهای
مستقیم دارد .فریدا )2013(6در پژوه شی دیگر به تأثیرات فضاهای عمومی بر افزایش تعامالت اجتمـاعی در مجتمعهـای
مسکونی الجزایر پرداخته است .بهزعم وی طرحبنـدی و چیـدمان سـاختمانها و کیفیـت فضـاهای بیرونـی مشـترك در
واحدهای همسایگی مسکونی ،بهطور اساسی بر نحوه استفاده از این فضاها و ایجاد ارتباطات و تعـامالت اجتمـاعی میـان
ساکنین مؤثر است .یزدانی و تیموری ( )1391در مطالعه خود به بررسی تأثیر فضاهای باز مجتمعهای مسکونی بر افزایش
تعامالت اجتماعی ساکنین پرداختهاند ،یافتـههای تحقیـق نشـان میدهـد عـواملی چـون همگنـی اجتمـاعی سـاکنین و
بهکارگیری الگوهای طراحی جهت ایجاد شرای امن ،جذاب و راحت برای حضور خانوادهها در فضاهای باز مجتمع ،تـأثیر
بسزایی در افزایش تعامالت اجتماعی همسایگان دارد .نتایج تحقیق عبدالهی و همکاران ( )1391حـاکی از آن اسـت کـه
. Min & lee
. Foth & Sanders
. Williams
. Foth & Hearn
. Wood
. Farida

1
2
3
4
5
6

26

فصلنامه شهر پایدار ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،2تابستان 1400

کیفیت طراحی واحدهای همسایگی ،کیفیت طراحی طبقات مجتمع ،تعداد طبقـات واحـدها ،معمـاری و طراحـی مجتمـع،
فضاهای عمومی و مشترك مجتمع ،احساس امنیت در مجتمع آپارتمـانی بـر سـرمایه اجتمـاعی تـأثیر معنـاداری دارنـد.
تقیپور و سلطانزاده ( )1396به این نتیجه رسیدهاند که میزان تعامل اجتمـاعی سـاکنان بـا سـازماندهی محـی  ،ارتبـاط
همبستگی قوی دارد ،ولی از میان مؤلفههای در نظر گرفتهشده برای سازماندهی تنها عوامل نفوذپذیری ،انعطافپـذیری
و قلمرو در میزان تعامل تأثیرگذار بوده است و مؤلفه خوانایی در این رابطه نقشی ندارد .همچنین میـزان تعامـل سـاکنان
مجتمعهای مسکونی با سازماندهی مرکزی چندهستهای بیش از سایر سازماندهیها است .هاشمپور و سامی ( )1397به
بررسی نقش کالبد مجتمعهای مسکونی در حیات پذیری اجتماعی در مجتمع مسکونی امام (ره) ،چمران و آسـمان تبریـز
پرداختهاند .نتایج تحقیق حاکی از این است کـه مؤلفـههای سـرمایه اجتمـاعی و امنیـت در حیـات پـذیری مجتمعهـای
مسکونی تأثیر دارند؛ و در نهایت کالبد معماری مجتمعهای مسکونی بر حیات پـذیری اجتمـاعی مـؤثر اسـت .جعفـری و
خوشنویس ( ) 2014نیز به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سـطح تعـامالت اجتمـاعی سـاکنین در مجتمعهـای مسـکونی
پرداختهاند و در پژوهش خود چهار عامل را در این حوزه مؤثر دانستهاند .بهزعم آنها ایجاد امنیت ،حس تعلق بـه مکـان،
آرامش ذهنی و همگونی اجتماعی ،سطح تعامالت اجتماعی میان ساکنین مجتمعهـای مسـکونی را تـا حـد قابـلتوجهی
افزایش میدهد .بر همین اساس ،از تمامی شاخصههای کیفی طراحی این مجتمعهـا میبایسـت در جهـت ایجـاد چهـار
عامل مذکور استفاده نمود .کاظمزاده و شکوری ( )2017نقش معیارهای دخیل در زندگی اجتماعی مجتمعهای مسـکونی
را مورد بررسی قرار دادهاند .بر همین اساس ،آنها چهار مجتمـع مسـکونی در اصـفهان را بـهعنوان نمونـههای مـوردی
انتخاب و آنها را به دو دسته همگون و ناهمگون تقسیم نمودنـد .بـهزعم آنهـا متغیرهـای تعلـق مکـانی ،فعالیتهـای
سه گانه ،امنیت و حریم خصوصی در ارتقای سطح تعامالت اجتماعی مؤثرند .در این میان ابعادی نظیـر انسـجام فضـایی،
هویت مکانی ،خوانایی ،مشارکت ساکنین ،انعطافپذیری و طبیعتگرایی به تعلق مکـانی منجـر خواهنـد شـد .توجـه بـه
حمایت توأمان از هر س ه نوع فعالیت اجتماعی ،انتخابی و اجباری نیز برای ایجاد تعامالت اجتماعی از منظر آنها ضروری
است .در این میان فضای مجتمعهای مسکونی بهزعم آنها میبایست قابل دفاع و ازلحاظ کالبدی امن باشند .همچنـین
ابعادی نظیر سلسهمراتب فضایی و قلمرو بندی در حفظ حریم خصوصی مؤثر هستند کـه در نهایـت بـه افـزایش میـزان
تعامالت اجتماعی میانجامد .مضطرزاده و سجادی ( )2019در پژوهش خود ،نقش ویژگیهای فضاهای بـاز و نیمـهباز در
افزایش تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی را بررسی نمودهاند .بنا بر نتایج تحقیـق آنهـا ،فاکتورهـای مـؤثر بـر
افزایش تعامالت اجتماعی میان ساکنین در دو بعد کالبدی و فعالیتی فضاهای باز و نیمهباز قابلطبقهبندی اسـت .در بعـد
کالبدی ،شاخصههایی نظیر فرم ،تناسب و هندسه ،وجود عناصر طبیعـی ،سلسـلهمراتب فضـایی و انعطافپـذیری مطـرح
میشوند .شاخصههایی نظیر آرامش و امنیت ،حفظ محرمیت ،امکانات فضایی و کسب تجربه در محی نیز قابلطرح شده
در بعد فعالیتی است .در نهایت بهزعم آن ها عواملی نظیر کیفیت ،امنیت ،امکان حضور کودکان ،حـس تعلـق بـه مکـان و
نظم اجتماعی در گونههای متنوع فضاهای باز و نیمهباز میتواند بر وفق پذیری ساختار فضایی مجتمعهـای مسـکونی بـا
تعامالت ساکنین آن مؤثر باشد .هاتفی شجاع و همکارانش ( )2020در پژوهشی دیگر نسبت به همساز نمـودن الگوهـای
مطرح شده در تئوری مراکز زندگی کریستوفر الکساندر و عوامل مؤثر بـر افـزایش تعـامالت اجتمـاعی در میـان سـاکنین
سکونتگاههای انسانی پرداختهاند .بر همین اساس ،آنها به این نتیجه رسیدند که الگوهـای فضـایی تبیـین شـده توسـ
الکساندر می تواند به ارتقای سطح تعامالت اجتماعی در مراکز شهری و محلی بیانجامد .در این میـان گرههـا و میـدانها
شهری و محلی بهعنوان برجستهترین فضـاهای عمـومی ،مهمتـرین نقـش را در افـزایش حضـور ،اخـتالط و مشـارکت
اجتماعی و در نهایت ارتقای تعامالت میان ساکنین واحدهای همسایگی ایفا مینمایند .به نظر میرسد که در مجتمعهای
مسکونی ،هدف اصلی از ساختوساز و رویکرد اصلی طراحان در تعیین الگوی جانمایی بلوكها ،تأکید بر امـر سـکونت و
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بهطورکلی کاربری مسکونی بوده است .بنابراین با محوریت بخشیدن به موضوع مسکن ،کاربری مسـکونی و بـهطورکلی
طراحی باکیفیت فضاهای خصوصی ،آنچنانکه میبایست ،به طراحی فضاهای عمومی جمعپـذیر ،ایجـاد فضـاهای چنـد
عملکردی و در نهایت ایجاد زمینه برای بروز انسجام و هویـت اجتمـاعی متبـاین و شـاخص توجـه نشـده و یـا حـداقل
موضوعات مذکور در مرکز توجه و در صدر اهداف طراحان مجموعههای مسکونی نبوده است .ایـن در حـالی اسـت ،کـه
یکی از الزمههای ایجاد فضاهای سکونتی با کیفیت ،توجه به ایجاد فضاهای عمومی جمعپـذیر ،سـرزنده و ضـامن بـروز
تعامالت اجتماعی ،در کنار طراحی مناسب و اصولی فضاهای خصوصی است .در این میان ،بـر مبنـای مطالعـات صـورت
گرفته در این پژوهش مشخص میگردد که برخی از مؤلفهها و شاخصههای کیفی کالبـدی و ادراکـی مـیتوانـد در بـروز
تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی مجتمعهای مسکونی مؤثر باشند .بر همین اساس ،بداعت انجـام ایـن پـژوهش در
سنجش میزان تأثیر هر کدام از مؤلفههای کالبدی و ادراکی در تقویت تعامالت اجتماعی و همچنین بررسی سطح کیفـی
مؤلفههای مذکور در هر کدام از مجتمعهای مسکونی موردمطالعه این پژوهش اسـت تـا بدینوسـیله ،بـا ایجـاد پیونـدی
معنادار میان نظریه و عمل ،زمینهای برای ارائه مهمترین راهکارهای اجرایی مؤثر بـر افـزایش سـطح کیفـی مؤلفـههای
موردمطالعه در مجتمعهای مسکونی فراهم شود و در نهایت سعی شود تا یک چارچوب نظـری و عملـی کاربسـت پـذیر
برای تأکید بر حیات جمعی در کنار زندگی خصوصی و خلق فضاهای عمومی جمعپذیر و حامی بروز تعامالت اجتماعی در
فرآیند طراحی مجتمعهای مسکونی در اختیار طراحان قرار بگیرد .بلندمرتبهسـازی و آپارتماننشـینی دو محصـول دوران
مدرنیست و معلول افزایش فزاینده جمعیت شهرها و نیاز به زمین بیشتر برای سکونت شهروندان میباشند .الگوهای جدید
سکونت که در قالب مجتمعهای مسکونی وجود و ظهور یافتهاند؛ علیرغم تأثیرات مثبتی که بر حفظ اراضی و پیشـگیری
از گسترش افقی شهرها داشتهاند ،بهواسطه بیتوجهی به جنبههای اجتماعی زندگی انسان چندان موفق عمـل ننمودهانـد.
از سوی دیگر روند شهرنشینی و نیازهای فزاینده بـه زمـین بـرای کاربریهـای سـکونتی تکثیـر ایـن نـوع از مسـکن را
بیشازپیش مطرح نموده است .بنابراین پرداختن به موضوع تعامالت اجتماعی در مجتمعهای زیسـتی و سـعی در تقویـت
این بعد از زندگی در این مجتمعها از اهمیت بسزایی برخـوردار اسـت .تهـران بهواسـطه نـرخ بـاالی شهرنشـینی و نیـاز
روزافزون به زمین؛ الگوی ساخت و احداث مجتمعهای مسکونی و ساختمانهای بلندمرتبه بیش از دیگر شهرهای ایـران
موردتوجه قرارگرفته است ،این موضوع در منطقه  22که یکـی از بکرتـرین منـاطق شـهر تهـران بـوده و دارای شـرای
مساعدی برای ترویج این الگو میباشد از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت ،کمـا اینکـه طـی چنـد دهـه گذشـته رونـق
ساختوساز مجتمعهای مسکونی در این منطقه شدت بسیار یافته است .بنابراین با توجـه بـه رونـد سـاخت مجتمعهـای
مسکونی در این منطقه پرداختن به موضوع تأثیر متغیرهـای کالبـدی ،اداراکـی-روانشـناختی بـر تعـامالت اجتمـاعی و
استخراج مؤلفههای کاربردی در راستای تدوین راهبردهای طراحانه بسیار حائز اهمیت است.
هدف این پژوهش بررسی و تحلیل ابعاد متغیر کالبدی نظیر (مکان /محی  /فرم و عملکرد /مقیاس و ابعاد /نـور و رنـگ/
فضاهای باز و نیمهباز) در ارتقای تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی و تحلیل ابعاد متغیر ادراکـی_ روانشـناختی
نظیر (حس تعلق به مکان /چشمانداز و ارتباط با طبیعت) در ارتقای تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی میباشد.
همچنین در راستای تأمین اهداف پژوهش ،سؤاالت این پژوهش عبارتاند از:
 چگونه میتوان با ابعاد متغیر کالبدی نظیر (مکان /محی  /فرم و عملکرد /مقیاس و ابعاد /نور و رنگ /فضاهای باز و نیمهباز)
به ارتقای تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی دستیافت؟
 چگونه میتوان با ابعاد متغیر ادراکی_روانشناختی نظیر (حس تعلق به مکان /چشـمانداز و ارتبـاط بـا طبیعـت) بـه ارتقـای
تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی دستیافت؟
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 چگونه ابعاد متغیرهای کالبدی ،ادراکی_روانشناختی اثر معناداری بر رواب و تعـامالت اجتمـاعی در مجتمعهـای مسـکونی
دارند؟

مبانی نظری
تعامالت اجتماعی

تاری تعامل اجتماعی را میتوان از بازه زمانی در نظر گرفت که بین افراد بـهمنظور رفـع نیازهـای روانـی و مـادی خـود،
ارتباط دوسویه برقرار شد .تعامل اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین موضوعاتی است که چه در جامعـه بـدوی و چـه در
جامعه پیشرفته و مترقی امروزی دارای جایگاه ویژهای میباشد .به بیانی دیگر ،تحوالت تعامالت اجتمـاعی را میتـوان از
بازه زمانی مشخص نمود که جامعه مدنی بهعنوان یک پدیده اجتماعی متناسب با شرای و امکانات شهرنشینی به وجـود
آمد و این جامعه مدنی باع فراهم آمدن نوعی بستر اجتماعی بر اساس ارزشها و معیارهای مشخص بـرای افـراد شـده
است (مدنی پور .)1391،تعامل اجتماعی در ترجمه التین بهعنوان کنش و واکنش اجتماعی ترجمهشده است .همچنین ،در
لغتنامه دهخدا به معنای با یکدیگر دادوستد کردن و اجتماع کردن ،آمده است و در لغتنامه عمید نیز ،گرد هـم آمـدن و
به هم پیوستن معنا شده است .تعامل اجتماعی ایجاد رابطه بین دو یا چند فرد میباشد که این رابطه عکسالعملـی را بـه
همراه دارد و به دنبال هدفی صورت میگیرد؛ ازاینرو رواب بدون معنا در زمره این تعریف قرار نمیگیرند و میتوان گفت
تمامی رواب فرد را در جامعه یا خانواده را در برمیگیرد (دانشپور و چرخچیان .)22 :1386 ،نظریهپردازان متفاوتی تعـاریف
مختلفی را برای تعامالت اجتماعی مطـرح کردنـد ازجملـه رمـل )1976(1تعامـل اجتمـاعی را بـهعنوان" عمـل ،رفتـار و
وظیفهای متقابل دو یا چند نفر که متکی و وابسته به یکدیگر هسـتند"تعریـف کـرده اسـت .همچنـین ،ترنـر )1988(2در
معنای جامعتر تعامل اجتماعی را اقدامی اجتماعی جهتدار میداند و معتقد است که تعامل اجتماعی بـه رابطـه فیزیکـی،
فاصله فیزیکی افراد و رفتار آنها مربوط نمیشود .وی تعامل اجتماعی را وضعیتی میداند که رفتارهای یک بازیگر در آن
آگاهانه ،سازماندهی شده میباشد و تحت تأثیر رفتارهای یک بازیگر دیگر و برعکس قرار میگیرد.
کوکران ،)1994(3تعامل اجتماعی را بهعنوان عامل مهمی در ارتقا حس مالکیت و همبسـتگی بـین افـراد در مکانهـای
متفاوت میداند ( .)Zhu,2015:3کارمونا4و همکاران ( )1394تعامل اجتمـاعی را نیـز چنـین تعریـف کردهانـد" :تعامـل
اجتماعی به این معنا میباشد که انسانها با یکدیگر بهصورت منظم و هدفدار در جامعه بـهطور سیسـتماتیک در ارتبـاط
باشند" .بهطورکلی میتوان چنین مطرح نمـود کـه تعامـل اجتمـاعی عمـل و عکسالعملـی میباشـد کـه باعـ ایجـاد
همبستگی ،رابطه سازنده متقابل و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی افراد میشود.
زمانی که از تحوالت تعامالت اجتماعی در فضا صحبت به میان میآید ،یکی از عناصر دیگری که باید در ایـن تحـوالت
مدنظر قرار بگیرد ،دگرگونی در الگوی ساخت کالبدی فضا و همچنین کارکردی_ عملکردی میباشـد .بررسـی تحـوالت
تعامالت اجتماعی در فضاهای مختلف شهری با توجه به کارکرد سکونتی ،اقتصادی و اجتماعی حاکی از آن است کـه تـا
بیش از قرن بیستم و تغییر در ساختار کالبدی فضاهای شهری ازجملـه محـالت ،خیابـان و دیگـر فضـاها دارای کیفیـت
باالیی جهت ارتقای تعامالت و ارتباط اجتماعی بـوده اسـت ولـیکن بـا پیشـرفت تکنولـوژی ،افـزایش مهـاجرت و نـرخ
شهرنشینی ،تعامالت اجتماعی با افول روبرو شده است بهطوریکه با تغییر در ساختار محالت و خانـههـای تـک بنـا بـه
مجتمعهای مسکونی و ساختمانهای بلندمرتبه ،افراد دارای ارتباط اجتماعی کمتری نسبت به گذشـته مـیباشـند (مـدنی
پور .)1391،این در حالی است که مبادله اطالعات و افکـار میـان آحـاد انسـانی ،یکـی از اساسـیترین نیازهـای زنـدگی
اجتماعی است که ارتباطات بهعنوان حلقه واس  ،فرد را به جامعه متصـل کـرده (دادگـران ،)21 :1384،در همـین راسـتا
میتوان گفت تعامل اجتماعی یکی از نیازهای اساسی بشر است و تفریح و سرگرمی که شامل استراحت ،معاشرت و حشر
. Rummel
. Turner
. Cochran
. Carmona
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و نشر انسان میباشد در میان نیازهای اساسی انسان به شمار میرود که این نیازها با تعامـل در فضـا برطـرف میشـوند
( .)Efroymson et al,2009:31در تاری و فرهنگ ایران و ایرانیان ،تعامالت و رواب اجتماعی جـز الینفـک تمـدن
ایرانیان میباشد؛ بهطوریکه این موضوع در تولید فضاهای سکونتی ،مذهبی ،تفریحی و  ...کامالً مشهود است .در همـین
راستا ،شروع تعامالت اجتماعی را میتوانیم با توجه به بررسی سیر تحـوالت ایجـاد شـهر و فضـاهای شـهری بـه دوران
عیالمیها اطالق کنیم .در دوران پس از اسالم زندگی اجتماعی منجر به ساخت محی ها و فضاهای شهری شـد کـه در
آن تعامالت اجتماعی نهتنها با هدف دادوستد و رفع نیازهای اقتصادی صورت گیرد بلکه افراد نیازهای اجتماعی ،فرهنگی
و مذهبی خود را نیز برطرف نمایند .در این دوران یکی از اساسیترین هدف ساخت فضاها ،ارتقای ارتباطـات اجتمـاعی و
فرهنگی افراد و شهروندان بوده است .با ورود فرهنگ غربی ،اصول معماری و شهرسازی اسالمی ،تنزل یافت تا جایی که
امروزه این امر در ساخت الگوهای فضایی در شهرها کامالً مشهود میباشد ..این تغییر الگو را میتوان به عبارتی اینگونه
بیان نمود که از بازار در شهرهای اسالمی ایران به مالها در شهرهای ایران مدرن ،از خانـههای سـنتی بـه مجتمعهـای
مسکونی و ساختمانهای بلندمرتبه ،از خیابان به بزرگراه و ...تغییریافته که همین امر موجب افـول و کـاهش تعـامالت و
ارتباطات اجتماعی افراد شده است در این پژوهش تعامالت اجتماعی ساکنین مجتمعهای مسکونی موردمطالعـه در قالـب
رواب اجتماعی مابین ساکنین با توجه به مؤلفههای تعریفشده سنجیده شده است .ایـن مجتمعهـای مسـکونی در واقـع
بهعنوان نمادهایی از ورود مدرنیته به شهرسازی و معماری ایرانی تلقی میگردند که در آنها با محوریـت یـافتن اصـول
مدرنیسم و فناوری ،بر بلندمرتبهسازی ،تیپولوژی یکنواخت کالبدی بلوكهای مسکونی و کاهش هزینـههای ساختوسـاز
تأکید شده و ازاینرو مفهوم تعامالت اجتماعی و کیفیت زنـدگی جمعـی در فضـاهای عمـومی ،در ایـن مجتمعهـا کمتـر
موردتوجه قرارگرفته است.
طراحی محیط و تعامالت اجتماعی

جان لنگ ازجمله پژوهشگرانی است که کانون اصلی پژوهشهایش بررسی نقش علوم رفتاری در طراحی محی است .او
در اثر خود با عنوان «آفرینش نظریه معماری» به چگونگی دریافت آدمی از فضا و عوامل محیطی تأثیرگذار بـر ایـن امـر
پرداخته و تصورات مردم از محی را در واقع نوعی طرحواره ذهنی میداند که به رفتارها و فعالیتهای وی در عرصههای
مختلف شکل میبخشد (کاشانی جو .)104 :1389،لنگ بر این مورداشاره دارد که در نظریههای هنجاری طراحی محـی ،
اظهارنظرهای زیادی راجع به ابعاد مختلفی در زمینه تعامالت اجتماعی مطرحشده ،طراحان باید با اسـتفاده از راهکارهـای
مختلف ،در جهت افزایش فرصتهای تعامل و ارتباط در ساختمانها تالش کنند درعینحـال در طراحیهـا بـه خلـوت و
کنترل قلمرو مکانی نیز توجه مینمایند (لنگ.)56 :1383،
فضاهای باز محیطهای مسکونی و تعامالت اجتماعی

فضا با توجه به نقشها و کارکردهایی که دارا میباشد دارای انواع مختلفی است که ازجمله میتوان به فضاهای معمـاری
اشاره نمود .فضای معماری ،همان چیزی است که انسان را از عوامل طبیعـی محافظـت میکنـد و فعالیتهـای فـردی و
اجتماعی را در برمیگیرد (کالنتری ،)38 :1392،بنابراین در فضای معماری ،فضا را منتج از تعامل میـان انسـان و محـی
پیرامونش یا تعامل میان ذهنیت و عینیت میانگارد (سوهانگیر و سالمی .)66 :1393،میتوان گفت رواب در فضا شـکل
میگیرند طریقهای که انسانها را در محی های اجتماعی با یکدیگر مـرتب میسـازد ارتبـاط مسـتقیمی بـا تمـایز بـین
فضاهای خصوصی و عمومی دارد .بنابراین تفکیک فضا و اجتماع به عرصههای عمومی و خصوصی بر حالت روحی افـراد
تأثیر داشته ،رفتار او را نظم میبخشد و ساختاری بادوام بـر جوامـع بشـری و فضـاهایی کـه آن جوامـع در اختیـار خـود
میگیرند ،اضافه میکند (مدنی پور .)123:1391،پس میتوان فضاها را در یک تقسیمبندی کلی به دو دسته عمومی (بـاز
و اجتماعمحور) و خصوصی تقسیم نمود .انواع مختلف تعامالت اجتماعی به لحاظ زمانی و مکانی در فضاها رخ میدهنـد.
در مسکن و مجتمعهای مسکونی امروزی که دارای پتانسیل فضاهای مشاع که برای استفاده کلیه سـاکنین و بهصـورت
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فضاهای باز و بسته میباشند ،این فضاها میتوانند نقش واسطه را برای بهبود تعامل اجتماعی بازی کنند .در رساله حاضر
محدودههای فضایی برای تبیین مؤلفههای کالبدی و ادراکی_روانشناختی در مجتمعهای مسکونی در قالب سه محدوده
مشخصشده است که شامل محدوده خصوصی (واحدهای آپارتمانی و نحوه ارتباط فضایی واحدها با یکـدیگر) ،فضـاهای
ارتباطی (البی ،راهرو ،ورودی سـاختمان) ،فضـاهای طراحیشـده بـهمنظور گـذران اوقـات فراغـت و تفـریح و (...سـالن
اجتماعات ،استخر و  )...و همچنین فضای خارجی مجتمع که شامل (حیاط مجموعه) میباشد ،در نظر گرفتهشده است.
مجتمعهای مسکونی بهعنوان پیچیدهترین و اساسیترین عملکـرد در عرصـه معمـاری دو قـرن اخیـر بهحسـاب آمـده و
میتوانند تأثیرات بسیار زیادی بر رفتـار سـاکنین و روابـ آنهـا داشـته باشـند (ذبیحـی و همکـاران .)1390،مسـکن و
مجتمعهای مسکونی ،عالوه بر مکانی فیزیکی ،کل محی مسکونی را نیـز در برمیگیـرد کـه شـامل تمـامی خـدمات و
تسهیالت ضروری موردنیاز برای بهتر زیستن خانوادهها است (مودودی ارخودی و محمدی .)1399 ،این مجتمعها ترکیب
فضاهای باز و بسته متعددی هستند که به هم مرتب بوده و درهمتنیدهاند .فضـاهای بـاز بـهعنوان بخـش جداییناپـذیر
مجتمعها ی مسکونی ،هم از نظر رواب اجتماعی و هم از نظر ساختار و منظر شهری حائز اهمیت هسـتند ( & Marcus
 .)Sarkissian,1986:210چنانچه یان گل معمار و شهرساز دانمارکی ،که محور اصلی پژوهشهایش را بر روی تعامل
مسائل جامعه شناسی و روانشناسی با فضاهای عمومی شهری متمرکز نموده و در کتاب معروف خود با عنـوان زنـدگی در
میان ساختمانها فعالیتهای اجتماعی را ازجمله فعالیتهای اساسی انسانها در فضاهای باز شهری میداند (کاشانی جـو،
 .)1389از نظر جامعه شناسان نیز شادی و سرزندگی در بافت اجتماعی جامعه وجود دارد و علتهـای نشـاط اجتمـاعی را
باید در ساختارها و رواب اجتماعی موجود در جامع یافت (سعیدی و همکاران .)1399،حیاط مجتمع میتواند بهعنوان یـک
فضای یکپارچه در نظر گرفته شود که در این فضا امکان رخداد تعـامالت برنامهریزیشـده و تصـادفی ،فعـال و منفعـل،
رسمی و غیررسمی وجود دارد و میتوان گفت حیاط فضاهای مسکونی بهعنوان فضای اصـلی و عمـومی بـرای اسـتفاده
ساکنین با اهداف مختلف میباشد .در واقع ،ارزش فضاهای باز و عمومی یک مجتمع مسکونی بـه اهمیـت یـا انـدازه آن
وابسته نیست ،بلکه به صمیمیت آن محی و نزدیکی آن به محل زندگی خصوصی وابسته اسـت .فضـاهای سـبز و بـاز،
بهعنوان مکانهایی که میتوانند به گردهمایی طبقات مختلف جامعه کمک کنند ،دارای اهمیت منحصربهفرد هستند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر کمی-کیفی و دارای ماهیت کاربردی میباشد .روش انجام آن نیز توصیفی-تحلیلی میباشد .در پژوهش
حاضر ازآنجاییکه برای برداشت ابعاد متغیر کالبدی نظیر مکان ،محی  ،فرم و عملکرد ،مقیاس و ابعاد ،رنگ و نور ،فضای
باز و نیمهباز از روش مشاهده ،برداشت میدانی و تفسیر گرافیکی سایت پالن مجتمعهای مسکونی موردمطالعه استفاده
گردیده است؛ پژوهش بهنوعی دارای رویکرد کیفی میباشد .با توجه به جمعیت سه مجتمع مسکونی موردمطالعه ،حجم
جامعه آماری معادل  5556نفر است .بنابراین بر اساس فرمول کوکران ،حجم نمونه برابر  359نفر محاسبه میگردد .روش
نمونهگیری نیز در این پژوهش ،روش نمونهگیری تصادفی ساده و احتمالی است .برای برآورد پایایی پژوهش در ابتدا
تعداد  37پرسشنامه ( 10درصد از حجم نمونه پژوهش) در میان افراد جامعه آماری توزیع شد ،سپس دادههای حاصل در
محی نرمافزار  SPSSوارد و با کمک ضریب آلفای کرونباخ ضریب پایایی آن محاسبه شد .نتایج آزمون سنجش پایایی
پرسشنامه نشان دادند ضریب پایایی پرسشنامه برابر  0/92میباشد .بنابراین ضریب پایایی پرسشنامه در سطح عالی
ارزیابی گردید .شیوه گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای-میدانی (مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته) است .در
تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزارهای  SPSSو مدلسازی معادالت ساختاری در محی  AMOSاستفاده شد .جهت
تبیین تأثیر مؤلفههای کالبدی و ادارکی-روانشناختی بر تعامالت اجتماعی بهره برده شد (شکل .)1
انتخاب مجتمعهای مسکونی موردمطالعه بر اساس چند معیار صورت گرفت که عبارتاند از:
 -نمونهها بایستی بهصورت متناوب مجتمع مسکونی باالی چهار طبقه باشند .که در تراکم متوس و باال ایجادشدهاند.
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 نمونهها بایستی از نظر موقعیت قرارگیری و چشمانداز طبیعی (کوهها و مناطق سـبز) و دریاچـه خلیجفـارس شـرایمتفاوتی داشته باشند.
 نمونهها بایستی از نظر موقعیت نسبت به شبکه معابر پیرامونی (اصلی و فرعی) دارای شرای متفاوتی باشند. نمونههای انتخابی از نظر زمان سـاخت مجتمـع بایسـتی در بازههـای زمـانی مختلـف در دهـههای بعـد از انقـالبساختهشده باشند.
 نمونههای انتخابی بایستی از نظر الگوهای ساخت و بهرهبرداری متفاوت (شخصی یا تعاونی ساز) باشند. نمونههای انتخابی از نظر ساختار و بافت اجتماعی و اقتصـادی متفـاوت باشـند ،بـه عبـارتی ویژگیهـای اجتمـاعی،اقتصادی و فرهنگی این مجتمعها متمایز از یکدیگر انتخاب گردیدند.
 نمونههای انتخابی و تدقیق یافته بایستی دارای اطالعات ،آمار و نقشهها مناسب و در دسترس باشند.با توجه به معیارهای مورداستفاده در انتخاب مجتمعهای موردمطالعه پژوهش و پس از بررسی و بازدید میدانی و تدقیق
مجتمعهای مسکونی واقع در منطقه  22سه مجتمع مسکونی پارسیا ،عرفان ،باران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند.

شکل شماره  .1مدل نظری مؤلفههای کالبدی ،ادراکی-روانشناختی مؤثر بر تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی

محدوده مورد مطالعه
منطقه  22شهرداری تهران ،واقع در شمال غرب تهران با وسعتی حدود ده هزار هکتـار (بـیش از  6000هکتـار آن جـزء
محدوده خدماتی است) ،معادل دو برابر بزرگترین منطقه شهر تهران و یـکهفتم مسـاحت تهـران را تشـکیل میدهـد.
الگوی غالب ساختوساز در این منطقه بهصورت مجتمعهای مسکونی آپارتمانی میباشد .در تحقیق حاضـر سـه مجتمـع
باران ،پارسیا و عرفان بهعنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرارگرفتهاند که در ادامه معرفی خواهند شد .مجتمع مسکونی
پارسیا :در شمال غرب تهـران ،در شـمال دریاچـه خلیجفـارس و جنـوب اتوبـان همـت در قالـب  12بـرج  21طبقـه بـا
نامهای سرو ،ارکیده و یاس ساختهشده است .و جمعاً دارای  888واحد مسکونی و جمعیتی معادل  3108نفر میباشد .حق
امتیاز آن متعلق به تعاونی مسکن هوا فضا سپاه اسـت .مجتمـع مسـکونی عرفـان :در غربیتـرین نقطـه منطقـه  ،22بـا
چشمانداز کوهستان از یکسو و دریاچه و جنگل از سوی دیگر ،احداثشده است .مساحت آن  3هکتار بـا زیربنـای مفیـد
 130000مترمربع مشتمل بر  4بلوك ،هر بلوك  2برج ،شامل  2برج  16طبقه 2 ،برج  17طبقه 2 ،بــرج  20طــبقه و 2
بـرج  24طبقه میباشد .تعـداد کـل واحدها  592و جمعیت آن  2070نفر میباشد .مجتمع مسکونی باران :این مجتمع در
جنوب بزرگراه شهید همت و در فاصله اندکی تا دریاچه خلیجفارس قرارگرفته اسـت؛ ایـن مجموعـه از  9بلـوك  6طبقـه
تشکیلشده که در هر بلوك  12واحد است .جمعیت آن  378نفر میباشد (شکل .)2
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شکل شماره  .2موقعیت مجتمعهای مسکونی (عرفان ،پارسیا و باران) در منطقه 22

بحث و یافتهها
یافتههای تحقیق نشان میدهد از مجموع  359پرسشـنامه تکمیلشـده  231عـدد ( 64/34درصـد) توسـ زنـان و 128
( 35/66درصد) عدد نیز توس آقایان تکمیل گردیده است 51 .درصـد افـراد جامعـه آمـاری متأهـل و  49درصـد مجـرد
میباشند .گروه سنی  20تا  30سال با  33درصد بیشترین تعداد را به خود اختصاص میدهند گروه سنی  30تـا  40سـال
نیز با  25درصد در رتبه دوم و گروه سنی  15تا  20سال نیز با  24درصد در رتبه سوم قرار دارند .گـروه سـنی بـاالی 40
سال نیز با  19درصد کمترین میزان افراد پاسخگو را به خود اختصاص دادهانـد .بررسـیها همچنـین نشـان میدهـد 38
درصد از افراد جامعه آماری سابقه سکونتی کمتر از  5سال و بقیه دارای سابقه سکونتی بیشتر از  5سال میباشند.
مدلسازی معادالت ساختاری

زمانی که از الگوی معادالت ساختاری استفاده میشود یک مؤلفه مهم ،تحلیل ارزیابی چگونگی برازش مـدل فرضـیهای،
دادههای مشاهده نشـده اسـت (شـوماخر و لـومکس .)15 :1388 ،پژوهشـگران معمـوالً بـهمنظور ارزیـابی ایـن بـرازش
شاخصهای مختلفی استفاده میکننـد کـه در ایـن زمینـه ( RMSEAریشـه متوسـ مربـع خطـای تقریبـی) ازجملـه
شاخصهای مهم میباشد( .)Browne & Cudeck,1993که در بهترین حالت باید کمتر از  0/05باشد ،اما بر اسـاس
مطالعات تجربی ،میزان کمتر از  0/08نیز قابلقبول میباشد (آبروکل .)5 :1390،شاخص دیگری که برای ارزیابی بـرازش
مورداستفاده قرار میگیرد  Chi-squareیا کای مربع میباشد .این شاخص بـرای شناسـایی انطبـاق مـدل مفهـومی بـا
دادههای تجربی است .مقدار این آماره با افزایش تعداد متغیرهای مشاهدهپذیر ،افزایش مییابد (ابارشی و حسـینی:1391،
 .)45درجه آزادی نیز ،به تعداد اطالعات موجود برای تخمین توزیع نمونهگیری دادهها پیش از تخمین تمامی پارامترهـای
مدل اطالق میشود ،پژوهشگر تالش دارد درحالیکه به یک مدل با بهترین برازش دست یابـد ،درجـه آزادی را بیشـینه
نماید (ابارشی و حسینی .)150 :1390،در تحقیق حاضر مدلسازی معادالت ساختاری بـرای دو موضـوع سـنجش رابطـه
همبستگی و سنجش رابطه رگرسیونی؛ بین متغیرهای مستقل تحقیق (کالبدی و ادراکی-روانشناختی) بـا متغیـر وابسـته
(تعامالت اجتماعی) استفادهشـده اسـت .در واقـع دلیـل انتخـاب دو متغیـر مسـتقل کالبـدی و اداراکـی-روانشـناختی و
شاخصهای منتخب زیرمجموعهاین دو جهت سنجش تأثیر آنها بر متغیر وابسـته (تعـامالت اجتمـاعی) در ادامـه مقالـه
حاضر ،استناد به نتایج حاصل از سنجش رابطه همبستگی و رابطه رگرسیونی میـان آنهـا و در حقیقـت مقایسـه میـزان
ارتباط و همبستگی میان شاخصهای مذکور است .بر همین اساس ،شاخصهای مطرح در دو جنبه فضایی و فعالیتی بعـد
کالبدی فضاهای جمعی در مجتمعهای مسکونی و همینطور فاکتورهای تعریفشـده در حوزههـای ادراك و روانشناسـی
محیطی ،در مدلسازیهای این مطالعه مورد بررسی و آزمون قرار میگیرند تا در نهایت یک چارچوب نظـری مسـتحکم
جهت ارائه راهبردها و راهکارهای اجرایی ارتقادهنده متغیر تعامالت اجتماعی شکل بگیرد.
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مدلسازی معادالت ساختاری رابطه ضریب همبستگی

نتایج بررسی این رابطه نشان داد بین متغیرهای کالبدی و تعامالت اجتماعی بـا ضـریب  0/315رابطـه معنـاداری برقـرار
است .همچنین بین دو متغیر ادراکی-روانشناختی با متغیر تعامالت اجتماعی نیز رابطه معنادار برابر  0/666برقـرار اسـت.
رابطه معناداری دو متغیر کالبدی و متغیر ادراکی-روانشناختی نیز برابر  0/590محاسبه شد (جدول  1و شکل .)3
جدول  .1مدلسازی معادالت ساختاری ضریب همبستگی بین متغیرهای کالبدی ،ادراکی-روانشناختی با متغیر تعامالت اجتماعی
متغیرها
جهت رابطه
متغیرها
ضریب همبستگی
ردیف
><--
کالبدی
تعامالت اجتماعی
0/315
1
><--
تعامالت اجتماعی
ادراکی-روانشناختی
0/666
2
><--
کالبدی
ادراکی-روانشناختی
0/590
3

شکل شماره  .3مدل مفهومی رابطه همبستگی کالبدی و ادراکی-روانشناختی بر تعامالت اجتماعی

بررسی برازش مدل

مقادیر تمامی شاخصها نشاندهنده برازش مناسب و قابلقبول مدل مفهـومی در ایـن فرضـیه میباشـد (،)GFI< 0/9
( )AFGI<0/9بنابراین و بر اساس برازش مناسب الگوی مفهومی پـژوهش دادههـای گردآوریشـده مـورد تائیـد واقـع
میشود .بنابراین میتوان گفت مدل مفهومی فوق مدلی مورد تائید با شاخص برازش خوب میباشد .و وجود رابطـه بـین
متغیرهای کالبدی ،ادراکی-روانشناختی با متغیر وابسته تعامل اجتماعی به تائید میرسد (جدول .)2

ردیف
1
2
3
4
5
6

جدول شماره  .2ارزیابی برازش در مدل استخراجشده رابطه همبستگی
شاخصهای برازندگی مدل مفهومی
Chi -Square
)Degrees of Freedom (df
)Root Mean Square Error of Approximatio n (RMSEA
)Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
Goodness of Fit Index (GFI
Standardized RMR

مقادیر شاخص
261/63
32
0/013
0/931
0/927
0/034

معادالت ساختاری رابطه رگرسیونی

با توجه به نتایج جدول  3بین فاکتور اول (متغیر ادراکی-روانشناختی) و فاکتور سوم (متغیر تعامالت اجتماعی) بار عـاملی
برابر  0/567برقرار است .بین متغیر کالبدی با متغیر تعامالت اجتماعی نیز بار عاملی برابر  0/736برقرار است ( شکل .)4
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جدول  .3نتایج تحلیل عاملی تأییدی شاخصهای مربوط به مؤلفههای کالبدی ،ادراکی-روانشناختی و تعامالت اجتماعی
فاکتور
جهت رابطه
فاکتور
بار عاملی
ردیف
<--تعامالت اجتماعی
کالبدی
0/337
1
<--تعامالت اجتماعی
ادراکی-روانشناختی
0/736
2
<--فضای باز و نیمهباز
کالبدی
0/826
3
<--رنگ و نور
کالبدی
0/787
4
<--مقیاس و ابعاد
کالبدی
0/748
5
<--فرم و عملکرد
کالبدی
0/828
6
<--محی فیزیکی
کالبدی
0/794
7
<--مکان
کالبدی
0/665
8
<--چشمانداز و طبیعت
ادراکی-روانشناختی
0/653
9
<--حس تعلق
ادراکی-روانشناختی
0/865
10
<--رواب اجتماعی
تعامالت اجتماعی
0/823
11
<--مشارکت اجتماعی
تعامالت اجتماعی
0/737
12

شکل شماره  .4مدل مفهومی رابطه رگرسیونی (تأثیرگذاری) کالبدی ،ادراکی-شناختی بر تعامالت اجتماعی

بار عاملی ابعاد کالبدی

بررسی ابعاد کالبدی مؤثر بر ارتقای تعامالت اجتماعی در مجتمعهـای مسـکونی را میتـوان در چـارچوب تحلیـل عامـل
تائیدی استخراج نمود .در این راستا  33شاخص متغیر کالبدی در رفتوبرگشت سـه دورهای بـهمنظور تبیـین مؤلفـههای
کالبدی مؤثر در تعامالت اجتماعی مجتمعهای مسکونی در قالب  6بعد مکان ،محی  ،فـرم و عملکـرد ،مقیـاس و ابعـاد،
رنگ و نور و فضای باز و نیمهباز مورد بررسی قرار گرفت .مقادیر بار عـاملی محاسبهشـده بـرای ایـن ابعـاد نشـاندهنده
مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی است .تاباچنیک و فیدل بیان کردهاند که ابعاد با بار عاملی بزرگتر از  0/32بایـد
موردتوجه قرار گیرند .در مطالعات کومری و لی دامنهای از ارزشها را برای تفسیر شدت روابـ بـین متغیرهـا و عاملهـا
پیشنهاد کردهاند .آنها بیان کردهاند که بارهای عاملی  0/71و باالتر عالی 0/71 ،تـا  0/63خیلـی خـوب 0/63 ،تـا 0/55
خوب 0/55 ،تا  0/45نسبتاً خوب و  0/45تا  0/33ضعیف است (گلین شریف دینی .)1389 ،مجموع ابعاد استخراجشـده از
 33متغیر برابر شش عامل میباشد .بر اساس نتایج محاسبه تحلیل عاملی میتوان مؤلفـههای کالبـدی مـؤثر بـر ارتقـای
تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی را بهصورت زیر بیان نمود.
عامل نخست (فضاهای باز و نیمهباز) :بارهای این عامل بر ابعاد دسترسی آسان به فضاهای بـاز و نیمـهباز ،ارتبـاط بـین
فضاهای باز ،نیمهباز و بسته ،کیفیت و تنوع امکانات رفاهی در فضاهای نیمهباز و بسته ،کیفیت فضـاهای بـاز محوطـه و
پیرامون بلوكهای مجتمع را شامل میشود .بـار عـاملی ایـن مؤلفـه برابـر  0/841محاسـبه شـد کـه نشـان از کیفیـت
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تبیینکنندگی باالی این عامل میباشد.
عامل دوم (فرم و عملکرد) :این عامل ازآنجاکه بیشترین بار را بر روی ابعاد تنوع فضایی مجتمع ،عملکرد فضا در ارتقـای
تمایل به حضور ،کیفیت فضای اجتماعمحور ،جذابیت فضایی ،مبلمان موجـود و تناسـب فضـاهای اجتمـاعمحور را نشـان
میدهد .تحت بار عاملی فرم و عملکرد نامگذاری شده و دارای مقدار ویژه  0/822میباشد.
عامل سوم (محیط) :بارهای این عامل بـر ابعـاد قابلیـت طراحـی فضـاهای بـاز و نیمـهباز ،کیفیـت فضـاهای خلـوت و
آرامشبخش ،هندسه فضایی و نقاط مک و سکون ،کیفیت تسهیالت و خدمات عمومی ،آسایش اقلیمی ،احساس امنیت،
رعایت اندازه و وضوح قلمرو فضایی ،کیفیت طراحی با توجـه بـه معیارهـای آلـودگی صـوتی و طراحـی بـهعنوان پـاتوق
اجتماعی را شامل میشود .بار عاملی محاسبهشده برای آن برابر  0/788میباشد.
عامل چهارم (رنگ و نور) :در این عامل بیشتر بارها بر روشنایی ،تنوع استفاده از نورهای طبیعی و مصنوعی ،تنوع ریتم و
نمای بلوكها و تنوع رنگی مجتمع میباشد .بار عاملی این مؤلفه برابر  0/787میباشد که نشاندهنده قدرت عـالی نبـین
کنندگی این عامل میباشد.
عامل پنجم (مقیاس و ابعاد) :در این عامل بیشترین بارهای عاملی بر ابعاد تناسب فضاهای اجتماعمحور با دیگر فضـاها،
کیفیت اندازه و ابعاد فضاهای باز و نیمهباز ،توجه به رابطه توده و فضا ،میـزان و نسـبت فضـاهای بـاز پیرامـون بلوكهـا
میباشد و دارای بار عاملی  0/76میباشد.
عامل ششم (مکان) :بار عاملی این مؤلفه نیز بر ابعاد ارتباط و اتصال فضاهای مجتمع ،کیفیت عناصر و مبلمـان ،اسـتفاده
دستهجمعی ،میزان انعطافپذیری فضاها با نیازهای سکونتی ساکنین ،نفوذپـذیری بصـری و فیزیکـی اسـت و دارای بـار
عامل  0/664میباشد و داری قدرت تبیینکنندگی خوبی است.
بار عاملی ابعاد ادراکی-روانشناختی

عامل نخست (حس تعلق) :بار عاملی این مؤلفه بر ابعاد حس تعلق ،حس همسایگی ،احساس امنیت ،احساس آسـودگی،
سازگاری مجتمع با شخصیت افراد ،هماهنگی فرهنگی با ساکنین ،ارتباط هویتی و فرهنگی ساکنین ،حس دعوتکنندگی،
احساس آزاد بودن در فضا ،ترجیح فضای مجتمع به خانه مستقل و میزان تمایل بر ترك مجتمع استوار است .بـار عـاملی
این شاخص برابر  0/86بوده و از قدرت تبیینکنندگی در سطح عالی برخوردار است.
عامل دوم (چشمانداز و ارتباط با طبیعت) :این بعد شامل مؤلفههای چشمانداز به کوه و مناظر طبیعی ،میزان اسـتفاده از
فضای سبز مجتمع ،دسترسی به فضای سـبز مجتمـع ،تعـداد دفعـات حضـور در فضـاهای تعامـل محـور ،دسترسـی بـه
محی های طبیعی و ارتباط طراحی محی با شرای اقلیمی استوار است و دارای بار عاملی  0/66میباشد که نشـاندهنده
قدرت نبین کنندگی خوب این بعد میباشد.
نتیجهگیری
معیارهای کالبدی-فضـایی و ادراکـی-روانشـناختی از مهمتـرین معیارهـای مـؤثر بـر تعـامالت اجتمـاعی سـاکنین در
مجتمعهای مسکونی میباشد .در واقع بیتوجهی به این معیارها یکی از مشکالت ضـعف روابـ همسـایگی و ارتباطـات
اجتماعی بین ساکنین این مجتمعها میباشد .بنابراین در پژوهش حاضر به نقش مؤلفههای مؤثر بر تعامالت اجتمـاعی در
مجتمعهای مسکونی از منظر کالبدی ،ادراکی-روانشناختی پرداخته شد .بر اساس نتایج حاصـل از مدلسـازی معـادالت
ساختاری مشخص شد مؤلفههای کالبدی به ترتیب و توالی فضاهای باز و نیمهباز ،فرم و عملکرد ،محی  ،رنگ و نور بکار
رفته در فضاها ،مقیاس و ابعاد عرصههای عمومی و مؤلفههای مربوط به مکان مهمتـرین مؤلفـههای مـؤثر بـر برقـراری
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تعامالت اجتماعی در مجتمعهای مسکونی به شمار میآیند .در واقع امر بازشناسی نقـش متغیرهـای کالبـدی و ادراکـی-
روانشناختی ،بر شکلگیری تعامالت اجتماعی ساکنین مجتمعهای مسکونی ،با وجود نقش تعیین کننده ایـن متغیرهـای
در افزایش کیفیت حیات خصوصی و عمومی افراد ،کمتر موردتوجه قرارگرفته است .برقراری ارتباطات چهره بـه چهـره و
تعامل محور بر حیات اجتماعی مجتمعهای مسکونی تأثیرگذار است .یافتههای ایـن رسـاله نشـان داد کـه پیکرهبنـدی و
چیدمان فضایی ،نفوذپذیری کالبدی و بصری ،انعطافپذیری ،تنوعبخشی ،هندسه و تناسبات ،احساس تعلق ،و چشمانداز و
ارتباط مناسب با طبیعت ،بر تقویت تعامالت اجتماعی بسیار تأثیرگذار است .از سویی تبدیل فضاهای عمومی به مکـان بـا
محوریت استمرار حضور ،تأثیر ویژهای بر شکلگیری تعامالت اجتماعی ساکنین مجتمعهای مسکونی خواهد داشـت .لـذا
در این رساله ابعاد متغیرهای کالبدی و ادراکی-روانشناختی مؤثر بر تعامالت اجتمـاعی بـر اسـاس بررسـی دیـدگاههای
صاحبنظران این حوزه استخراج و مهمترین مؤلفههای این ابعاد از نظر ساکنین مجتمعهای مسکونی موردمطالعه بررسی
و شناساییشده و نحوه کاربست آنها جهت دستیابی به فضاهای تعامل محور مشخص و کـاربردی شـده اسـت .نتـایج
مدلسازی تائید عاملی نیز نشان داد بار عاملی تمامی مؤلفـههای فـوق بیشـتر از  0/6میباشـد کـه نشـاندهنده قـدرت
تبیینکنندگی این عامل بر تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی و نیمه عمومی مجتمعهای مسکونی میباشد .با عنایت
به پژوهش صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت که هر قدر به مؤلفههای ادراکی-روانشناختی توجه بیشتری صورت گیرد
میزان تأثیرگذاری عوامل کالبدی معماری و محیطی مجتمع بر رواب افراد نیز به همان میزان بیشتر خواهد شد .در نهایت
اینکه با توجه به نتایج صورت گرفته و قدرت باالی تبیین ابعاد مورد بررسی؛ راهبردها و راهکارهای ذکرشده در جدول 4
میتواند در افزایش تعامالت اجتماعی فضاهای باز مجتمعهای مسکونی به تفکیک عوامل و شاخصههای دخیل در حـوزه
مؤلفههای کالبدی و ادراکی-روانشناختی مؤثر باشند .این راهبردها و راهکارها در نهایت میتواند چـارچوب نظـری ایـن
پژوهش را به اقدام عملی پیوند دهد و کاربست پذیری مفاهیم نظری مورد بررسی را در عمل و در اجرا افزایش دهد.
جدول شماره  .4راهبردها و راهکارهای اجرایی پیشنهادی مرتبط با ابعاد مرتبط با مؤلفههای کالبدی و ادراکی-روانشناختی
ابعاد

بعد مکان و
فضاهای باز و
نیمهباز
عمومی

راهبرد
برقراری و تقویت ارتباط و اتصال فضاهای
عمومی و ایجاد سلسلهمراتب فضایی

تقویت آسایش اقلیمی و محیطی در مکانهای
عمومی

افزایش امنیت ساکنین در فضاهای عمومی در
کنار دسترسپذیر بودن این فضاها
خلق همهشمولی محیطی
توجه به اصل محرمیت و کیفیت دنجی در
محی
ایجاد تعادل میان فضاهای سکون و حرکت
بعد محی
تقویت کیفیت خدمات و تسهیالت موجود در
محی

راهکار
پیکرهبندی و چیدمان مناسب توده و فضا در ارتباط با یکدیگر و ایجاد
فضاهای باز تعاملی مرکزی و جمعپذیر میان آنها
ایجاد پیوستگی کالبدی در پیادهروها
ارتقای سطح نفوذپذیری کالبدی از طریق تعبیه مبادی ورودی و خروجی
استفاده از مبلمان مناسب و راحت ،تعامل محور و همساز با شرای اقلیمی و
در ارتباط با یکدیگر
جانمایی مناسب توده و فضا جهت بهرهمندی مناسب و متعادل از نور و سایه
در فصول مختلف سال
تقویت نفوذپذیری بصری و کالبدی از طریق طراحی جدارههای نیمه شفاف
و تعبیه مبادی ورودی و خروجی خوانا
شناسایی و تأمین نیازهای گروههای مختلف جنسی و سنی در محی
ایجاد فضاهای خلوت و آرامشبخش در کنار فضاهای جمعپذیر
رعایت هندسه و سلسلهمراتب فضایی در طراحی فضاهای باز و نیمهباز
عمومی
تمهید ابعاد و اشکال متنوع در طراحی مجموعهای از فضاهای باز عمومی
استفاده از آب و فضای سبز در طراحی فضاهای عمومی
توجه به امر سایهاندازی در تعبیه عناصر فیزیکی در محی
تأمین مبلمان شهری مناسب نظیر نیمکت و آالچیق
رسیدگی مداوم به امکانات موجود در محی در جهت افزایش ماندگاری

محمدی و همکاران /نقش مؤلفههای کالبدی و ادراکی-روانشناختی فضاهای عمومی در ارتقای تعامالت اجتماعی ...
تأکید بر اصل قلمروی محیطی
تنوعبخشی به عملکرد در فضاهای عمومی و
ایجاد انعطافپذیری عملکردی
بعد فرم و
عملکرد
تأکید بر اصل الگوپذیری
بعد مقیاس

طراحی انسانگرا با تأکید بر مقیاس انسانی
افزایش امنیت فضایی در ساعات شبانه

بعد نور و
رنگ

حس تعلق
چشمانداز و
ارتباط با
طبیعت

تأکید بر امر سرزندگی فضاهای عمومی
تأکید بر زمینه گرایی فرهنگی و اجتماعی و
ایجاد هویت متمایز
تأکید بر تنوع فعالیتی
تأکید بر زمینه گرایی محیطی و طبیعی
ایجاد پیوستگی میان عناصر طبیعی و مصنوع
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تعریف یک قضای عمومی مشخص در قلمرو و حریم هر بلوك جهت
استفاده اختصاصیتر ساکنان آن بلوك
تعبیه فضاهایی برای نشستن ،بازی کودکان ،اجتماع زنان و خلوتگزینی
سالمندان
بارگذاری کاربریهای تجاری و خدماتی در کنار کاربری مسکونی
توجه به اصل همجواری و سازگاری در تزریق نقشها و عملکردهای
گوناگون
استفاده از فرمهای بومی و الگوهای معماری زمینه گرا در طراحی فضاهای
عمومی
رعایت هندسه فضایی با محوریت اجتماعپذیری فضاهای عمومی
رعایت نسبت توده به فضا و همساز نمودن تراکم اجراشده با فضاهای باز
تأمین نور و روشنایی فضای باز بهصورت طبیعی و مصنوعی
بررسی مستمر و پیوسته از تأسیسات روشنایی
بهرهگیری از اصول روانشناسی رنگ در طراحی فضاهای باز عمومی و
بهرهگیری از رنگهای جذاب و همسان با محی
انجام مطالعات دقیق در حوزه ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی قبل از طراحی
و اجرا و بهرهگیری از آنها در فرآیند طراحی
القای نقشهای گوناگون به فضاهای جمعی برای بروز فعالیتهای متنوع
اجتماعی
مکان گزینی مجتمعهای مسکونی با توجه به چشمانداز و عوارض طبیعی
برقراری ارتباط فضایی بین عناصر سبز و تودههای ساختمانی و تأمین
نفوذپذیری مواضع سبز

تقدیر و تشکر
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