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چکید ه
امروزه با رشد روزافزون جمعیت شهرها از یک سو؛ و افزایش قیمت
زمین از سوی د یگر ،روی آورد ن انسان به ارتفاع د ر بسیاری از
شهرهای پرجمعیت جهان به امری اجتناب ناپذیر مبد ل گشته است.
از این رو بشر همواره به د نبال یافتن راهکارهایی برای کاهش اثرات
منفی زند گی د ر ارتفاع بر سالمت فرد ی و اجتماعی خویش بود ه است.
از مهم ترین عواملی که می توانند د ر کاهش این اثرات نقشی اساسی
ایفا کنند  ،فضاهای باز و جمعی مجموعه های بلند مرتبه هستند .
فضاهای جمعی یک مجتمع مسکونی بلند مرتبه ،اگر از طراحی مناسب
برای تجمع ساکنین برخورد ار باشد  ،می تواند به عرصه هایی برای
تعامل و تباد ل نظر ساکنین مبد ل گرد د  .این فضاها را می توان به
نوعی د ر امتد اد فضاها و عرصه های زند گی خصوصی افراد د انست
که وجود آن ها د ر یک مجتمع مسکونی حیاتی است .این پژوهش با
این فرض پیش رفت که با افزایش تد ریجی ارتفاع ،میزان تعامالت
اجتماعی ساکنین کاهش می یابد  .برای آزمون فرضیه ،برج بین المللی
تهران به عنوان نمونة مورد ی انتخاب گرد ید و تأثیر تد ریجی ارتفاع
بر روابط و تعامالت ساکنین این مجتمع مسکونی مورد بررسی قرار
گرفت .د ر همین راستا ،تعد اد  70پرسشنامه به صورت تصاد فی د ر میان
ساکنین برج توزیع گرد ید  .بعد از جمع آوری پرسشنامه ها ،اطالعات
مربوط به هر سوال د سته بند ی شد و پس از تجزیه و تحلیل د اد ه ها
نتایجی به د ست آمد که نشان د اد افزایش تد ریجی ارتفاع با تعامالت
اجتماعی ساکنین رابطه ای غیرخطی د ارد  .د ر نهایت با توجه به این
رابطه و به منظور مقابله با کاهش روابط ساکنین ،راهکارهایی برای
باال برد ن سطح تعامالت اجتماعی ساکنین د ر مجتمع های مسکونی
بلند مرتبه مطرح گرد ید .
واژگان کلید ی :ارتفاع ،ساختمان بلند مرتبه ،فضاهای جمعی،
تعامالت اجتماعی.

The role of public spaces of high-rise residential buildings in increasing the residents’ social interactions (Case
)study: International Tower of Tehran

D

ue to the growth of city population and a sharp rise in
land cost, families living in high-rise buildings have been
on the increase over the last several years. Therefore, people have always looked for the ways to reduce the negative health effects of living in high stories. One of the most
important factors that could play a key role in reducing
these effects is public open spaces in the residential areas.
A well-designed open space can make them appropriate for
residents’ social interactions. These spaces can be regarded
as the continuation of private lives that their existence is
necessary for a residential complex. The hypothesis of this
study was that the residents’ social interactions decrease by
gradual increase in height. International tower of Tehran
was selected as the case study and the impact of increasing
height on social interactions was studied. The questionnaires
were randomly distributed among 70 residents of the tower.
After collecting the questionnaires, the data and information related to each question were categorized. The result of
analyzing the data showed that a gradual increase in height
has a linear relation with the social interaction of residents.
Finally, according to this relation, and also in order to prevent a decline in social interactions between residents, some
strategies were suggested to promote the level of social interactions in high-rise residential complexes.
Keywords: Height, High-rise Building, Public Spaces, Social Interactions.
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 -1مقد مه
بشر به د نبال تکامل د ر زند گی خویش ،مسکن طبیعی
د ر غارها را رها نمود و به مسکن ساختة د ست خود
روی آورد ؛ و تا امروز هر آنچه فرهنگ ،اقتصاد  ،و ابعاد
زند گی انسان متحول شد ه ،مسکن او هم متحول شد ه
است .به همین جهت با تحول فرهنگی د ر هر جامعه
ای ،تحول د ر مسکن مشهود می گرد د  .هر جامعه ای
با توجه به تاریخ ،فرهنگ ،مسائل اقتصاد ی ،سیاسی
و اجتماعی خویش به ساخت نوعی از مسکن روی
آورد (نصری .)1374 ،مسکن امروزی د و الگوی تک
خانواری و آپارتمانی د ارد  .آپارتمان ها خود به د و
گروه اصلی تقسیم می گرد ند که د ر آن ،ساختمان
های متعارف یا کوتاه مرتبه تا  8طبقه ،و بیش از
آن بلند مرتبه یا برج نامید ه می شوند (Chiara and
.)Crosby, 1995
آپارتمان نشینی را می توان از مهم ترین تحوالت د ر
فرآیند اسکان بشر د ر شهرها د انست که به فرم غالب
مسکن شهری د ر د وران معاصر تبد یل شد ه است.
مجتمع های مسکونی که زمانی قرار بود با قرارگیری
د ر میان فضاهای سبز و زیبا و کم تراکم ،محیط
هایی با کیفیت و بستری مطلوب برای تعامالت
اجتماعی ساکنین ایجاد کنند  ،به تد ریج به مجتمع
هایی آپارتمانی با تراکم بسیار باال تبد یل گرد ید ند .
فضاهای عمومی که افراد و گروه های مختلف
اجتماعی د ر آن سهیم اند  ،محل تباد ل افکار و
اطالعات و مکانی برای شکل گیری شبکه های
اجتماعی هستند ). (Hajer and Reijndorp, 2001
فضاهای عمومی مشتمل بر فضاهای گوناگونی چون:
معابر ،فضاهای باز عمومی ،میاد ین ،پالزاها ،پارک ها،
زمین های بازی ،سواحل و کناره ها و سایر فرم های
فضاهای تجمع می باشند (Woolley, 2003).
ایجاد کوی های مسکونی برای رفع نیاز مسکن
نیازمند ان و نیز احد اث مجتمع های مسکونی کوتاه
و بلند مرتبه د ر مقیاس کوچک و بزرگ از جملة این
اقد امات بود ه اند  .بسیاری از مجتمع های مسکونی
ساخته شد ه د ر شهر تهران ،با اینکه د ر زمان ها و با

انگیزه های مختلف و د ر الگوهای متفاوت ایجاد شد ه
اند  ،اما به تبع شرایط اقتصاد ی ،سیاسی و اجتماعی
حاکم بر جامعه و بخش مسکن ،لزوم ًا از تمامی
معیارهای ایجاد محیط مسکونی مطلوب برخورد ار
نیستند (عزیزی و ملک محمد نژاد .)1386 ،
د ر این تحقیق سعی بر آن است که:
– کیفیت فضاهای عمومی و امکانات آن د ر یکی
از مجتمع های مسکونی بلند مرتبة شهر تهران مورد
ارزیابی قرار گیرد و نوع فعالیت مورد عالقه ساکنین
د ر این فضاها مشخص گرد د .
– د ر صورت پایین بود ن سطح تعامالت اجتماعی
و روابط میان ساکنین پیشنهاد هایی برای کمرنگ
کرد ن این معضل مطرح شود  ،و با بررسی تعامالت
اجتماعی و روابط ساکنین ،نقش ارتفاع و تأثیر آن بر
تعامالت اجتماعی افراد بیان گرد د .
 -2چارچوب نظری تحقیق
توسعه امر شهرنشینی و کمبود زمین های بد ون
معارض د ر شهرها از یک طرف ،و ترویج فرهنگ
استفاد ه از فضا د ر ساختمان سازی به شکل
ساختمان های غربی از طرف د یگر موجب گرد ید
که د ر شهرهای بزرگ و به خصوص تهران ،مالکان
به احد اث ساختمان-های چند طبقه روی آورند
(د لخوش .)1381 ،همگام با روند رشد شهرنشینی
فزایند ه ،سیاست تولید مسکن انبوه د ر قالب مجتمع-
های مسکونی به عنوان یکی از راه های پاسخ به نیاز
مسکن به سرعت گسترش یافته است.
پیشرفت های صنعتی ،ازد یاد جمعیت ،تولید شیوه
های معماری نوین و مفهوم توسعه عمود ی ،نیروهایی
بود ند که سیر تحول این مجتمع ها به اشکال امروزی
را تحت تأثیر قرار د اد ند (عزیزی و ملک محمد نژاد ،
 .)1386از لوکوربوزیه و میس وند رروهه گرفته تا
نورمن فاستر و پل رد ولف ،بلند مرتبه سازی همیشه
مورد توجه خاص بود ه است.
«بلند مرتبه سازی» گاه وسیله ای برای قد رت
نمایی و اسکان قشر ثروتمند جامعه و گاه وسیله

ای برای اسکان افراد کم د رآمد جامعه بود ه است.
ایجاد واحد هایی با امکانات حد اقل و قیمت مناسب
برای اسکان شمار زیاد ی از افراد کم د رآمد تر جامعه
همواره به عنوان یک راه حل کارآمد مورد توجه بود ه
است .بشر همیشه به د نبال ساخت ساختمان های
بلند مرتبه بود ه است .این ساختمان ها بیانگر و القا
کنند ة نوعی پیچید گی و عظمت هستند  .علیرغم
روی آورد ن اقشار مختلف جامعه به این ساختمان
ها ،کماکان با انتقاد های تند ی د ر زمینة فقد ان یک
زند گی خوب و سالم مواجهند ) (Yuen, 2005؛ چرا
که مسکن تنها سرپناه فیزیکی و یک خوابگاه نیست
و باید مسائل روانی ،فرهنگی و خانواد گی هم د ر آن
منظور شود  ،امروزه مسکن به شکل عمود ی د رآمد ه
ولی فرهنگ استفاد ه از آن افقی ماند ه است (نصری،
.)1374
خانه هاي ایرانی د ر مفهوم سنتی آن ،با اتکا به وسعت
و تفکیک اند رونی و بیرونی و ترکیبی از فضاهاي
مختلف ،ظرفیت انجام فعالیت هاي متنوعی د اشتند و
به طور کلی افراد خانواد ه می توانستند بیشتر نیازهاي
فضایی خود را د ر د اخل همین خانه ها تأمین نمایند .
د ر ایران به د لیل تضاد ها و تناقضاتی که د ر طول
تاریخ وجود د اشته و هر روز نیز بیشتر می شود  ،حق
هیچ کد ام از عرصه-هاي زند گی جمعی و زند گی
خصوصی به د رستی اد ا نشد ه است .معضالتی مانند
استفاد ة ناد رست از فضاها و نبود فضاي کافی براي
یک فعالیت ،حتی موجب بروز بسیاري بیماري هاي
روانی د ر جامعه ایرانی شد ه است .این موضوع بسیار
خطرناك است؛ چرا که یک رفتار خاص و نامطلوب
بعد از چند سال و چند نسل به عاد تی تبد یل می شود
که ترک آن بسیار سخت خواهد بود و حتی اگر جامعه
به غلط بود ن آن هم پی ببرد باز آن را تکرار خواهد
کرد (چرمایف و الکساند ر.)1376 ،
 -1-2تعامالت اجتماعی
زند گی د ر یک مجتمع مسکونی پر رفت و آمد و
شلوغ می تواند خسارات جبران ناپذیری به ارتباطات

اجتماعی ساکنین آن وارد آورد  .محققان معتقد ند که
یکی از اثرات منفی ناشی از تراکم جمعیت ،کاهش
روابط اجتماعی فرد است ) .(Huang, 2006بسیاری
از مجموعه های آپارتمانی شاهد د وری و بیگانه
بود ن همسایگان از هم بود ه و این د ر حالی است
که از لحاظ فیزیکی نزد یک و از لحاظ روحی ،تعاون،
همکاری و همد لی کیلومترها با هم فاصله د ارند
(نصری.)1374 ،
عد م توجه به فضای باز د ر برابر تود ه ساختمانی،
از مشکالت اصلی مجتمع های بلند مرتبه د ر
تأمین مقیاس انسانی ،محصوریت فضایی ،ترکیب
زیباشناسانه و فضای سبز مناسب می باشد (عزیزی
و ملک محمد نژاد  .)1386 ،ساختمان های بلند مرتبه
به علت جد ا کرد ن ساکنین از محیط طبیعی و فضای
سبز همیشه مورد انتقاد بود ه اند  .د سترسی ساکنین
د ر طبقات پایین مجتمع مسکونی به سطح زمین و
فضاهای باز و سبز آن به مراتب آسان تر از د سترسی
افراد به آن د ر طبقات باالست.
محوطة یک مجتمع را می توان به نوعی د ر امتد اد
فضاها و عرصه های زند گی خصوصی افراد د انست،
از این رو د ر طراحی مجموعه باید تا جای امکان
تد ابیری د ر نظر گرفته شود که این د سترسی تسهیل
گرد د  .اکثر ساکنین معمو ًال به آن د سته از فضاهای
عمومی که به محیط زند گی شان نزد یک تر است
بیشتر تمایل نشان می د هند (;Harrison, 1983
 .)Huang, 2010د ر حقیقت ارزش فضاهای باز و
عمومی یک مجتمع مسکونی به اهمیت و یا بزرگ
بود ن آن نیست ،بلکه ارزش آن به صمیمیت فضایی
و نز د یکی آن به محیط زند گی خصوصی است
).(Burgess et al., 1988; Huang, 2006
تحقیقات نشان می د هد که ساکنین طبقات باالتر
بیشتر از ساکنین طبقات پایین تر احساس محصوریت
می کنند  .این جد ایی و محصوریت اثرات منفی
متعد د ی بر روان ،رفتار و سالمت ساکنین به جای
می گذارد  .د ر طبقات باال گاه فاصله از سطح زمین آن
قد ر زیاد می شود که د سترسی به آن تنها از طریق
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استفاد ه از آسانسور امکان پذیر است.
فضاهای سبز و باز به عنوان فضاهایی که می توانند
گرد آورند ة طبقات مختلف جامعه باشند  ،اهمیت ویژه
ای د ارند  .گرد همایی طبقات مختلف مرد م ،می تواند
د ر ایجاد تعامالت فرهنگی و تعد یل جامعه مثمرثمر
واقع شود (فربد  .)1386 ،این فضاها امکان مراود ه
بین انسان ها ،تفریح ،پیاد ه روی ،گذران اوقات
فراغت ،بازی ،تجمع ،د ید ار ،نشست ،گفتگو ،و غيره را
برای همگان فراهم می آورد (معینی .)1385 ،مطمئن ًا
عملکرد فضاهای عمومی از جمله فضاهای باز با رشد
تکنولوژی تجهیزات و بر اساس سطح الگوی رفتاری
(فرهنگی) ساکنین و بر اساس جنسیت و سن (مرد و
زن ،کود کان ،خرد ساالن ،افراد جوان و سالمند ان)،
آب و هوا و غيره د ر جوامع مختلف متفاوت بود ه و
هست (معینی.)1385 ،
تراکم پایین و گشود گی فضا د ر مجتمع های
مسکونی متعارف ،عامل مهمی د ر تأمین فضای سبز
مناسب ،آرامش باال و جریان هوای مناسب د ر آن
است .از د ید گاه ساکنان مجتمع های مسکونی ،وجود
فضای سبز و رعایت حریم مناسب ،عامل اصلی د ر
تحقق معیارهای کیفی محیط مسکونی است (عزیزی
و ملک محمد نژاد  .)1386 ،انسان به ارتباط د اشتن
با محیط طبیعی و مرد م اجتماع نیاز اساسی د ارد .
مطالعات اخیر نشان می د هد که گذران اوقات د ر
یک فضای باز و د ر ارتباط بود ن با د یگران ،اثرات
روحی و روانی مثبتی بر روی فرد خواهد گذاشت
 (Wener and Carmalt, 2006).فضاهای جمعی
یک مجتمع مسکونی بلند مرتبه ،باعث ایجاد تعامالت
اجتماعی ساکنین مجموعه گشته (Garling and
 )Colledge, 1989به طوری که این گونه فضاها
برای ایجاد مناسبات چهره به چهره ،تجربة مشترک
فضا ،رابطه انسانی با کالبد و همچنین برگزاری
فعالیت های جمعی و عمومی ساکنین ،کارآمد و
مناسب هستند  .حضور افراد د ر مکان و ایفای نقش
فعال د ر فضاهای جمعی از حس مکان نشأت می
گیرد و مکان به واسطة محد ود کرد ن روابط اجتماعی

د ر قلمرویی مشخص ،احساس تعلق به گروه را پد ید
آورد ه و تقویت می کند و بد ین ترتیب بر تراکم روابط
چهره به چهره می افزاید (سرمست و متوسلی1389 ،؛
گل محمد ی .)1381 ،فعالیت ها و رفتارهای جاری د ر
فضاهای عمومی از فعالیت های محد ود  ،هد فمند و
الزامی عرصه خصوصی ،متمایز و فراترند (مسعود ی،
 .)1380معماري باید فضاهایی متمایز براي فعالیت
هاي متفاوت فراهم آورد و آن ها را به نحوي به هم
پیوند د هد که محتواي عاطفی آن ،کنش و حیات
آد می د ر آن فضاها را تقویت کند (حسینی و نوروزیان
ملکی .)1387 ،فضاهای سبز عمومی هم از د ید گاه
تأمین نیازهای زیست محیطی افراد و هم از نظر
تأمین فضای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی
آنان جایگاهی د رخور اهمیت د اشته است (سوزنچی،
 )1383و د ر ایجاد حس جمعی نقش اساسی را ایفا می
کنند (Fleming et al., 1985; Huang, 2006).
البته این فضاها متعلق به تک تک ساکنین مجموعه
بود ه و از این منظر خصوصی تلقی می شوند ؛ ولی از
آن جایی که می توانند مورد استفاد ة تمامی ساکنین
نیز قرار بگیرند  ،حالتی جمعی و عمومی نیز پید ا
می کنند  .بر این اساس می توان آن ها را نوعی
فضاهای نیمه عمومی د ر نظر گرفت که به عنوان
گره های فعالیتی ،نقش مهمی را د ر رفت و آمد ،
تعامل و سایر فعالیت های ساکنین مجموعه بر عهد ه
د ارند  (Archea, 1977).عالوه بر آن ،پلی هستند
که د نیای بیرون و د رون یک مجتمع مسکونی را به
یکد یگر متصل می نمایند و فضاهایی قابل د فاع
هستند (Newman,1973).
 -2-2سئواالت و فرضیه تحقیق
د ر این پژوهش ،بر اساس نتایج حاصل از مرور اد بیات
موضوع ،عوامل مؤثر بر افزایش تعامالت اجتماعی
ساکنان د ر فضاها استخراج گرد ید و فرضیات تحقیق
شکل گرفت .این تحقیق با این فرضیه پیش رفت که
د ر مجتمع های مسکونی بلند مرتبه ،افزایش ارتفاع و
زند گی د ر طبقات باالتر ،از مشارکت مرد م د ر فضاها

کاسته و سبب کاهش تعامالت اجتماعی می شود و
د ر انتها سعی می گرد د به سواالت اساسی زیر نیز
پاسخ د اد ه شود :
 آیا زند گی د ر ارتفاع زیاد نسبت به سطح زمین سببکاهش استفاد ه از فضاهای باز محوطه می-گرد د ؟
 آیا به طور کلی محوطه د ر ارتباط و تعامل ساکنینبا یکد یگر تأثیرگذار است؟
 -3روش تحقیق
د ر این پژوهش ،پس از طبقه بند ی مجتمع های
بلند مرتبه شهر تهران ،برج بین المللی تهران به
عنوان نمونة مورد ی تحقیق حاضر انتخاب شد  .این
برج د ر میان بزرگراههای حکیم غرب ،شیخ بهایی و
کرد ستان شهر تهران واقع شد ه است .برج بینالمللی
تهران  ۱۶۲متر ارتفاع د ارد که د ر  ۵۶طبقه ساخته
شد ه است .سطح مقطع برج به شکل ستاره  ۳پر با
زوایای  ۱۲۰د رجه است .این برج  ۲۲۰۰۰۰مترمربع
زیربنا د ارد که مشتمل بر  ۵۷۲واحد ( ۴۳آپارتمان
سوئیت ۱۷۲ ،آپارتمان د وخوابه ۳۱۳ ،آپارتمان سه
خوابه ۱۶ ،آپارتمان چهار خوابه ۱۱ ،آپارتمان پنت
هاوس تریپلکس و  ۱۷واحد تجاري د ر طبقه همکف)
می باشد  .مساحت فضای عمومی و باز برج نزد یک
به  20000متر مربع است که این مقد ار د ر حد ود 9
د رصد ِ متراژ زیربنای برج می باشد .
برای بررسی وضع موجود  ،و همچنین شناسایی
مشکالت ،محد ود یت ها و خواسته های ساکنین،
مطالعه مید انی مورد استفاد ه قرار گرفت .این مطالعه
توصیفی – تحلیلی بر روی  61نفر از افراد ساکن د ر
برج بین المللی تهران انجام گرد ید  .د ر روش نمونه
گیری آماری ،تعد اد  70پرسشنامه د ر اختیار بخش
های پذیرش سه بال قرار گرفت .پرسشنامه ها به طور
تصاد فی میان ساکنین عبوری از فضاهای البی توزیع
گرد ید و از آنان د رخواست می شد د ر نظرسنجی و

تکمیل پرسشنامة حاوی سؤاالت ،مشارکت نمایند که
د ر حد ود  61( %87نفر) از آنان حاضر به همکاری
شد ند  .د ر واقع آزمود نی های این پژوهش ،نمونه
های د اوطلب بود ه اند  .د ر این راستا از بعضی از پاسخ
د هند گان به تناسب سواالت ،مصاحبه ای  20تا 30
د قیقه ای نیز به عمل آمد .
برای آن که تأثیر د ور بود ن از سطح زمین بر میزان
آشنایی و تعامالت اجتماعی ساکنین با یکد یگر بررسی
گرد د  ،افزایش ارتفاع به عنوان متغیر مستقل و میزان
آشنایی و تعامالت ساکنین به عنوان متغیر وابسته
د ر نظر گرفته شد تا رابطة بین ارتفاع و میزان روابط
ساکنین با یکد یگر بد ست آید  .سنجش این رابطه،
د ر قالب یک پرسشنامة بسته انجام گرفت تا بتوان
د اد ه ها را با د قت بیشتری تجزیه و تحلیل نمود .
د ر تحقیق حاضر ابتد ا د و د سته سوال د ر قالب یک
پرسشنامه آماد ه شد که د سته ای از سواالت بر اساس
طیف لیکرت طراحی شد ه و بخشی د یگر نیز نظرات
ساکنان را د ر زمینة نحوه استفاد ة ساکنان از فضاهای
عمومی مجتمع مسکونی و نیز سطح تعامالت
اجتماعی آنان ،جویا می شد  .از تکنیک «مقیاس
د هی لیکرت» 1به منظور مقایسه و اولویت بند ی
عوامل استفاد ه گرد ید  .پاسخ ها د ر طیف لیکرت به
پنج د ستة (خیلی خوب ،خوب ،متوسط ،ضعیف و
خیلی ضعیف) و یا (خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی
کم) تقسیم شدند.
پس از اتمام نظرسنجی و جمع آوری پرسش نامه
ها ،اطالعات مربوط به هر سوال د سته بند ی شد و
یافته های حاصل از آن د ر راستای مشاهد ات مید انی
قرار گرفت .د ر این مطالعه ،رابطه د و به د و متغيرهاي
موجود د ر تحقيق بررسی گرد ید و با استفاد ه از تحليل
رگرسيون تغييرات متغير وابسته با توجه به تغييرات
متغير مستقل پیش بینی گرد ید .

1 - Likert Scales
اين مقياس از مجموعه اي منظم از گويه ها كه به ترتيب خاصي تد وين شد ه است ساخته مي شود  .اين گويه ها حاالت خاصي از پد يد ه مورد اند ازه گيري
را به صورت گويه هايي كه از لحاظ ارزش اند ازه گيري د اراي فاصله هاي مساوي است عرضه مي كند  .پاسخ-د هند ه ميزان موافقت خود را با هر يك از
اين عبارات د ر يك مقياس د رجه بند ي شد ه كه معمو ًال از يك تا پنج يا هفت د رجه است نشان مي د هد  .سپس هريك از گويه ها از نظر عد د ي (رتبه)
ارزش گذاري مي شود  .حاصل جمع عد د ي اين ارزش ها ،نمره آزمود ني را د ر اين مقياس بد ست مي د هد .
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 -4یافته هاي تحقيق
 -2-4نقش فضاها در افزایش آشنایی و
از  61آزمودنی مورد بررسی 32 ،نفر ( )%52زن و  29نفر تعامل ساکنین
( )%48مرد بودند .بازة سنی در گروه مورد مطالعه بین نتایج تحقیق نشان داد که هر یک از فضاهای عمومی
 10 – 56سال بود و میانگین سنی  33سال.
مجتمع مورد مطالعه ،به گونه ای در ایجاد ارتباط میان
ساکنین مجتمع تأثیر می گذارند .با توجه به نمودار ،طبق
 -1-4تمایل افراد به فضاهای عمومی یا نظر ساکنین ،فضاهای جمعی مانند پارک ها و فضای
خصوصی
سبز و نیز آمفی تاتر و سایر بخش های جمعی داخلی،
در سوالی که در مورد تمایل افراد به فضاهای عمومی مهم ترین نقش را در افزایش تعامالت و آشنایی ساکنین
و جمعی (فضاهایی که امکان د یدار و گفت و گو را با با یکد یگر دارند .البی مجتمع با داشتن امکاناتی نظیر
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪ ﻭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﻣﺒﻠﻤﺎﻥگردهم
ﻛﻤﺒﻮﺩبرای
مناسبی را
ﺑﺎﺯﻱفضای
ﻣﻨﺎﺳﺐتلویزیون،
مبلمان و
آییﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﻟﺪ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ
(مانند ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
خصوصی ﺗﻌﺮﻳﻒ
فضاهای ﺍﺳﺖ .
سایرین فراهم می-آورند) و یا ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﺏ ﺑﺎﺭﺍﻱﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻮﺟﻮﺩﻋﺪﻡﺩﺭ
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦست آمد
محیط خانه) پرسیده شده بود نتایج زیر بد
فضا از
آنان دومین
ﺭﺗﺒﻪو از
آورده
فراهم
نظرﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ .
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ
 یدﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺳﻮﻡ دﺩﺭ
ﻓﻀﺎﻫﺎ
ساکنین ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺠﺘﻤﻊ :،ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
همان گونه که مشاهده می گردد علی رغم آن که میزان تأثیر در افزایش تعامالت ساکنین است .عدم
درصد قابل توجهی از افراد به فضاهای خصوصی تمایل تعریف فضاهای مناسب برای بازی کودکان و نیز کمبود
 -4ﻳﺎﻑﺗﻪﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ
دارند ،بیش از نیمی از ساکنین ( ،)%55فضاهای عمومی مبلمان مناسب در اطراف آن برای والد ین و سایر ساکنین
 10ﺳﺎﻝ
ﺏ 56
ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻴﻦ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ
ﺳﻨﻲ ﺩﺭ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺍﺯ  61ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ 32 ،ﻧﻔﺮ ) (%52ﺯﻥ ﻭ  29ﻧﻔﺮ ) (%48ﻣﺮﺩ
ﺑﻮﺩ ﻭﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ
ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﺭﺍﻱ –ﺑﺎﺯﻱ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﺯﺓﻋﺪﻡ
نظیر پارک ها و فضاهای سبز مجتمع را به محیط خانه مجتمع ،سبب شده است که این گونه فضاها رتبه سوم در
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  33ﺳﺎﻝ.
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺭﺗﺒﻪ ﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ
ترجیح می دهند که این مسأله نشان داد نتایج حاصل میزان تأثیرگذاری بر تعامالت را بدست آورند.
یافته های تحقیقات مشابهی که در
پژوهش با
 -1-4ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱاز این
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ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ) ،(%55ﻑ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺳﺎﻳﺮ-3
علت-4
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱبا
تعامل
ایجاد نیاز
بخشی د یگر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ د یگران
ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ
ﺑﺎﺯ ﻭﺍﺳﺖ،
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
بهﺻﻮﺭﺕ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲبهﻛﻪ ﺩﺭ
ﻫﺎﻱ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺩﻳﺪﺍﺭﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ .(3
ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯ ﻭ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ،
ﻣﻄﺎﺑﻖلیل زندﺍﺯ
ﺁﻥر
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ د
ت
طوالنی
مجموعه به د
) et al., 1996; Tandy, 1999ساکنین
ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﺑﻪ
ﺫﺍﺗﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ
مد ﺍﺯ
ﺑﺨﺸﻲ
ﺩﻳﺪﻛﻨﻴﻦ،
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮگیﺳﺎ
.(Cunningham
است.ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻴﺎﺯ
تنهایی ﺑﻪ
ﺑﺨﺸﻲ ﺩﻳﮕﺮ
ﻭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ
ﻋﻠﺖاز آن
ناشی
آپارتمان و
ﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .

 -4-4ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ) ،(%38ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
آشنایی
فضاها د ر
نقش
ساکنین ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭ
تعامل ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ
ﮔﻮﻧﻪوﻓﻀﺎﻫﺎ
افزایشﺍﻳﻦ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ
نمود ارﺍﻱ-2ﺑﺎﺯ ﻭ
ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻀﺎﻩ

 -3-4ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ،ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﺯ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ .(3

 -4-4ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ) ،(%38ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘ
ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻀﺎﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺁﻥ
نمود ار  -1نمود ار ساکنین به فضاهای عمومی یا خصوصی

نمود ار  -3کیفیت فضاهای باز و محوطه مجتمع

 -2-4ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﻙﻧﻴﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻥﺵﺍﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺕﺃ ﺛﻴﺮ
ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ،ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺭﻙ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﻔﻲ ﺗﺎﺗﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ
ﺟﻤﻌﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻥﻗﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ  .ﻻﺑﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ
ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ،ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺩﻫﻢ ﺁﻳﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ 7

 -5-4ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ
ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺍﺳﺖ  18 .ﻧﻔ
ﺯﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻩﺍﻧﺪ .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻈﻴ
ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ  15ﻧﻔﺮ ) (%25ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  6ﻧﻔﺮ )0
 -3-4کیفیت فضاهای باز و محوطه مجتمع نبود نیمکت ها ی کافی و محل-های نشستن د ر
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻ
محوطه مجموعه است.
از د ید ساکنین ،فضاهای باز و محوطه مجتمع از ﻫﺎﻱ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﺖ .

کیفیتی متعاد ل برخورد ار هستند (نمود ار شماره .)3

 -4-4میزان استفاد ه از فضاهای باز و
محوطه مجتمع مسکونی
همانگونه که مشاهد ه می گرد د بیش از نیمی از
پاسخگویان ( ،)%38فضاهای باز و آزاد مجتمع را
چند ان مورد استفاد ه قرار نمی د هند  .د ر سواالتی که
د ر مورد مشکالت فضاهای باز و انتظارات ساکنین
از این گونه فضاها پرسید ه شد ه ،به د الیل آن اشاره
گرد ید ه است.
شکل  .1محد ود ه فضاهای مسکونی و باز برج بین المللی تهران؛
ﻱ ﻭ ﺑﺎﺯ
ﻣﺴﻜﻮﻥ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
نگارند گان.
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺤﺪﻭﺩﻩماخذ:

ﺑﺮﺝ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

 -6-4مشکالت فضاهای باز مجتمع
یکی از مشکالت اصلی فضاهای باز از د ید ساکنین،
کمبود فضاهای سبز است که  15نفر ( )%25از پرسش
شوند گان به آن اشاره کرد ه اند  .کمبود د رختان و
خالی بود ن باغچه ها نیز از مشکالت عمد ة فضاهای
نمود ار  -4میزان استفاد ه از فضاهای باز و محوطه مجتمع
سبز بیان گرد ید ه است.
کافی نبود ن سطح فضاهای باز د ر مقایسه با زیربنای
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ
برج و تعد اد ساکنین آن ،مشکل د یگری بود که مورد
ﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺍﺳﺖ  18 .ﻧﻔﺮ ) (%30ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ،ﭘﻴﺎ ﺩﻩﺭﻭﻱ ﻭ ﻗﺪﻡ
 -5-4فعالیت هایی که د ر فضای آزاد توجه  13نفر از ساکنین قرار گرفته بود ( .)%21طراحی
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻩﺍﻧﺪ .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ،ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ،ﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻝ ﻭ ﺗﻨﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ
شاملﺕ ﺑﺎفضاسازی ضعیف و نیز
نامناسب فضاهای باز
انجامﺑﻪمی
گیرد ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺗﻨﻬﺎ  6ﻧﻔﺮ ) (%10ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﮔﻮ ﻭ ﻣﻼﻗﺎ
ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ
مجتمع ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ  15ﻧﻔﺮ ) (%25ﺍﺯ
تفکیک
و
تعریف
م
عد
مناسب فضاها مانند فضای
د
عمد
مجتمع
باز
فضاهای
ر
که
ای
ه
های
فعالیت
ﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺰﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖازﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ،ﻧﺒﻮﺩ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺤﻞ -
صورت می گیرد پیاد ه روی است 18 .نفر ( )%30از بازی بچه ها ،توسط  9نفر ( )%15از ساکنین بیان
ﺤﻮﻃﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺳﺖ .
پاسخگویان ،پیاد ه روی و قد م زد ن را اصلی ترین شد ه بود  .تنها  5نفر ( )%8از پاسخگویان فضاهای
فعالیت خود د ر این گونه فضاها بیان کرد ه اند  .انجام باز مجتمع را د ارای کیفیتی مناسب و قابل قبول بیان
فعالیت های پویا نظیر فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و کرد ند .
تنیس نیز از د یگر فعالیت هایی بود که  15نفر ()%25
 -7-4انتظارات ساکنین از فضاهای باز مجتمع
از ساکنین به آن اشاره نمود ه اند .
تنها  6نفر ( )%10از پاسخگویان گفت و گو و مالقات افزایش فضاهای سبز و کاشت د رختان بیشتر ،از
با د وستان و همسایگان را جزو فعالیت های خود د ر مهمترین خواسته های ساکنین است .فضاسازی
مجتمع بیان کرد ه اند که یکی از د الیل اصلی آن ،بهتر و د ر نظر گرفتن محل هایی برای گفت و گو و
ﻩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻥ

ﺍﻥ؛ ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ.

ﻱ ﻭ ﺑﺎﺯ
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 -9-4ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺑﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﻭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻝ
 -6-4ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺳﺎﻛﻦﻳﻦ ،ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  15ﻧﻔﺮ ) (%25ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶﺷﻮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ  .ﻃﺒﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻓ
ﻧﺒﻮﺩﻥ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﻛﺎﻓﻲ
استقرارﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﺪ ﺓ
ﺑﺎﻏﭽﻪآییﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩﻥ
ﺑﻴﺎﻥصند لی
نیمکتﺳﺒﺰها و
همسایگان و
گرد هم
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱکنند ه د ر کنار تنوع فرهنگی
ﺳﻄﺢکسل
تنگ و
راهروهای
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻲ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ،ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﻭ ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ
ﺑﻮﺩ )د.(%21
ساکنینﻗﺮﺍﺭبهﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
فضاهای ﻩ 13
مناسب ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺝ
ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻣﺸﻜﻞ
هایﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﺑﺮﺝ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ
عمومی
تفکیک
بیشترﺁﻥد ر ،کنار
الیل اصلی مورد اشاره قرار
عنوان
.
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﺳﺎﺯﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ 9

از د یگر خواسته های عمد ه ساکنین بود .

گرفتند .

ﻧﻔﺮ ) (%15ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ  .ﺗﻨﻬﺎ  5ﻧﻔﺮ ) (%8ﺍﺯ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻕ ﺍﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﺮﺩﻧﺪ.
افزایش
فضاهایﺁﻣﺪجمعی
ﻣﻴﺰﺍﻥ تاثیر
-8-4-9-4
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦد رﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ
 -7-4ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ساکنین
آشنایی
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﻭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ
تعامالتﻣﻲ ﺁﻳﺪ،
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭو ﺷﻤﺎﺭﻩ  6ﺑﺮ
ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺍﺳﺖ  .ﻓﻀﺎﺳﺎﺯﻱ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ
ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﺪ،
ﺁﻣﺪ ﺁﻥ
ﺭﻓﺖ ﻭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻣﻮﺭﺩ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ،
ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
آشنایی
افزایش
ﻫﺎﻱد ر
بسزایی
تأثیر
فضاهای
وجود
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱﻫﺎﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻛﻴﻚ
ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻒ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺩﺭﺩﺭ
ﺻﻨﺪﻟﻲ
جمعیﺩﺭﻫﺎ ﻭ
ﻧﻴﻤﻜﺖ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﻭ
ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﻭ ﮔﺮﺩﻫﻢﺁﻳﻲ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺻﻮﺭﺕ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺍﺯ
ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ
ﺑﺎ
ﻛﻪ
ﻱ
ﺍ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻃﺒﻖ
.
ﺁﻣﺪ
ﺩﺳﺖ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ .و ارتباطات ساکنین د ارد  .همان گونه که د ر نمود ار

ﻛﻨﺎﺭ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺭ
پاسخگویان،ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
رصدﺗﻨﮓ ﻭ ﻛﺴﻞ
ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ
فضاهای
ﻃﺒﻘﺎﺕ 35،د
ﺟﻤﻌﻲمیﺩﺭ شود ،
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ید ه
د
 -8-4ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
افزایش تعامالت و
عمومی را د
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕد ر
نقشی اساسی
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶارای
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ
ﺟﻤﻌﻲ .ﺩﺭ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ 35 ،ﺩﺭﺻﺪ
ﻫﻤﺎﻥبهﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦدﺩﺍﺭﺩ
همسایگانﻭوﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
آشناییﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺕﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻲ ﺃ
وجود
انند . .نیاز
ساکنین می
های ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻨﺪ .ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﻭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ وﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ
ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎﻥ ،ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻢ ﻭﻣﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﻱ
آزاد کافی
ﻧﻘﺸﻲسبز و
فضاهای
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲمجتمع
مناسب د ر
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ،ﺍﺯ ﺷﻴﺐ ﺻﻌﻮﺩﻱ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.نمود ار  -6میزان اشنایی ساکنین با یکد یگر
مسکونی بلند مرتبه ،از شیب صعود ی نمود ار نتیجه

می شود .
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ﺕﺛﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍ ﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺳﺒﺰ
 -10-4ﺃ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍ ﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺕﺛﻴﺮ ﭼﻨﺪﺍﻥﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺯ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉرﻣﺎﻧﻌﻲ
ﺯﻧﺪﮔﻲ
 -10-4ﻋﻠﺖ
ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ
ﺑﺮﺍﻱکاهش
ﺍﺳﺖ د ر
ارتفاع
زندﺩﺭگی د
تأثیر
ﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﻭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺏ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﻩ 7
ﺭﺍﺣﺖ ﻩ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍسبز
فضاهایﻛﻪآزاد و
استفاد(.ه از
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ارتفاعﺩﺭ تأثیر
گی د ر
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ زند
کسانی ﻧﻴﺎﺯکهﺑﻪمعتقد ند
ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ تعد اد
ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ چند
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ.انی د ر کاهش استفاد ه از فضاهای باز مجتمع

ند ارد کمی بیشتر از آن هایی است که معتقد ند د وری
No.30 Automn & Winter
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ
 -11-4ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺮ
ﺭﻭﺍﺑﻂسبز و
فضاهای
از
عمومی به علت زند گی د ر ارتفاع
14
ﺳﺒﺰ
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍ ﺯ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺩﺭ
ﺕﺛﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
 -10-4ﺃ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
)
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺩﻭ
ﻣﻴﺎﻥ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
ﺁﻭﺭﺩﻥ
ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﺮﺍﻱ
مانعی است برای د سترسی راحت به سطح زمین و
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻛﺎﻫﺶ
ﻱﺑﺮ ﺩﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺕ
جمعی ﺭد رﺗﻔﺎﻉ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺍ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ارتباطات
ﭼﻨﺪﺍﻥو
آشنایی
افزایش
فضاهای
ﻛﺴﺎﻧﻲ ارﻛﻪ -5تاثیر
ﺗﻌﺪﺍﺩ نمود
ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺍﺑﺘﺪﺍﺑﺎﺯبهﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ(،
ﺣﺴﺐ
ﺛﻴﺮﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
گونه فضاها (نمود ار شماره .)7
این
راحت
ستیابی
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶد
ساکنین
ﺳﭙﺲﺭﺍﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ
ﺩﻫﻲﺑﺮﺍﻱ
ﻭﺯﻥﺍﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻌﻲ
ﻫﺎﻱﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ
ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ
ﻋﺪﺩﻱ
ﻋﻠﺖ ﻛﻤﻴﺖ
ﻋﻤﻮﻣﻲﺑﺮﺑﻪﺣﺴﺐ
ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺩﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ساکنین که
یکی از
اعتقاد دﺑﺮ اشت این تاثیر بسیار اند ک
ﻣﺼﺎﺣﺐ ﺧﻮﺩ
ﺓ
ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﻭ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻛﻪ
ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻜﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ .(7
ﺭﺍﺣﺖ ﻩ
ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺟﺪﻭﻝﺍﺯﺷﻤﺎﺭﻩ 2
ﺏ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ )ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺁﻥ
و ناچیز است د ر مصاحبة خود د لیل آن را این گونه
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ
 -9-4میزان آشنایی و رفت و آمد ساکنین بیان کرد که افزایش ارتفاع10نیاز به برقراری ارتباط با
ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ،ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ.
مجتمع با یکد یگر
9
چنان که از نمود ار شماره  6بر می آید  ،میزان آشنایی
 -11-4ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
و روابط ساکنین با یکد یگر بسیار کم و ناچیز است.
ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ )ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
صمیمیت
د ر سوال مشابهی که برای تعیین میزان
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ( ،ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ
رفت ﺑﺮو
همسایگی ،د ر
موجود د
میزانﺳﭙﺲ
موردﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ
ﻭﺯﻥﺩﻫﻲ
روابطﻫﺎﻱ ﻋﺪﺩﻱ
ﺣﺴﺐر ﻛﻤﻴﺖ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺮ
ﮔﺮﺩﻳﺪ .مشابهی با اند کی تغییر
ﺗﻨﻈﻴﻢ ،نتایج
پرسید 2ه شد
آمد آن
ﺟﺪﻭﻝهاﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺁﻥ ﺍﺳﺎﺱ
به د ست آمد .
10
طبق مصاحبه ای که با تعد اد ی از ساکنین صورت
گرفت ،کمبود فضاهای عمومی و کیفیت پایین
این فضاها ،عد م وجود فضاهای جمعی د ر طبقات،
نمود ار  -7تاثیر ارتفاع د ر کاهش استفاد ه از فضاهای آزاد

ﺝﺩﻭﻝ  .1ﻛﻤﻴﺖ ﻋﺪﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ

طبیعت را د ر انسان تقویت می کند  ،به خصوص نیاز
ﻛﻢبا درختکاری
فضاهای باز
سطح کیفیت
ﺧﻴﻠﻲ-2
ﺧﻴﻠﻲو ﻛﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
باال بردنﺯﻳﺎﺩ
ﺯﻳﺎﺩ

به شنید ن صد ای انسان ،طبیعت و پرند گان.
هایی
5ایجاد فضاهای 4سرسبز و د3ر نظر
2
گرفتن محدوده 1
 -11-4تاثیر ارتفاع بر تعامالت و روابط ساکنین مناسب برای فعالیت های اجتماعی ایستا (نشستن ،دور
برای بد ست آورد ن همبستگی میان د و متغیر تحقیق هم جمع شدن ساکنین).
مانندﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
کاهش .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
(میزان ارتباط اجتماعی ساکنین بر حسب افزایش  -3ﺟﺪﻭﻝ 2
فضاهایی از
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲفاع
ﻣﻴﺰﺍﻥ قابل د
فضاهای غیر
ارتفاع) ،ابتد ا میزان روابط ساکنین بر حسب کمیت
فرزندان
ﻃﺒﻘﻪد ین بر
مسقف هستند و نظارت وال
محوطه که
ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
روبروﺍﺯمی
های عد د ی وزن د هی گرد ید و سپس بر آن 2.9
ﺁﻥسازد) .ﻛﻮﺗﺎﻩ
مشکلﻛﻤﺘﺮ
اساس را از طبقة سکونتشان 4باﻃﺒﻘﻪ ﻭ
 -4تفکیک عملکردهای مختلف فضای باز مث ً
جد ول شماره  2تنظیم گرد ید .
ال در
ﻣﺮﺗﺒﻪ(
نظر گرفتن بخشی برای بازی کودکان ،بخشی برای
2.7
ﺑﻴﻦ  4ﺗﺎ  8ﻃﺒﻘﻪ )ﻣﺘﻮﺳﻂ(
جد ول ا -کمیت عد د ی میزان روابط ساکنین با یکد یگر
ورزش و دویدن و بخشی برای نشستن و گفت و گوی
ﺝﺩﻭﻝ  .1ﻛﻤﻴﺖ ﻋﺪﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ 2.6
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  8ﻃﺒﻘﻪ )ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ(
ﺯﻳﺎﺩﻛﻤﻴﺖ ﻋﺪﺩﻱ
ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ ﺝﺩﻭﻝ .1
ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂﻛﻢﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ساکنین.
ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ
ﻛﻢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺯﻳﺎﺩ
ﺧﻴﻠﻲ ﺯﻳﺎﺩ
2
3
4
5
1
 -5پرهیز از ایجاد راهروهای تنگ و خسته کننده در
2
3
4
5
1
طبقات؛ راهروهایی که فقط نقش حرکتی داشته و در
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻡﻳﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ :
هیچ جای مسیر خود گشایشی ندارند و فرد را وادار می
ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺟﺪﻭﻝ.2.2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺟﺪﻭﻝ
ساکنینﺩﺭد ر
آشنایی
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦمیزان
-2
جد ول
ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦﺩﺭ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
طبقاتﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺍﻓﻘﻲ
ﻣﺤﻮﺭ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
ﻣﻴﺰﺍﻥﺍﻳﻦ
میانگین ﺩﺭ
ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
کند که به سرعت از آن ها عبور کرده و به خانة خود
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ  .ﺭﺏ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻭ ﺧﻂ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ،ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺗﺎ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﻴﺎﻧﻲ
) )
ﻛﻤﺘﺮﺍﺯﺍﺯﺁﻥﺁﻥ
2.92.9
ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻃﺒﻘﻪ ﻭﻭ ﻛﻤﺘﺮ
 44ﻃﺒﻘﻪ
ﻛﻮﺗﺎﻩ رسد.
2.72.7
2.62.6

ﻣﺮﺗﺒﻪ(ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺍﺯ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺑﺮﺝ
ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﻓﺰﻭﻧﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .
ﺭﻭ) )ﺑﻪ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ88ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﻮﺳﻂ(
ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻴﻦ 4
ﻣﺘﻮﺳﻂ(
ﻃﺒﻘﻪ
 4ﺗﺎﺗﺎ
ﺑﻴﻦ

دوفصلنامه مديريت شهري

ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ(
ﻃﺒﻘﻪ) )ﺑﻠﻨﺪ
ﺍﺯ  88ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻪ(
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ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻡﻳﺰﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ :
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ
میزان ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 ینﻭ ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻡ
ساکنینﺁﻣﺪ:بر
آشنایی
ترتیب
نمود
ﻳﺰﺍﻥ ب
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ
تعامالتﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﻣﻴﺰﺍﻥ وﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺍﻓﺮﺍﺩارﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﺍﻓﻘﻲدﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻃﺒﻘﺔ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻮﺭ
ﻣﻴﺎﻧﻲﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻧﺸﺎﻥﻭ ﺗﺎﻣﻲﻃﺒﻘﺎﺕﺩﻫﺪ.
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ
ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎ
ﺭﺍ
ﺍﻭ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﻣﺤﻮﺭ
ﻭ
ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﻃﺒﻘﺔ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺍﻓﻘﻲ
ﻦ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻮﺭ
ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ  .ﺭﺏ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻭ ﺧﻂ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ،ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ست
زیر
صورت
به
ارتفاع
افزایش
حسب
:
آمد
بد
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻭ ﺗﺎ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ،
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ  .ﺭﺏ
ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ
ﻴﻮﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ،
ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ
ﺍﮔﺮﭼﻪﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ
ﺧﻂ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻭﮔﺸﺘﻪ،
ﺍﺳﺎﺱﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ
ﺳﺒﺐﻫﺎﻛﺎﻫﺶ
ﺑﺮﺝ
سکونت
این
ر
افراد و
نمود
د
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ ﺑﺎ
طبقة ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
بیانگرﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ
افقیﺍﺯ ﻃﺒﻘﺎﺕ
محور ﮔﺸﺘﻪ،
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦارﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ
ﻭ
ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺳﺒﺐ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺰﻭﻧﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

ﻦ ﻧﻴﺰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺰﻭﻧﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
محورﺍﺳﺖ .عمودی میزان آشنایی او را با سایر ساکنین نشان
می دهد .با تحلیل رگرسیون داده ها نمودار زیر بدست
آمد .بر اساس نمودار و خط رگرسیون ،اگرچه افزایش
ارتفاع به طور میانگین و تا طبقات میانی برج سبب
کاهش تعامالت و آشنایی ساکنین با یکد یگر گشته،
از طبقات میانی به باال به تدریج و با افزایش ارتفاع،
ارتباطات ساکنین نیز رو به فزونی گذاشته است.
برای کم کردن تأثیر نقش ارتفاع بر کاهش تعامالت
ساکنین راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
 -1ایجاد فضاهای باز و سبز در ارتفاع ،در هر طبقه
و یا میان چند ین طبقه به صورت مشترک که با این
11
راهکار دسترسی ساکنین به فضاهای باز و سبز تسهیل
می یابد.
11
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نمود ار  -8تاثیر ارتفاع بر تعامالت اجتماعی ساکنین

11

نمودار  -9نمودار رگسیون تاثیر ارتفاع بر تعامالت اجتماعی ساکنین
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تد ریجی ارتفاع را عامل کاهش تد ریجی تعامالت
 -5نتیجه گیری و جمعبند ي
ترکیب عملکرد ها و فعالیت ها برای ایجاد وحد ت و آشنایی ساکنین با یکد یگر بیان می نمود  ،تأیید
فضایی و عرصه های مختلف نیمه خصوصی ،نیمه نگرد ید .
عمومی و عمومی به عنوان بستر اصلی د ر تعامالت
و روابط اجتماعی محسوب می شوند  .برج بین المللی منابع و ماخذ
تهران علیرغم د اشتن واحد هایی با کیفیت باال -1 ،چرمایف ،سرج و الکساند ر ،کریستفر ()1376
چند ان از فضاهای عمومی مناسب برخورد ار نیست .عرصه های زند گی جمعی و زند گی خصوصی با
کمبود د رختان و فضاهای سبز ،کافی نبود ن سطح جانب یک معماری انسانی ،ترجمة منوچهر مزینی،
فضاهای عمومی و جمعی نسبت به تعد اد ساکنین تهران ،موسسه چاپ و انتشارات د انشگاه تهران.
و زیر بنای برج ،عد م تفکیک مناسب فضاها مانند  -2حسینی ،سید باقر و نوروزیان ملکی ،سعید ()1387
فضای بازی کود کان از سایر بخش های عمومی ،مناسب سازی مسکن و شهر برای افراد د ارای
همه از عواملی است که سبب شد ه این گونه فضاها ناتوانی های جسمی-حرکتی ،نشریه بین المللی علوم
آن طور که شایسته است مورد توجه و استقبال مهند سی د انشگاه علم و صنعت ایران ،سال -10( 19
ب).
ساکنین واقع نگرد د .
نتایج تحقیق نشان د اد که فضاهای جمعی نقشی  -3حید رنیا د لخوش ،تورج ( )1384تاریخ آپارتمان
اساسی د ر افزایش آشنایی و تعامالت ساکنین بر نشینی د ر ایران ،شهرد اری ها ،سال  ،4شماره .43
عهد ه د ارند  .حال که زند گی د ر آپارتمان بین انسان  -4سرمست ،بهرام و متوسلی ،محمد مهد ی ()1389
و محیط طبیعی فاصله اند اخته ،ایجاد فضاهایی باز و بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر د ر میزان حس
سبز با معماری و محوطه سازی زیبا ،د ر فرآهم آورد ن تعلق به مکان ،نشریه مد یریت شهری ،شماره .26
بستری برای برقراری ارتباطات و تعامالت اجتماعی  -5سوزنچی ،کیانوش ( )1383فضای سبز بستر
بسیار مفید می باشد  .همچنین با ایجاد فضاهایی تعامل اجتماعی ،شهرد اری ها ،سال  ،6شماره .67
عمومی د ر د ل ساختمان و قرار د اد ن بخشی برای  -6عزیزی ،محمد مهد ی و ملک محمد نژاد  ،صارم
گرد هم آیی ساکنین به هنگام عصرها ،می توان ( )1386بررسی تطبیقی د و الگوی مجتمع های
تعامالت و ارتباط بین افراد را ارتقاء د اد  .علیرغم آن مسکونی (متعارف و بلند مرتبه) ،هنرهای زیبا ،شماره
که افزایش ارتفاع ،ساکنین را از فضای باز و آزاد و .32
د ر نتیجه از یکد یگر د ور می کند  ،ولی یافته ها نشان  -7فربد  ،سارا ( )1386تاثیرات روانی پارک ها بر
د اد که د ر طبقات باالی برج افزایش ارتفاع نه تنها شهروند ان ،پیام مهند س ،سال  ،8شماره .37
سبب کاهش تعامالت نشد ه بلکه افزایش تعامالت  -8گل محمد ی ،احمد ( )1381جهانی شد ن فرهنگ
و آشنایی ساکنین با یکد یگر را نیز به همراه د اشته و هویت ،تهران ،نشر نی.
است .آن گونه که پیش تر بیان شد افزایش تد ریجی  -9مسعود ی ،کیومرث ( )1380فضاهای عمومی
ارتفاع نیاز به ارتباط با فضای باز و طبیعت و ساکنین شهری جایگاه تعامل اجتماعی ،شهرد اری ها ،سال
را تقویت کرد ه لذا افراد تمایل بیشتری به استفاد ه از  ،3شماره .26
این گونه فضاها از خود نشان می د هند .د ر پایان می  -10معینی ،سید محمد مهد ی ( )1385افزایش
توان این نکته را خاطرنشان ساخت که افزایش ارتفاع قابلیت پیاد ه مد اری ،گامی بسوی شهری انسانی تر.
لزوم ًا کاهش تعامالت اجتماعی و آشنایی ساکنین را هنرهای زیبا ،شماره .27
به د نبال ند اشته و فرض اولیة پژوهش که افزایش  -11نصری ،محسن ( )1374مسکن عمود ی،
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