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چکید ه
امروزه با رشد  روزافزون جمعیت شهرها از يک سو؛ و افزايش قیمت 
از  بسیاری  د ر  ارتفاع  به  انسان  آورد ن  روی  د يگر،  سوی  از  زمین 
شهرهای پرجمعیت جهان به امری اجتناب ناپذير مبد ل گشته است. 
از اين رو بشر همواره به د نبال يافتن راهکارهايی برای کاهش اثرات 
منفی زند گی د ر ارتفاع بر سالمت فرد ی و اجتماعی خويش بود ه است. 
از مهم ترين عواملی که می توانند  د ر کاهش اين اثرات نقشی اساسی 
هستند .  بلند مرتبه  های  مجموعه  جمعی  و  باز  فضاهای  کنند ،  ايفا 
فضاهای جمعی يک مجتمع مسکونی بلند مرتبه، اگر از طراحی مناسب 
برای  به عرصه هايی  تواند   باشد ، می  برخورد ار  برای تجمع ساکنین 
به  توان  را می  اين فضاها  تباد ل نظر ساکنین مبد ل گرد د .  و  تعامل 
نوعی د ر امتد اد  فضاها و عرصه های زند گی خصوصی افراد  د انست 
که وجود  آن ها د ر يک مجتمع مسکونی حیاتی است. اين پژوهش با 
ارتفاع، میزان تعامالت  افزايش تد ريجی  با  اين فرض پیش رفت که 
اجتماعی ساکنین کاهش می يابد . برای آزمون فرضیه، برج بین المللی 
تهران به عنوان نمونة مورد ی انتخاب گرد يد  و تأثیر تد ريجی ارتفاع 
بر روابط و تعامالت ساکنین اين مجتمع مسکونی مورد  بررسی قرار 
گرفت. د ر همین راستا، تعد اد  70 پرسشنامه به صورت تصاد فی د ر میان 
ساکنین برج توزيع گرد يد . بعد  از جمع آوری پرسشنامه ها، اطالعات 
مربوط به هر سوال د سته بند ی شد  و پس از تجزيه و تحلیل د اد ه ها 
نتايجی به د ست آمد  که نشان د اد  افزايش تد ريجی ارتفاع با تعامالت 
اجتماعی ساکنین رابطه ای غیرخطی د ارد . د ر نهايت با توجه به اين 
رابطه و به منظور مقابله با کاهش روابط ساکنین، راهکارهايی برای 
باال برد ن سطح تعامالت اجتماعی ساکنین د ر مجتمع های مسکونی 

بلند مرتبه مطرح گرد يد .
جمعی،  فضاهای  مرتبه،  بلند   ساختمان  ارتفاع،  کلید ی:  واژگان 

تعامالت اجتماعی.

hosseini@iust.ac.ir :نويسند ه مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09123846232، رايانامه *

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

Due 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, peo-
ple have always looked for the ways to reduce the nega-
tive 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 informa-
tion 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 pre-
vent a decline in social interactions between residents, some 
strategies were suggested to promote the level of social in-
teractions in high-rise residential complexes.
Keywords: Height, High-rise Building, Public Spaces, So-
cial Interactions.
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1- مقد مه
بشر به د نبال تکامل د ر زند گی خويش، 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 تاريخ، فرهنگ، مسائل اقتصاد ی، سیاسی 
روی  از مسکن  نوعی  به ساخت  اجتماعی خويش  و 
آورد  )نصری، 1374(. مسکن امروزی د و الگوی تک 
د و  به  خود   ها  آپارتمان  د ارد .  آپارتمانی  و  خانواری 
ساختمان  آن،  د ر  که  گرد ند   می  تقسیم  اصلی  گروه 
از  بیش  و  طبقه،   8 تا  مرتبه  کوتاه  يا  متعارف  های 
 Chiara and(  آن بلند مرتبه يا برج نامید ه می شوند

 .)Crosby, 1995
آپارتمان نشینی را می توان از مهم ترين تحوالت د ر 
فرآيند  اسکان بشر د ر شهرها د انست که به فرم غالب 
است.  شد ه  تبد يل  معاصر  د وران  د ر  شهری  مسکن 
مجتمع های مسکونی که زمانی قرار بود  با قرارگیری 
محیط  تراکم،  کم  و  زيبا  و  سبز  فضاهای  میان  د ر 
تعامالت  برای  مطلوب  بستری  و  کیفیت  با  هايی 
مجتمع  به  تد ريج  به  کنند ،  ايجاد   ساکنین  اجتماعی 

هايی آپارتمانی با تراکم بسیار باال تبد يل گرد يد ند . 
مختلف  های  گروه  و  افراد   که  عمومی  فضاهای 
و  افکار  تباد ل  محل  اند ،  سهیم  آن  د ر  اجتماعی 
های  شبکه  گیری  شکل  برای  مکانی  و  اطالعات 
 . (Hajer and Reijndorp, 2001) اجتماعی هستند
فضاهای عمومی مشتمل بر فضاهای گوناگونی چون: 
معابر، فضاهای باز عمومی، میاد ين، پالزاها، پارک ها، 
زمین های بازی، سواحل و کناره ها و ساير فرم های 

 (Woolley, 2003). فضاهای تجمع می باشند
مسکن  نیاز  رفع  برای  مسکونی  های  کوی  ايجاد  
نیازمند ان و نیز احد اث مجتمع های مسکونی کوتاه 
و بلند مرتبه د ر مقیاس کوچک و بزرگ از جملة اين 
از مجتمع های مسکونی  بسیاری  اند .  بود ه  اقد امات 
ساخته شد ه د ر شهر تهران، با اينکه د ر زمان ها و با 

انگیزه های مختلف و د ر الگوهای متفاوت ايجاد  شد ه 
اما به تبع شرايط اقتصاد ی، سیاسی و اجتماعی  اند ، 
تمامی  از  لزومًا  مسکن،  بخش  و  جامعه  بر  حاکم 
برخورد ار  مطلوب  مسکونی  محیط  ايجاد   معیارهای 

نیستند  )عزيزی و ملک محمد نژاد ، 1386(.
د ر اين تحقیق سعی بر آن است که:

يکی  د ر  آن  امکانات  و  عمومی  فضاهای  کیفیت   –
از مجتمع های مسکونی بلند مرتبة شهر تهران مورد  
ارزيابی قرار گیرد  و نوع فعالیت مورد  عالقه ساکنین 

د ر اين فضاها مشخص گرد د .
اجتماعی  تعامالت  سطح  بود ن  پايین  صورت  د ر   –
کمرنگ  برای  پیشنهاد هايی  ساکنین  میان  روابط  و 
کرد ن اين معضل مطرح شود ، و با بررسی تعامالت 
اجتماعی و روابط ساکنین، نقش ارتفاع و تأثیر آن بر 

تعامالت اجتماعی افراد  بیان گرد د .

2- چارچوب نظری تحقیق
بد ون  های  زمین  کمبود   و  شهرنشینی  امر  توسعه 
فرهنگ  ترويج  و  طرف،  يک  از  شهرها  د ر  معارض 
شکل  به  سازی  ساختمان  د ر  فضا  از  استفاد ه 
گرد يد   موجب  د يگر  طرف  از  غربی  های  ساختمان 
که د ر شهرهای بزرگ و به خصوص تهران، مالکان 
آورند   روی  چند طبقه  ساختمان-های  احد اث  به 
شهرنشینی  رشد   روند   با  همگام   .)1381 )د لخوش، 
فزايند ه، سیاست تولید  مسکن انبوه د ر قالب مجتمع-

های مسکونی به عنوان يکی از راه های پاسخ به نیاز 
مسکن به سرعت گسترش يافته است. 

شیوه  تولید   جمعیت،  ازد ياد   صنعتی،  های  پیشرفت 
های معماری نوين و مفهوم توسعه عمود ی، نیروهايی 
بود ند  که سیر تحول اين مجتمع ها به اشکال امروزی 
را تحت تأثیر قرار د اد ند  )عزيزی و ملک محمد نژاد ، 
تا  گرفته  وند رروهه  میس  و  لوکوربوزيه  از   .)1386
بلند مرتبه سازی همیشه  نورمن فاستر و پل رد ولف، 

مورد  توجه خاص بود ه است. 
قد رت  برای  ای  وسیله  گاه  سازی«  »بلند مرتبه 
وسیله  گاه  و  جامعه  ثروتمند   قشر  اسکان  و  نمايی 
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است.  بود ه  جامعه  د رآمد   کم  افراد   اسکان  برای  ای 
امکانات حد اقل و قیمت مناسب  با  ايجاد  واحد هايی 
برای اسکان شمار زياد ی از افراد  کم د رآمد تر جامعه 
همواره به عنوان يک راه حل کارآمد  مورد  توجه بود ه 
های  ساختمان  ساخت  د نبال  به  همیشه  بشر  است. 
القا  و  بیانگر  ها  ساختمان  اين  است.  بود ه  بلند مرتبه 
علیرغم  هستند .  عظمت  و  پیچید گی  نوعی  کنند ة 
ساختمان  اين  به  جامعه  مختلف  اقشار  آورد ن  روی 
ها، کماکان با انتقاد های تند ی د ر زمینة فقد ان يک 
زند گی خوب و سالم مواجهند (Yuen, 2005) ؛ چرا 
که مسکن تنها سرپناه فیزيکی و يک خوابگاه نیست 
و بايد  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 ايرانی د ر مفهوم سنتی آن، با اتکا به وسعت 
فضاهاي  از  ترکیبی  و  بیرونی  و  اند رونی  تفکیک  و 
مختلف، ظرفیت انجام فعالیت هاي متنوعی د اشتند  و 
به طور کلی افراد  خانواد ه می توانستند  بیشتر نیازهاي 
فضايی خود  را د ر د اخل همین خانه ها تأمین نمايند . 
طول  د ر  که  تناقضاتی  و  تضاد ها  د لیل  به  ايران  د ر 
تاريخ وجود  د اشته و هر روز نیز بیشتر می شود ، حق 
زند گی  و  جمعی  زند گی  عرصه-هاي  از  کد ام  هیچ 
خصوصی به د رستی اد ا نشد ه است. معضالتی مانند  
استفاد ة ناد رست از فضاها و نبود  فضاي کافی براي 
يک فعالیت، حتی موجب بروز بسیاري بیماري هاي 
روانی د ر جامعه ايرانی شد ه است. اين موضوع بسیار 
خطرناک است؛ چرا که يک رفتار خاص و نامطلوب 
بعد  از چند  سال و چند  نسل به عاد تی تبد يل 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  )چرمايف و الکساند ر، 1376(.

2-1- تعامالت اجتماعی
و  آمد   و  رفت  پر  مسکونی  مجتمع  يک  د ر  زند گی 
شلوغ می تواند  خسارات جبران ناپذيری به ارتباطات 

اجتماعی ساکنین آن وارد  آورد . محققان معتقد ند  که 
از تراکم جمعیت، کاهش  ناشی  اثرات منفی  از  يکی 
روابط اجتماعی فرد  است (Huang, 2006). بسیاری 
بیگانه  و  د وری  شاهد   آپارتمانی  های  مجموعه  از 
است  حالی  د ر  اين  و  بود ه  هم  از  همسايگان  بود ن 
که از لحاظ فیزيکی نزد يک و از لحاظ روحی، تعاون، 
د ارند   فاصله  هم  با  کیلومترها  همد لی  و  همکاری 

)نصری، 1374(.
ساختمانی،  تود ه  برابر  د ر  باز  فضای  به  توجه  عد م   
د ر  بلند مرتبه  های  مجتمع  اصلی  مشکالت  از 
ترکیب  فضايی،  محصوريت  انسانی،  مقیاس  تأمین 
زيباشناسانه و فضای سبز مناسب می باشد  )عزيزی 
و ملک محمد نژاد ، 1386(. ساختمان های بلند مرتبه 
به علت جد ا کرد ن ساکنین از محیط طبیعی و فضای 
اند . د سترسی ساکنین  بود ه  انتقاد   سبز همیشه مورد  
به سطح زمین و  پايین مجتمع مسکونی  د ر طبقات 
فضاهای باز و سبز آن به مراتب آسان تر از د سترسی 

افراد  به آن د ر طبقات باالست. 
محوطة يک مجتمع را می توان به نوعی د ر امتد اد  
فضاها و عرصه های زند گی خصوصی افراد  د انست، 
امکان  جای  تا  بايد   مجموعه  طراحی  د ر  رو  اين  از 
تد ابیری د ر نظر گرفته شود  که اين د سترسی تسهیل 
گرد د . اکثر ساکنین معمواًل به آن د سته از فضاهای 
است  تر  نزد يک  شان  زند گی  محیط  به  که  عمومی 
 Harrison, 1983;) د هند   می  نشان  تمايل  بیشتر 
و  باز  فضاهای  ارزش  د ر حقیقت   .(Huang, 2010
عمومی يک مجتمع مسکونی به اهمیت و يا بزرگ 
بود ن آن نیست، بلکه ارزش آن به صمیمیت فضايی 
است  خصوصی  زند گی  محیط  به  آن  نزد يکی  و 
 .(Burgess et al., 1988; Huang, 2006)
باالتر  طبقات  ساکنین  که  د هد   می  نشان  تحقیقات 
بیشتر از ساکنین طبقات پايین تر احساس محصوريت 
منفی  اثرات  محصوريت  و  جد ايی  اين  کنند .  می 
جای  به  ساکنین  و سالمت  رفتار  روان،  بر  متعد د ی 
می گذارد . د ر طبقات باال گاه فاصله از سطح زمین آن 
قد ر زياد  می شود  که د سترسی به آن تنها از طريق 
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استفاد ه از آسانسور امکان پذير است. 
فضاهای سبز و باز به عنوان فضاهايی که می توانند  
گرد آورند ة طبقات مختلف جامعه باشند ، اهمیت ويژه 
ای د ارند . گرد همايی طبقات مختلف مرد م، می تواند  
د ر ايجاد  تعامالت فرهنگی و تعد يل جامعه مثمرثمر 
مراود ه  امکان  فضاها  اين   .)1386 )فربد ،  شود   واقع 
اوقات  گذران  روی،  پیاد ه  تفريح،  ها،  انسان  بین 
فراغت، بازی، تجمع، د يد ار، نشست، گفتگو، و غیره را 
برای همگان فراهم می آورد  )معینی، 1385(. مطمئنًا 
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 
سالمند ان(،  و  جوان  افراد   خرد ساالن،  کود کان،  زن، 
آب و هوا و غیره د ر جوامع مختلف متفاوت بود ه و 

هست )معینی، 1385(.
های  مجتمع  د ر  فضا  گشود گی  و  پايین  تراکم 
مسکونی متعارف، عامل مهمی د ر تأمین فضای سبز 
آن  د ر  مناسب  هوای  جريان  و  باال  آرامش  مناسب، 
است. از د يد گاه ساکنان مجتمع های مسکونی، وجود  
فضای سبز و رعايت حريم مناسب، عامل اصلی د ر 
تحقق معیارهای کیفی محیط مسکونی است )عزيزی 
د اشتن  ارتباط  به  انسان   .)1386 محمد نژاد ،  ملک  و 
د ارد .  اساسی  نیاز  اجتماع  مرد م  و  طبیعی  محیط  با 
د ر  اوقات  گذران  که  د هد   می  نشان  اخیر  مطالعات 
اثرات  د يگران،  با  بود ن  ارتباط  د ر  و  باز  فضای  يک 
گذاشت  خواهد   فرد   روی  بر  مثبتی  روانی  و  روحی 
.(Wener and Carmalt, 2006) فضاهای جمعی 
يک مجتمع مسکونی بلند مرتبه، باعث ايجاد  تعامالت 
 Garling and) گشته  مجموعه  ساکنین  اجتماعی 
اين گونه فضاها  به طوری که   (Colledge, 1989
برای ايجاد  مناسبات چهره به چهره، تجربة مشترک 
برگزاری  همچنین  و  کالبد   با  انسانی  رابطه  فضا، 
و  کارآمد   ساکنین،  عمومی  و  جمعی  های  فعالیت 
مناسب هستند . حضور افراد  د ر مکان و ايفای نقش 
می  نشأت  مکان  حس  از  جمعی  فضاهای  د ر  فعال 
گیرد  و مکان به واسطة محد ود  کرد ن روابط اجتماعی 

د ر قلمرويی مشخص، احساس تعلق به گروه را پد يد  
آورد ه و تقويت می کند  و بد ين ترتیب بر تراکم روابط 
چهره به چهره می افزايد  )سرمست و متوسلی، 1389؛ 
گل محمد ی، 1381(. فعالیت ها و رفتارهای جاری د ر 
فضاهای عمومی از فعالیت های محد ود ، هد فمند  و 
الزامی عرصه خصوصی، متمايز و فراترند  )مسعود ی، 
فعالیت  براي  متمايز  فضاهايی  بايد   معماري   .)1380
هاي متفاوت فراهم آورد  و آن ها را به نحوي به هم 
حیات  و  کنش  آن،  عاطفی  محتواي  که  د هد   پیوند  
آد می د ر آن فضاها را تقويت کند  )حسینی و نوروزيان 
از د يد گاه  ملکی، 1387(. فضاهای سبز عمومی هم 
نظر  از  هم  و  افراد   محیطی  زيست  نیازهای  تأمین 
تأمین فضای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی 
آنان جايگاهی د رخور اهمیت د اشته است )سوزنچی، 
1383( و د ر ايجاد  حس جمعی نقش اساسی را ايفا می 
 (Fleming et al., 1985; Huang, 2006).  کنند
البته اين فضاها متعلق به تک تک ساکنین مجموعه 
بود ه و از اين منظر خصوصی تلقی می شوند ؛ ولی از 
آن جايی که می توانند  مورد  استفاد ة تمامی ساکنین 
پید ا  نیز  عمومی  و  جمعی  حالتی  بگیرند ،  قرار  نیز 
نوعی  را  ها  آن  توان  می  اساس  اين  بر  کنند .  می 
عنوان  به  که  گرفت  نظر  د ر  عمومی  نیمه  فضاهای 
آمد ،  و  رفت  د ر  را  مهمی  نقش  فعالیتی،  های  گره 
تعامل و ساير فعالیت های ساکنین مجموعه بر عهد ه 
د ارند  .(Archea, 1977) عالوه بر آن، پلی هستند  
که د نیای بیرون و د رون يک مجتمع مسکونی را به 
د فاع  قابل   فضاهايی  و  نمايند   می  متصل  يکد يگر 

 (Newman,1973). هستند

2-2- سئواالت و فرضیه تحقیق
د ر اين پژوهش، بر اساس نتايج حاصل از مرور اد بیات 
اجتماعی  تعامالت  افزايش  بر  مؤثر  عوامل  موضوع، 
ساکنان د ر فضاها استخراج گرد يد  و فرضیات تحقیق 
شکل گرفت. اين تحقیق با اين فرضیه پیش رفت که 
د ر مجتمع های مسکونی بلند مرتبه، افزايش ارتفاع و 
زند گی د ر طبقات باالتر، از مشارکت مرد م د ر فضاها 
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کاسته و سبب کاهش تعامالت اجتماعی می شود  و 
نیز  زير  اساسی  به سواالت  گرد د   انتها سعی می  د ر 

پاسخ د اد ه شود : 
- آيا زند گی د ر ارتفاع زياد  نسبت به سطح زمین سبب 

کاهش استفاد ه از فضاهای باز محوطه می-گرد د ؟
- آيا به طور کلی محوطه د ر ارتباط و تعامل ساکنین 

با يکد يگر تأثیرگذار است؟    

3- روش تحقیق
های  مجتمع  بند ی  طبقه  از  پس  پژوهش،  اين  د ر 
به  تهران  المللی  بین  برج  تهران،  شهر  بلند مرتبه 
عنوان نمونة مورد ی تحقیق حاضر انتخاب شد . اين 
برج د ر میان بزرگراه های حکیم غرب، شیخ بهايی و 
کرد ستان شهر تهران واقع شد ه است. برج بین المللی 
ارتفاع د ارد  که د ر 56 طبقه ساخته  تهران 162 متر 
شد ه است. سطح مقطع برج به شکل ستاره 3 پر با 
زوايای 120 د رجه است.  اين برج 220000 مترمربع 
آپارتمان   43( واحد    572 بر  مشتمل  که  د ارد   زيربنا 
سه  آپارتمان   313 د وخوابه،  آپارتمان   172 سوئیت، 
پنت  آپارتمان   11 خوابه،  چهار  آپارتمان   16 خوابه، 
هاوس تريپلکس و 17 واحد  تجاري د ر طبقه همکف( 
می باشد . مساحت فضای عمومی و باز برج نزد يک 
به 20000 متر مربع است که اين مقد ار د ر حد ود  9 

د رصد ِ متراژ زيربنای برج می باشد .
شناسايی  همچنین  و  موجود ،  وضع  بررسی  برای 
ساکنین،  های  خواسته  و  ها  محد ود يت  مشکالت، 
مطالعه مید انی مورد  استفاد ه قرار گرفت. اين مطالعه 
توصیفی – تحلیلی بر روی 61 نفر از افراد  ساکن د ر 
برج بین المللی تهران انجام گرد يد . د ر روش نمونه 
بخش  اختیار  د ر  پرسشنامه   70 تعد اد   آماری،  گیری 
های پذيرش سه بال قرار گرفت. پرسشنامه ها به طور 
تصاد فی میان ساکنین عبوری از فضاهای البی توزيع 
گرد يد  و از آنان د رخواست می شد  د ر نظرسنجی و 

تکمیل پرسشنامة حاوی سؤاالت، مشارکت نمايند  که 
به همکاری  آنان حاضر  از  نفر(   61( د ر حد ود  %87 
نمونه  پژوهش،  اين  های  آزمود نی  واقع  د ر  شد ند . 
های د اوطلب بود ه اند . د ر اين راستا از بعضی از پاسخ 
د هند گان به تناسب سواالت، مصاحبه ای 20 تا 30 

د قیقه ای نیز به عمل آمد . 
برای آن که تأثیر د ور بود ن از سطح زمین بر میزان 
آشنايی و تعامالت اجتماعی ساکنین با يکد يگر بررسی 
گرد د ، افزايش ارتفاع به عنوان متغیر مستقل و میزان 
وابسته  متغیر  عنوان  به  ساکنین  تعامالت  و  آشنايی 
د ر نظر گرفته شد  تا رابطة بین ارتفاع و میزان روابط 
رابطه،  اين  سنجش  آيد .  بد ست  يکد يگر  با  ساکنین 
بتوان  تا  انجام گرفت  بسته  پرسشنامة  قالب يک  د ر 
نمود .  تحلیل  و  تجزيه  بیشتری  د قت  با  را  ها  د اد ه 
د ر تحقیق حاضر ابتد ا د و د سته سوال د ر قالب يک 
پرسشنامه آماد ه شد  که د سته ای از سواالت بر اساس 
طیف لیکرت طراحی شد ه و بخشی د يگر نیز نظرات 
ساکنان را د ر زمینة نحوه استفاد ة ساکنان از فضاهای 
تعامالت  سطح  نیز  و  مسکونی  مجتمع  عمومی 
»مقیاس  تکنیک  از  شد .  می  جويا  آنان،  اجتماعی 
د هی لیکرت«1  به منظور مقايسه و اولويت بند ی 
عوامل استفاد ه گرد يد . پاسخ ها د ر طیف لیکرت به 
و  ضعیف  متوسط،  خوب،  خوب،  )خیلی  د ستة  پنج 
خیلی ضعیف( و يا )خیلی زياد ، زياد ، متوسط، کم و خیلی 

کم( تقسیم شد ند .
نامه  پرسش  آوری  جمع  و  نظرسنجی  اتمام  از  پس 
ها، اطالعات مربوط به هر سوال د سته بند ی شد  و 
يافته های حاصل از آن د ر راستای مشاهد ات مید انی 
قرار گرفت. د ر اين مطالعه، رابطه د و به د و متغیرهاي 
موجود  د ر تحقیق بررسی گرد يد  و با استفاد ه از تحلیل 
تغییرات  به  توجه  با  وابسته  متغیر  تغییرات  رگرسیون 

متغیر مستقل پیش بینی گرد يد . 

1 - Likert Scales
اين مقیاس از مجموعه اي منظم از گويه ها که به ترتیب خاصي تد وين شد ه است ساخته مي شود . اين گويه ها حاالت خاصي از پد يد ه مورد  اند ازه گیري 
را به صورت گويه هايي که از لحاظ ارزش اند ازه گیري د اراي فاصله هاي مساوي است عرضه مي کند . پاسخ-د هند ه میزان موافقت خود  را با هر يک از 
اين عبارات د ر يک مقیاس د رجه بند ي شد ه که معمواًل از يک تا پنج يا هفت د رجه است نشان مي د هد . سپس هريک 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 مقیاس بد ست مي د هد .
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4- یافته هاي تحقیق
از 61 آزمود نی مورد  بررسی، 32 نفر )52%( زن و 29 نفر 
)48%( مرد  بود ند . بازة سنی د ر گروه مورد  مطالعه بین 

56 – 10 سال بود  و میانگین سنی 33 سال.
 

یا  عمومی  فضاهای  به  افراد   تمایل   -1-4
خصوصی

د ر سوالی که د ر مورد  تمايل افراد  به فضاهای عمومی 
و جمعی )فضاهايی که امکان د يد ار و گفت و گو را با 
سايرين فراهم می-آورند ( و يا فضاهای خصوصی )مانند  

محیط خانه( پرسید ه شد ه بود  نتايج زير بد ست آمد :
که  آن  رغم  علی  گرد د   می  مشاهد ه  که  گونه  همان 
د رصد  قابل توجهی از افراد  به فضاهای خصوصی تمايل 
د ارند ، بیش از نیمی از ساکنین )55%(، فضاهای عمومی 
نظیر پارک ها و فضاهای سبز مجتمع را به محیط خانه 
ترجیح می د هند  که اين مسأله نشان د اد  نتايج حاصل 
از اين پژوهش با يافته های تحقیقات مشابهی که د ر 
ساير کشورها صورت پذيرفته است، متفاوت می باشد  
 .)1999 ,Tandy ;1996 ,.Cunningham et al(
مطابق اظهارنظر ساکنین، بخشی از آن مربوط به تمايل 
با  ارتباط  برقراری  به د يد ار و گفت و گو و  افراد   ذاتی 
د يگران و بخشی د يگر به علت ايجاد  نیاز به تعامل با 
د ر  مد ت  طوالنی  زند گی  د لیل  به  مجموعه  ساکنین 

آپارتمان و تنهايی ناشی از آن است. 

و  آشنایی  افزایش  د ر  فضاها  نقش   -2-4
تعامل ساکنین

نتايج تحقیق نشان د اد  که هر يک از فضاهای عمومی 
مجتمع مورد  مطالعه، به گونه ای د ر ايجاد  ارتباط میان 
ساکنین مجتمع تأثیر می گذارند . با توجه به نمود ار، طبق 
نظر ساکنین، فضاهای جمعی مانند  پارک ها و فضای 
سبز و نیز آمفی تاتر و ساير بخش های جمعی د اخلی، 
مهم ترين نقش را د ر افزايش تعامالت و آشنايی ساکنین 
با يکد يگر د ارند . البی مجتمع با د اشتن امکاناتی نظیر 
مبلمان و تلويزيون، فضای مناسبی را برای گرد هم آيی 
ساکنین فراهم آورد ه و از د يد  آنان د ومین فضا از نظر 
عد م  است.  ساکنین  تعامالت  افزايش  د ر  تأثیر  میزان 
تعريف فضاهای مناسب برای بازی کود کان و نیز کمبود  
مبلمان مناسب د ر اطراف آن برای والد ين و ساير ساکنین 
مجتمع، سبب شد ه است که اين گونه فضاها رتبه سوم د ر 

میزان تأثیرگذاری بر تعامالت را بد ست آورند . 

6 
 

هاي حاصل از آن در بندي شد و يافتهبه هر سوال دسته ها، اطالعات مربوطآوري پرسش نامهپس از اتمام نظرسنجي و جمع
در اين مطالعه، رابطه دو به دو متغيرهاي موجود در تحقيق بررسي گرديد و با استفاده از  .راستاي مشاهدات ميداني قرار گرفت

.  بيني گرديدتحليل رگرسيون تغييرات متغير وابسته با توجه به تغييرات متغير مستقل پيش
 

 ي تحقيقهاتهياف -4
سال بود و  10 – 56بازة سني در گروه مورد مطالعه بين . مرد بودند%) 48(نفر  29زن و %) 52(نفر  32آزمودني مورد بررسي،  61از 

.  سال 33ميانگين سني 
 

تمايل افراد به فضاهاي عمومي يا خصوصي  -4-1
) آورندايي كه امكان ديدار و گفت و گو را با سايرين فراهم ميفضاه(عمومي و جمعي در سوالي كه در مورد تمايل افراد به فضاهاي 

: پرسيده شده بود نتايج زير بدست آمد) مانند محيط خانه(و يا فضاهاي خصوصي 
رغم آن كه درصد قابل توجهي از افراد به فضاهاي خصوصي تمايل دارند، بيش از نيمي از گردد عليگونه كه مشاهده ميهمان

دهند كه اين مسأله نشان داد ها و فضاهاي سبز مجتمع را به محيط خانه ترجيح ميضاهاي عمومي نظير پارك، ف%)55(ساكنين 
باشد هاي تحقيقات مشابهي كه در ساير كشورها صورت پذيرفته است، متفاوت مينتايج حاصل از اين پژوهش با يافته

(Cunningham et al., 1996; Tandy, 1999) .كنين، بخشي از آن مربوط به تمايل ذاتي افراد به ديدار مطابق اظهارنظر سا
و گفت و گو و برقراري ارتباط با ديگران و بخشي ديگر به علت ايجاد نياز به تعامل با ساكنين مجموعه به دليل زندگي طوالني 

.  مدت در آپارتمان و تنهايي ناشي از آن است
 

 
 

نين تعامل ساك نقش فضاها در افزايش آشنايي و -4-2
ثير أدر ايجاد ارتباط ميان ساكنين مجتمع ت ايگونهبه  مطالعه، مجتمع مورد فضاهاي عموميان داد كه هر يك از شنتايج تحقيق ن

هاي تاتر و ساير بخشها و فضاي سبز و نيز آمفيبا توجه به نمودار، طبق نظر ساكنين، فضاهاي جمعي مانند پارك. گذارندمي
البي مجتمع با داشتن امكاناتي نظير مبلمان . قش را در افزايش تعامالت و آشنايي ساكنين با يكديگر دارندترين نجمعي داخلي، مهم

آيي ساكنين فراهم آورده و از ديد آنان دومين فضا از نظر ميزان تأثير در افزايش تعامالت و تلويزيون، فضاي مناسبي را براي گردهم

نمود ار 1- نمود ار ساکنین به فضاهای عمومی یا خصوصی

7 
 

راي بازي كودكان و نيز كمبود مبلمان مناسب در اطراف آن براي والدين و ساير عدم تعريف فضاهاي مناسب ب. ساكنين است
.  ساكنين مجتمع، سبب شده است كه اين گونه فضاها رتبه سوم در ميزان تأثيرگذاري بر تعامالت را بدست آورند

 

 
 

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

 
 ميزان استفاده از فضاهاي باز و محوطه مجتمع مسكوني -4-4

. دهند، فضاهاي باز و آزاد مجتمع را چندان مورد استفاده قرار نمي%)38(گردد بيش از نيمي از پاسخگويان همانگونه كه مشاهده مي
 . اي باز و انتظارات ساكنين از اين گونه فضاها پرسيده شده، به داليل آن اشاره گرديده استدر سواالتي كه در مورد مشكالت فضاه

 

 
 
 
 
 

نمود ار 2- نقش فضاها د ر افزایش آشنایی و تعامل ساکنین

7 
 

راي بازي كودكان و نيز كمبود مبلمان مناسب در اطراف آن براي والدين و ساير عدم تعريف فضاهاي مناسب ب. ساكنين است
.  ساكنين مجتمع، سبب شده است كه اين گونه فضاها رتبه سوم در ميزان تأثيرگذاري بر تعامالت را بدست آورند

 

 
 

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

 
 ميزان استفاده از فضاهاي باز و محوطه مجتمع مسكوني -4-4

. دهند، فضاهاي باز و آزاد مجتمع را چندان مورد استفاده قرار نمي%)38(گردد بيش از نيمي از پاسخگويان همانگونه كه مشاهده مي
 . اي باز و انتظارات ساكنين از اين گونه فضاها پرسيده شده، به داليل آن اشاره گرديده استدر سواالتي كه در مورد مشكالت فضاه

 

 
 
 
 
 

نمود ار 3- کیفیت فضاهای باز و محوطه مجتمع
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4-3- کیفیت فضاهای باز و محوطه مجتمع 
از  مجتمع  محوطه  و  باز  فضاهای  ساکنین،  د يد   از 

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

و  باز  فضاهای  از  استفاد ه  میزان   -4-4
محوطه مجتمع مسکونی

از  نیمی  از  بیش  گرد د   می  مشاهد ه  که  همانگونه 
را  مجتمع  آزاد   و  باز  فضاهای   ،)%38( پاسخگويان 
چند ان مورد  استفاد ه قرار نمی د هند . د ر سواالتی که 
انتظارات ساکنین  و  باز  فضاهای  مورد  مشکالت  د ر 
از اين گونه فضاها پرسید ه شد ه، به د اليل آن اشاره 

گرد يد ه است. 

 
آزاد   فضای  د ر  که  هایی  فعالیت   -5-4

مجتمع انجام می گیرد 
از فعالیت های عمد ه ای که د ر فضاهای باز مجتمع 
صورت می گیرد  پیاد ه روی است. 18 نفر )30%( از 
ترين  اصلی  را  زد ن  قد م  و  روی  پیاد ه  پاسخگويان، 
فعالیت خود  د ر اين گونه فضاها بیان کرد ه اند . انجام 
و  بسکتبال  والیبال،  فوتبال،  نظیر  پويا  های  فعالیت 
تنیس نیز از د يگر فعالیت هايی بود  که 15 نفر )%25( 

از ساکنین به آن اشاره نمود ه اند .
 تنها 6 نفر )10%( از پاسخگويان گفت و گو و مالقات 
با د وستان و همسايگان را جزو فعالیت های خود  د ر 
از د اليل اصلی آن،  اند  که يکی  بیان کرد ه  مجتمع 

د ر  نشستن  محل-های  و  کافی  ها ی  نیمکت  نبود  
محوطه مجموعه است.

4-6- مشکالت فضاهای باز مجتمع
يکی از مشکالت اصلی فضاهای باز از د يد  ساکنین، 
کمبود  فضاهای سبز است که 15 نفر )25%( از پرسش 
و  د رختان  کمبود   اند .  کرد ه  اشاره  آن  به  شوند گان 
خالی بود ن باغچه ها نیز از مشکالت عمد ة فضاهای 

سبز بیان گرد يد ه است.
 کافی نبود ن سطح فضاهای باز د ر مقايسه با زيربنای 
برج و تعد اد  ساکنین آن، مشکل د يگری بود  که مورد  
توجه 13 نفر از ساکنین قرار گرفته بود  )21%(. طراحی 
نامناسب فضاهای باز شامل فضاسازی ضعیف و نیز 
فضای  مانند   فضاها  مناسب  تفکیک  و  تعريف  عد م 
بیان  ساکنین  از   )%15( نفر   9 توسط  ها،  بچه  بازی 
فضاهای  پاسخگويان  از   )%8( نفر   5 تنها  بود .  شد ه 
باز مجتمع را د ارای کیفیتی مناسب و قابل قبول بیان 

کرد ند . 

4-7- انتظارات ساکنین از فضاهای باز مجتمع
از  بیشتر،  د رختان  کاشت  و  سبز  فضاهای  افزايش 
فضاسازی  است.  ساکنین  های  خواسته  مهمترين 
بهتر و د ر نظر گرفتن محل هايی برای گفت و گو و 

8 
 

 
 
 
 

 
 

گيرد هايي كه در فضاي آزاد مجتمع انجام ميفعاليت -4-5
روي و قدم دهاز پاسخگويان، پيا )%30( نفر 18. روي استگيرد پيادهاي كه در فضاهاي باز مجتمع صورت ميهاي عمدهاز فعاليت

نظير فوتبال، واليبال، بسكتبال و تنيس نيز از هاي پويا فعاليتانجام . نداهترين فعاليت خود در اين گونه فضاها بيان كردزدن را اصلي
ت با گو و مالقاواز پاسخگويان گفت )%10( نفر 6تنها . ندانمودهاز ساكنين به آن اشاره  )%25( نفر 15هايي بود كه فعاليتديگر 

-ي كافي و محلهااز داليل اصلي آن، نبود نيمكتند كه يكي اههاي خود در مجتمع بيان كردفعاليت جزودوستان و همسايگان را 
 .هاي نشستن در محوطه مجموعه است

  

 
 

ي و باز محدوده فضاهاي مسكون .1شكل 
 .نگارندگان: ؛ ماخذالمللي تهرانبرج بين

نمود ار 4- میزان استفاد ه از فضاهای باز و محوطه مجتمع

8 
 

 
 
 
 

 
 

گيرد هايي كه در فضاي آزاد مجتمع انجام ميفعاليت -4-5
روي و قدم دهاز پاسخگويان، پيا )%30( نفر 18. روي استگيرد پيادهاي كه در فضاهاي باز مجتمع صورت ميهاي عمدهاز فعاليت

نظير فوتبال، واليبال، بسكتبال و تنيس نيز از هاي پويا فعاليتانجام . نداهترين فعاليت خود در اين گونه فضاها بيان كردزدن را اصلي
ت با گو و مالقاواز پاسخگويان گفت )%10( نفر 6تنها . ندانمودهاز ساكنين به آن اشاره  )%25( نفر 15هايي بود كه فعاليتديگر 

-ي كافي و محلهااز داليل اصلي آن، نبود نيمكتند كه يكي اههاي خود در مجتمع بيان كردفعاليت جزودوستان و همسايگان را 
 .هاي نشستن در محوطه مجموعه است

  

 
 

ي و باز محدوده فضاهاي مسكون .1شكل 
 .نگارندگان: ؛ ماخذالمللي تهرانبرج بين

شکل 1. محد ود ه فضاهای مسکونی و باز برج بین المللی تهران؛ 
ماخذ: نگارند گان.
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گرد هم آيی همسايگان و استقرار نیمکت ها و صند لی 
های بیشتر د ر کنار  تفکیک مناسب فضاهای عمومی 

از د يگر خواسته های عمد ه ساکنین بود .    

افزایش  د ر  جمعی  فضاهای  تاثیر   -8-4
آشنایی و تعامالت ساکنین

وجود  فضاهای جمعی تأثیر بسزايی د ر افزايش آشنايی 
نمود ار  د ارد . همان گونه که د ر  ارتباطات ساکنین  و 
فضاهای  پاسخگويان،  د رصد    35 شود ،  می  د يد ه 
عمومی را د ارای نقشی اساسی د ر افزايش تعامالت و 
آشنايی همسايگان و ساکنین می د انند . نیاز به وجود  
فضاهای سبز و آزاد  کافی و مناسب د ر مجتمع های 
مسکونی بلند  مرتبه، از شیب صعود ی نمود ار نتیجه 

می شود . 
 

 4-9- میزان آشنایی و رفت و آمد  ساکنین 
مجتمع با یکد یگر

چنان که از نمود ار شماره 6 بر می آيد ، میزان آشنايی 
و روابط ساکنین با يکد يگر بسیار کم و ناچیز است. 
صمیمیت  میزان  تعیین  برای  که  مشابهی  سوال  د ر 
و  میزان رفت  د ر مورد   روابط همسايگی،  د ر  موجود  
آمد  آن ها پرسید ه شد ، نتايج مشابهی با اند کی تغییر 

به د ست آمد .
 طبق مصاحبه ای که با تعد اد ی از ساکنین صورت 
پايین  کیفیت  و  عمومی  فضاهای  کمبود   گرفت، 
طبقات،  د ر  جمعی  فضاهای  وجود   عد م  فضاها،  اين 

راهروهای تنگ و کسل کنند ه د ر کنار تنوع فرهنگی 
قرار  اشاره  مورد   اصلی  د اليل  عنوان  به  ساکنین 

گرفتند .

 4-10- تأثیر زند گی د ر ارتفاع د ر کاهش 
استفاد ه از فضاهای آزاد  و سبز

تأثیر  ارتفاع  د ر  زند گی  معتقد ند   که  کسانی  تعد اد  
مجتمع  باز  فضاهای  از  استفاد ه  کاهش  د ر  چند انی 
ند ارد  کمی بیشتر از آن هايی است که معتقد ند  د وری 
از فضاهای سبز و عمومی به علت زند گی د ر ارتفاع 
و  زمین  به سطح  راحت  د سترسی  برای  است  مانعی 
د ستیابی راحت به اين گونه فضاها )نمود ار شماره 7(. 
يکی از ساکنین که اعتقاد  د اشت اين تاثیر بسیار اند ک 
و ناچیز است د ر مصاحبة خود  د لیل آن را اين گونه 
 10بیان کرد  که افزايش ارتفاع نیاز به برقراری ارتباط با 

 

 
 
 

 
 

ميزان آشنايي و رفت و آمد ساكنين مجتمع با يكديگر  -4-9
در سوال مشابهي كه براي . آيد، ميزان آشنايي و روابط ساكنين با يكديگر بسيار كم و ناچيز استبر مي 6 شماره چنان كه از نمودار

ها پرسيده شد، نتايج مشابهي با اندكي تغيير به تعيين ميزان صميميت موجود در روابط همسايگي، در مورد ميزان رفت و آمد آن
ي كه با تعدادي از ساكنين صورت گرفت، كمبود فضاهاي عمومي و كيفيت پايين اين فضاها، عدم وجود اطبق مصاحبه. دست آمد

كننده در كنار تنوع فرهنگي ساكنين به عنوان داليل اصلي مورد اشاره قرار فضاهاي جمعي در طبقات، راهروهاي تنگ و كسل
 .گرفتند

 

 
 

ز فضاهاي آزاد و سبز ثير زندگي در ارتفاع در كاهش استفاده اأت -4-10
هايي است ي در كاهش استفاده از فضاهاي باز مجتمع ندارد كمي بيشتر از آنچندان ثيرأتفاع ترتعداد كساني كه معتقدند زندگي در ا

كه معتقدند دوري از فضاهاي سبز و عمومي به علت زندگي در ارتفاع مانعي است براي دسترسي راحت به سطح زمين و دستيابي 
 خودة در مصاحباين تاثير بسيار اندك و ناچيز است  شتيكي از ساكنين كه اعتقاد دا. )7 شماره نمودار( ه اين گونه فضاهاراحت ب

به  خصوص نيازبه ، كندرا در انسان تقويت ميارتباط با طبيعت برقراري نياز به دليل آن را اين گونه بيان كرد كه افزايش ارتفاع 
. پرندگان طبيعت و، شنيدن صداي انسان

 
تاثير ارتفاع بر تعامالت و روابط ساكنين  -4-11

ارتباط ميزان (ميان دو متغير تحقيق  همبستگيبراي بدست آوردن 
ابتدا ميزان روابط  ،)ارتفاع ساكنين بر حسب افزايش اجتماعي

دهي گرديد و سپس بر وزنهاي عددي ساكنين بر حسب كميت
. تنظيم گرديد 2 شماره آن اساس جدول

نمود ار 6- میزان اشنایی ساکنین با یکد یگر

9 
 

 
 
 

مشكالت فضاهاي باز مجتمع  -4-6
به آن اشاره  شوندگانپرسشاز  )%25( نفر 15، كمبود فضاهاي سبز است كه ينساكنفضاهاي باز از ديد  ت اصليمشكاليكي از 

كافي نبودن سطح فضاهاي . گرديده استفضاهاي سبز بيان ة از مشكالت عمد نيزها كمبود درختان و خالي بودن باغچه. اندكرده
). %21(قرار گرفته بود نفر از ساكنين  13ه مشكل ديگري بود كه مورد توج ،باز در مقايسه با زيربناي برج و تعداد ساكنين آن

 9ها، توسط طراحي نامناسب فضاهاي باز شامل فضاسازي ضعيف و نيز عدم تعريف و تفكيك مناسب فضاها مانند فضاي بازي بچه
ابل قبول بيان از پاسخگويان فضاهاي باز مجتمع را داراي كيفيتي مناسب و ق )%8( نفر 5تنها . از ساكنين بيان شده بود )%15( نفر

.  كردند
انتظارات ساكنين از فضاهاي باز مجتمع  -4-7

هايي فضاسازي بهتر و در نظر گرفتن محل. هاي ساكنين استافزايش فضاهاي سبز و كاشت درختان بيشتر، از مهمترين خواسته
كيك مناسب فضاهاي عمومي از ديگر هاي بيشتر در كنار  تفها و صندليآيي همسايگان و استقرار نيمكتبراي گفت و گو و گردهم

.     هاي عمده ساكنين بودخواسته
 

 تاثير فضاهاي جمعي در افزايش آشنايي و تعامالت ساكنين -4-8
درصد  35شود، گونه كه در نمودار ديده ميهمان. ثير بسزايي در افزايش آشنايي و ارتباطات ساكنين داردأوجود فضاهاي جمعي ت

نياز به وجود . دانندومي را داراي نقشي اساسي در افزايش تعامالت و آشنايي همسايگان و ساكنين ميپاسخگويان، فضاهاي عم
 . شودفضاهاي سبز و آزاد كافي و مناسب در مجتمع هاي مسكوني بلند مرتبه، از شيب صعودي نمودار نتيجه مي

  

 
 
 
 
 

 نمود ار 5- تاثیر فضاهای جمعی د ر افزایش آشنایی و ارتباطات
ساکنین
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ميزان آشنايي و رفت و آمد ساكنين مجتمع با يكديگر  -4-9
در سوال مشابهي كه براي . آيد، ميزان آشنايي و روابط ساكنين با يكديگر بسيار كم و ناچيز استبر مي 6 شماره چنان كه از نمودار

ها پرسيده شد، نتايج مشابهي با اندكي تغيير به تعيين ميزان صميميت موجود در روابط همسايگي، در مورد ميزان رفت و آمد آن
ي كه با تعدادي از ساكنين صورت گرفت، كمبود فضاهاي عمومي و كيفيت پايين اين فضاها، عدم وجود اطبق مصاحبه. دست آمد

كننده در كنار تنوع فرهنگي ساكنين به عنوان داليل اصلي مورد اشاره قرار فضاهاي جمعي در طبقات، راهروهاي تنگ و كسل
 .گرفتند

 

 
 

ز فضاهاي آزاد و سبز ثير زندگي در ارتفاع در كاهش استفاده اأت -4-10
هايي است ي در كاهش استفاده از فضاهاي باز مجتمع ندارد كمي بيشتر از آنچندان ثيرأتفاع ترتعداد كساني كه معتقدند زندگي در ا

كه معتقدند دوري از فضاهاي سبز و عمومي به علت زندگي در ارتفاع مانعي است براي دسترسي راحت به سطح زمين و دستيابي 
 خودة در مصاحباين تاثير بسيار اندك و ناچيز است  شتيكي از ساكنين كه اعتقاد دا. )7 شماره نمودار( ه اين گونه فضاهاراحت ب

به  خصوص نيازبه ، كندرا در انسان تقويت ميارتباط با طبيعت برقراري نياز به دليل آن را اين گونه بيان كرد كه افزايش ارتفاع 
. پرندگان طبيعت و، شنيدن صداي انسان

 
تاثير ارتفاع بر تعامالت و روابط ساكنين  -4-11

ارتباط ميزان (ميان دو متغير تحقيق  همبستگيبراي بدست آوردن 
ابتدا ميزان روابط  ،)ارتفاع ساكنين بر حسب افزايش اجتماعي

دهي گرديد و سپس بر وزنهاي عددي ساكنين بر حسب كميت
. تنظيم گرديد 2 شماره آن اساس جدول

نمود ار 7- تاثیر ارتفاع د ر کاهش استفاد ه از فضاهای آزاد 
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جد ول ا- کمیت عد د ی میزان روابط ساکنین با یکد یگر

جد ول 2- میانگین میزان آشنایی ساکنین د ر طبقات

طبیعت را د ر انسان تقويت می کند ، به خصوص نیاز 
به شنید ن صد ای انسان، طبیعت و پرند گان.

4-11- تاثیر ارتفاع بر تعامالت و روابط ساکنین
برای بد ست آورد ن همبستگی میان د و متغیر تحقیق 
افزايش  حسب  بر  ساکنین  اجتماعی  ارتباط  )میزان 
کمیت  حسب  بر  ساکنین  روابط  میزان  ابتد ا  ارتفاع(، 
های عد د ی وزن د هی گرد يد  و سپس بر آن اساس 

جد ول شماره 2 تنظیم گرد يد .

بد ين ترتیب نمود ار میزان آشنايی و تعامالت ساکنین بر 
حسب افزايش ارتفاع به صورت زير بد ست آمد :

د ر اين نمود ار محور افقی بیانگر طبقة سکونت افراد  و 
محور عمود ی میزان آشنايی او را با ساير ساکنین نشان 
می د هد . با تحلیل رگرسیون د اد ه ها نمود ار زير بد ست 
آمد . بر اساس نمود ار و خط رگرسیون، اگرچه افزايش 
برج سبب  میانی  تا طبقات  و  میانگین  به طور  ارتفاع 
کاهش تعامالت و آشنايی ساکنین با يکد يگر گشته، 
از طبقات میانی به باال به تد ريج و با افزايش ارتفاع، 

ارتباطات ساکنین نیز رو به فزونی گذاشته است.
برای کم کرد ن تأثیر نقش ارتفاع بر کاهش تعامالت 

ساکنین راهکارهای زير پیشنهاد  می گرد د :
1- ايجاد  فضاهای باز و سبز د ر ارتفاع، د ر هر طبقه 
و يا میان چند ين طبقه به صورت مشترک که با اين 
راهکار د سترسی ساکنین به فضاهای باز و سبز تسهیل 

می يابد .

2- باال برد ن سطح کیفیت فضاهای باز با د رختکاری و 
ايجاد  فضاهای سرسبز و د ر نظر گرفتن محد ود ه هايی 
مناسب برای فعالیت های اجتماعی ايستا )نشستن، د ور 

هم جمع شد ن ساکنین(. 
3- کاهش فضاهای غیر قابل د فاع مانند  فضاهايی از 
محوطه که مسقف هستند  و نظارت والد ين بر فرزند ان 

را از طبقة سکونتشان با مشکل روبرو می سازد . 
د ر  مثاًل  باز  تفکیک عملکرد های مختلف فضای   -4
نظر گرفتن بخشی برای بازی کود کان، بخشی برای 
ورزش و د ويد ن و بخشی برای نشستن و گفت و گوی 

ساکنین. 
5- پرهیز از ايجاد  راهروهای تنگ و خسته کنند ه د ر 
طبقات؛ راهروهايی که فقط نقش حرکتی د اشته و د ر 
هیچ جای مسیر خود  گشايشی ند ارند  و فرد  را واد ار می 
کند  که به سرعت از آن ها عبور کرد ه و به خانة خود  

رسد .
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 .ساكنين نيز رو به فزوني گذاشته است

نمود ار 8- تاثیر ارتفاع بر تعامالت اجتماعی ساکنین 

نمود ار 9- نمود ار رگسیون تاثیر ارتفاع بر تعامالت اجتماعی ساکنین
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5- نتیجه گیری و جمعبند ي
وحد ت  ايجاد   برای  ها  فعالیت  و  عملکرد ها  ترکیب 
نیمه  نیمه خصوصی،  و عرصه های مختلف  فضايی 
عمومی و عمومی به عنوان بستر اصلی د ر تعامالت 
و روابط اجتماعی محسوب می شوند . برج بین المللی 
باال،  کیفیت  با  واحد هايی  د اشتن  علیرغم  تهران 
نیست.  برخورد ار  از فضاهای عمومی مناسب  چند ان 
نبود ن سطح  کافی  سبز،  فضاهای  و  د رختان  کمبود  
ساکنین  تعد اد   به  نسبت  جمعی  و  عمومی  فضاهای 
مانند   فضاها  مناسب  تفکیک  عد م  برج،  بنای  زير  و 
عمومی،  های  بخش  ساير  از  کود کان  بازی  فضای 
همه از عواملی است که سبب شد ه اين گونه فضاها 
استقبال  و  توجه  مورد   است  شايسته  که  طور  آن 

ساکنین واقع نگرد د . 
نقشی  جمعی  فضاهای  که  د اد   نشان  تحقیق  نتايج 
بر  ساکنین  تعامالت  و  آشنايی  افزايش  د ر  اساسی 
عهد ه د ارند . حال که زند گی د ر آپارتمان بین انسان 
و محیط طبیعی فاصله اند اخته، ايجاد  فضاهايی باز و 
سبز با معماری و محوطه سازی زيبا، د ر فرآهم آورد ن 
بستری برای برقراری ارتباطات و تعامالت اجتماعی 
فضاهايی  ايجاد   با  همچنین  باشد .  می  مفید   بسیار 
برای  بخشی  د اد ن  قرار  و  ساختمان  د ل  د ر  عمومی 
توان  می  عصرها،  هنگام  به  ساکنین  آيی  گرد هم 
تعامالت و ارتباط بین افراد  را ارتقاء د اد . علیرغم آن 
آزاد  و  باز و  از فضای  ارتفاع، ساکنین را  افزايش  که 
د ر نتیجه از يکد يگر د ور می کند ، ولی يافته ها نشان 
د اد  که د ر طبقات باالی برج افزايش ارتفاع نه تنها 
تعامالت  افزايش  بلکه  نشد ه  تعامالت  کاهش  سبب 
به همراه د اشته  نیز  را  با يکد يگر  آشنايی ساکنین  و 
است. آن گونه که پیش تر بیان شد  افزايش تد ريجی 
ارتفاع نیاز به ارتباط با فضای باز و طبیعت و ساکنین 
را تقويت کرد ه لذا افراد  تمايل بیشتری به استفاد ه از 
اين گونه فضاها از خود  نشان می د هند .د ر پايان می 
توان اين نکته را خاطرنشان ساخت که افزايش ارتفاع 
لزومًا کاهش تعامالت اجتماعی و آشنايی ساکنین را 
افزايش  که  پژوهش  اولیة  و فرض  ند اشته  د نبال  به 

تعامالت  تد ريجی  کاهش  عامل  را  ارتفاع  تد ريجی 
تأيید   نمود ،  می  بیان  يکد يگر  با  ساکنین  آشنايی  و 

نگرد يد .
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