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ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی 
)مطالعه موردی: مجموعه مسکونی سعیدیه همدان(* 

مهندس راضیه اسفندیاری صدق**، دکتر مهرداد کریمی مشاور***، دکتر گلرخ دانشگر مقدم****

تاریخ دریافت مقاله: 1393/05/19، تاریخ پذیرش نهایی: 1394/07/08

 چکیده
معماری جمعی به عنوان رویکردی نوین در معماری، با ســه رویکرد سیاسی، جامعه شناسانه و روان شناسانه مطرح شده است. 
در معماری جمعی، رویکرد روان شناســانه به عنوان تنها رویکرد مرتبط با طراحی جمعی، دارای شــاخص مهمی به نام احساس 
جمعی اســت. تحوالت جامعه مدرن امروزی نظیر کوچکتر شدن خانواده ها سبب ساز کاهش احساس جمعی و عدم تمایل افراد 
برای حضور در فضاهای عمومی مجموعه های مســکونی گشــته است، موضوعی که با ایجاد انگیزش به کمک طراحی، برای 
حضور و مشارکت مردم در فضاهای عمومی و بهره گیری از تسهیالت و کیفیت این فضاها می تواند فزونی یابد. در این پژوهش 
با استفاده از شیوه تحقیق کیفی، به مطالعه و جمع آوری اطالعات پرداخته و با استفاده از مشاهده و مصاحبه، در نمونه انتخاب 
شده )از طریق نمونه گیری هدفمند( و تطبیق آن با جدول طراحی استخراج شده، این نتیجه حاصل شد که اقلیم و فرهنگ به 

عنوان دو عامل مهم در نگاه جمعی به مسکن در همدان شناخته می شوند.

 واژه  های کلیدی
معماری جمعی، احساس جمعی، روان شناسی محیط

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد راضیه اسفندیاری صدق به راهنمایی دکتر مهرداد کریمی مشاور و مشاوره دکتر گلرخ 
دانشگر مقدم در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان می باشد.

** کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، دانشکده هنر و معماری،همدان، ایران. )مسئول مکاتبات(.
Email: Razieh.Sedgh@yahoo.com

*** استادیار گروه معماری، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، همدان، ایران.
**** استادیار گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، دانشکده هنر و معماری، گروه معماری، همدان، ایران.
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 مقدمه

مجتمع های مسکونی به عنوان پیچیده ترین و اساسی ترین عملکرد در 
عرصه معماری قرن بیستم به حساب آمده و می توانند تأثیرات بسیار زیادی 
بر رفتار ساکنین و روابط آنها در پی داشته باشند )ذبیحی و همکاران،1390(، 
آنها  به عنوان مهم ترین فضاهای زیستی از اهمیت ویژه ای برخوردارند، 
گرچه متأسفانه به کارگیری الگوهای یکنواخت، در پاسخ به افزایش روند 
رو به رشــد، تقاضای مسکن، ســبب کاهش کیفیت مسکن و نارضایتی 
ســاکنان آنها گشته است )معینی و اسالمی، 1388(. باالرفتن احساس جمعی 
ساکنان در مجتمع های مسکونی، در تعامل با همسایگان خود در فضاهای 
عمومی رخ می دهد.  امروزه ابعاد انســانی فضاهای عمومی بیش از هر 
زمان دیگر مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شــهری قرار گرفته و مردم 
نیز مشتاقانه به حضور و مشارکت در چنین فضاهایی پاسخ مثبت داده اند 
)Gehl & Gemzøe, 2004(. آنچــه بیش از ابعاد کالبدی در حضور و تعامل 

اجتماعی افراد مؤثر است، پیش بینی و خلق رویدادهای اجتماعی ا ست، 
که در عین ایجاد فرصت های مشارکت در فعالیت های اجتماعی، می تواند 
 .)Lennard & Lennard, 1984( زمینه ساز ارتقاء احساس جمعی هم باشد
با توجه به اهمیت فضاهای عمومی مجموعه های مسکونی و تمایل افراد 
برای حضور در این فضاها، به نظر می رســد با بررسی احساس جمعی در 
این بخش و به کارگیری اصول استخراجی آن در طراحی ها، می توان به 
ارتقاء این مهم که روز به روز در جامعه مدرن امروزی رو به کم رنگ شدن 

است کمک نمود. 

 روش پژوهش
در ایــن پژوهش کیفی، پارادایم حاکم از نوع تفســیری اســت، که با 
توجه به نمونه هدفمند انتخاب شــده، هدف پژوهشگر  بررسی و تفسیر 
نیازهای ساکنان مجتمع مســکونی سعیدیه بوده و در پی آن است که 
ضمن برآورد فضاهای مورد نیاز، عوامل مؤثر در افزایش احساس جمعی 
ســاکنان را مورد بررسی قرار دهد، داده های گردآوری شده در پژوهش 
کاماًل روایی و متکی به نقل قول هاســت و تالش شده با مصاحبه های 
عمیق و طرح سؤاالت انعطاف پذیر و مشــاهده به داده های مورد نظر 

دست یافته و با تحلیل استقرایی نتیجه گیری گردد.

 معماری جمعی
حوزه معماری جمعی وابســته به مباحث برنامه دهی معماری از منظر 
روان شناســی محیط است. به طوری که برای فهم و شناخت آن باید به 
موضوع برنامه دهی معماری بر مبنای علوم رفتاری )به ویژه روان شناسی 

.) Horelli, 2002 ( توجه داشت )محیط
 به طورکلی، در تعریــف طراحی جمعی، عالوه بر مفاهیم اصلی آن که 

شامل مشارکت، نیازها، شرکت افراد محلی و توانمندسازی مردم است، 
پایداری و عرصه عمومی، به عنــوان مفاهیمی جدید مورد تأکید واقع 

.)Toker, 2007; Harrison & Martocchio, 1998( شده اند
شیوه های طراحی جمعی نهادینه شده در آرمان های چهار دهه گذشته، 
به وضوح مدت ها پیش از بین رفته اســت. در هــر صورت، در نتیجه 
تغییر ســاختارهای اجتماعی، یا به دلیل پایداری اجتماع های جدید در 
چارچوب محیط های ســاخته شده، دخالت کاربر، مفهوم اصلی )ویژگی  
اولیه( طراحی جمعی محبوبیت خود را از دســت داده است. روند جدید، 
بیشــتر تمرکز بر روی مشارکت، با کاهش تأکید بر گروه های محروم و 
توانمندســازی مردم را نشان می دهد که دالیل متعددی نیز برای تغییر 

 .)Toker, 2007( روند در این مسیر وجود دارد
معماری جمعی، معماری اســت که با مشارکت فعال استفاده کنندگان 
صورت پذیــرد، این مشــارکت از طریق فهم و دریافــت ارزش های 
فرهنگی آنها نیز می تواند میســر باشد. درک الگوهای رفتاری و توجه 
بیشــتر به افراد و نیازهای روانی آنها در محیط و فهم درست نیازها )نه 
صرفا دخالت ظاهری آنها( به عنوان موضوعی شاخص برای مشارکت 
کاربــران در طراحی با عنــوان رویکرد معماری جمعــی مطرح گردید 
)اسالمی و همکاران، 1388(. شناخت معماری جمعی نیازمند شناخت ادبیات 
نظری از یک ســو، و تجارب مختلف آن، از سویی دیگر است، اهمیت 
شــناخت معماری جمعی و شــاخصه های کاربــردی آن به ویژه برای 
کشــورهای در حال توسعه مبتنی بر باورها، ارزش ها و پیشینه تاریخی 
است، وجود حس مشترک میان ساکنان و ایجاد حس جمعی )باال بردن 
احساس جمعی شهروندان( یکی از عوامل مهم در معماری جمعی است. 
معماری جمعی از دید کوان، طراحی ســاختمان و فضا است به گونه ای 
که ساکنان محلی یا کاربران آتی، در ارتباط نزیک و مشاور طراح باشند 
)Cowan, 2005(. در تعریفی مختصر می توان گفت که رویکرد معماری 

جمعی مبتنی بر باورها، ارزش ها و نیازهای جمعی مشترکی است که از 
طریــق درک الگوهای رفتاری در یک اجتماع با ویژگی های معین و با 
تکیه بر فاکتور احساس جمعی تحقق می پذیرد )اسالمی و همکاران، 1388(، 
مسأله اصلی در معماری جمعی، کشف نیازها و خواست های کاربر است 
 Hamdi, 1991; ( و نه صرفا دخالت دادن مســتقیم او در فرایند طراحی

.)Moustafa, 2004; Moatasim

این رویکرد نه تنهــا به نقش کاربران توجــه دارد، بلکه کیفیت های 
زیبایی شناسانه را نیز مد نظر قرار می دهد، به هر صورت گرایش های دو 
دهه اخیر نشان می دهد که معماری جمعی از یک جنبش معماری فراتر 
رفته و تأکید خود را به فرایند طراحی معطوف داشــته است به طوری که 
با متمایز نمودن خود از دیگر روش های مشــارکتی پیشــین سعی در 
کاســتن از ناکارآمدی آنها و تبدیل کردن معماری به سمت یک عمل 

مهندس راضیه اسفندیاری صدق، دکتر مهرداد کریمی مشاور، دکتر گلرخ دانشگر مقدم
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ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی...

اخالقی-انســانی بوده است و این مهم را از طریق توجه به ارزش ها و 
باورهای اجتماع ویژه و مورد نظر خود، جسته است، که ابعاد مختلف آن 

در شکل 1 نشان داده شده است.

 رویکردهای معماری جمعی
واتز1 و نویت2 )1987( ســه نوع رویکرد )شــکل 2( را برای معماری 
جمعی توضیح می دهند: رویکرد جامعه شناســانه، رویکرد روان شناسانه 
و رویکرد سیاســی. به دلیل آنکه معماری جمعی در کشورهای مختلف 
اصوال پس از بحران ها مطرح شده و فعاالن سیاسی نقش مهمی در این 
فرایندها داشــته اند، رویکرد سیاسی، مطرح شده، که در ادبیات موضوع 
ما مورد ارجاع نیســت و بررسی تفاوت های دو رویکرد روان شناسانه و 
جامعه شناســانه نیز حاکی از آن است که رویکرد جامعه شناسانه بیشتر 
متوجه نحوه عملکرد اجتماع و لذا رویکرد روان شناسانه، متوجه طراحی 
جمعی است. مفهوم احساس جمعی به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم 
روان شناســی اجتماعی، نقش قابل توجهی را در رویکرد روان شناسانه 
داشــته و به عنوان شــاخصه ای مهم در جهت شکل گیری گروه های 
اجتماعــی و ضمانــت اجرایی فرایند طراحی جمعی اســت )اســالمی و 
همــکاران، 1388(، بنابراین بیش از هر چیز، باید احســاس جمعی که به 

عنوان شاخصه اصلی رویکرد روان شناسانه که مرتبط به پیشینه موضوع 
این پژوهش است، مورد بررسی قرار بگیرد.

 احساس جمعی3 
احســاس جمعی )Gusfield, 1975(، به عنوان یکی از مهم ترین مفاهیم 
روان شناسی اجتماعی و تحقیقات اجتماعی )Zhang & Lin, 2012( دارای 
نقش قابل توجهی در طراحی جمعی ســت. احســاس جمعی، مرتبط با 
تعامالت اجتماعی درون یک جمع است که به وسیله آن احساس تعلق و 
احساس مالکیت در افراد، به دلیل به اشتراک گذاری خواسته ها و نیازهای 

 .)McMillan & Chavis, 1986 ( اعضای گروه، ایجاد می شود
مثــال در مقیاس یک محل کوچک مانند مناطق مســکونی، تعامالت 
اجتماعی و ارتباط جمعی، می تواند شــرایط رضایــت از زندگی را فراهم 
کند )Blanchard, 2008; Fried, 1984(، و همچنین عامل تعیین کننده ای 
 Rogers &( در کیفیت عمومی زندگی و رضایت از رفاه را داشــته باشــد

.)Sukolratanametee, 2009

هیلر4 )1995( به عنوان اولین معرف احســاس جمعی شناخته می شود. 
در کنار مرزهای جغرافیایی تعریف شده برای احساس جمعی، گاهی این 
 .)Zhang & Lin, 2012( مرز می تواند به روابط جمعی کوچک محدود شود

 

 

 

معماري 
جمعی

نیازها و  
خواسته ها

حضور 
مردم 
محلی

بهبود محیط  
براي اقشار  
عرصه کم در آمد

عمومی

)جدید(

پایداري در 

)جدید(محیط

مشارکت

 دهه 4از دست دادن اهمیت در طول 
(Hester, 1996) 

گیري از تمرکز بر روي اقشار تغییر جهت
 (Tokar, 2007(کم در آمد

مفهوم جدید مطرح شده
)Harrison & Martocchio, 1998( 

  

 مفهوم جدید مطرح شده 
(Harrison & Martocchio, 1998)

 

رنگ شدن مشارکت مستقیمکم

مفهوم ثابت باقی مانده از گذشته تا کنون

شکل1. ابعاد مختلف معماری جمعی

شکل 2. رویکردهای معماری جمعی

  

  

 

رويكرد روانشناسانه

شناسانهرويكرد جامعه

رويكرد سياسي

احساس جمعي )وتز و وايتن(شيرواني،رويكردهاي معماري جمعي
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پالس5 و لوییز6 )1996( احســاس جمعی را به عنوان یک ابزار توضیحی 
که واسطه ای در تأثیر زمینه محیطی در جهت رفاه شخصی است، در نظر 
گرفته اند. واژه جامعه7 در اصطالح احساس جمعی8 مفهوم بسیار وسیعی 
دارد. بدین جهت تعاریف به عمل آمده توســط جامعه شناســان گوناگون 

است، بنابراین ابتدا واژه Community تشریح می شود.
 

 Community مفهوم واژه 
Community در واژه احســاس جمعی اشــاره به مفهوم چند بعدی 

مکان دارد، ماننــد: محیط کالبدی، زنجیره ارتباطــی، ارتباط نمادین، 
تأثیرات سیاســی و میراث فرهنگی، در حالی که خود واژه مکان تنها بر 
ابعاد کالبدی تأکید می کند. از این رو مفهوم جمعی، شامل مفهوم مکان 
با ابعاد محیطی و همه مؤلفه هایی اســت کــه یک مکان جغرافیایی را 
 .)Levine & Perkins, 1987( قابل زندگی و معنا دار برای زیستن می سازد
در مقایســه با دلبستگی به مکان، احســاس جمعی می تواند شاخص 
کامل تــری برای ارتباط بین مردم و محیط شــهری که در آن زندگی 
می کنند، باشــد. با این حال، تحقیقات تجربی اساســا این مفهوم را در 
قلمروهای جمعی مختلف از یک بلوک شــهری تا همه شــهر بررسی 

.)Mannarini et al., 2006 ( می کنند

 ابعاد احساس جمعی
مطالعات اولیه، تنها یک عامل را برای اندازه گیری احســاس جمعی 
)Davidson & Cotter, 1986( مطــرح می کننــد، امــا در گــذر زمان 

عوامل مختلفی به آن اضافه شــده اند )Zhang & Lin, 2012(. تشریح 
شــاخصه های احســاس جمعی، یکی از چالش های اساسی در حوزه 
روان شناسی جمعی ست )کامل نیا و همکاران، 1389(. شاید برجسته ترین 
نظریــه در این حوزه نظریه مک میالن9 و چاوز10 باشــد، نظریه آنها 
که به نوعی ســنتزی از دیگر نظریات است، بر اساس نظریه آنها ابزار 
اندازه گیری احســاس اجتماعی دارای چهار بُعد اســت: 1( عضویت؛ 
2( تأثیرگــذار بودن؛ 3(یکپارچگی و بــرآوردن نیازها و 4( پیوندهای 

 .)McMillan & Chavis, 1986 ( مشترک حسی
احســاس جمعی در دو ســطح فردی و جمعی قابل بررسی است 
)Long & Perkins, 2007(. در ســطح شــخصی محققان متغّیرهای 

جمعیت شناســی مختلفی را در ارتباط با احساس جمعی پیدا کرده اند، 
برای مثال ســاکنانی که مسن ترند یا درآمد بیشــتری دارند، احساس 
جمعی باالتری دارند )Davidson & Cotter, 1991(. در کنار این موضوع، 
متغّیرهای ســطوح جمعی که به محیط های مسکونی نیز قابل استناد 
 Prezza( و اندازه شهر )Obst et al., 2002( هستند، مانند درجه شهرنشینی
Costantini, 1998 &( می توانند احساس جمعی را تحت تأثیر قرار دهند 

)Zhang & Lin, 2012(. برخی از متغّیرهای بی ارتباط با ســطح جمعی 

هم، احساس جمعی را تحت تأثیر قرار می دهند، برای مثال، مردمی که 
در واحدهــای اجاره ای زندگی می کنند احســاس جمعی کمتری دارند 
)Hou & Sung, 1998(، ســاکنانی که مدت زمان بیشتری در یک مکان 

سکونت دارند )Chavis et al.,1986(، یا کسانی که با فرزندانشان زندگی 
می کنند )Obst et al., 2002(، احســاس جمعی بیشتری دارند. احساس 
جمعی متعلق به اعضایی ا ســت که به یکدیگــر اهمیت داده، باورها و 
اعتقادات خود را به اشتراک گذاشــته و نیازهایشان شناسایی می شود. 
احســاس جمعی به نوعی بیانگر وابســتگی و تعلق در فضاهایی است 
که افراد در آن ســاکنند )Francis et al., 2012(. عالقه مردم به مناطق 
مسکونی که در آن همسایگان تعامل اجتماعی زیادی دارند بیشتر است. 
در این گونه مناطق وقتی که ساکنین تصمیم به جا به جایی می گیرند، 

نقل مکان آنها با اندوه فراوان همراه است )لنگ، 1390(.
در دوره فّناوری، احساس جمعی تنها به یک مکان جغرافیایی محدود 
نمی شــود، اگر چه همسایگی و مجاورت، فرصت های منحصر به فردی 
را برای تعامــل اجتماعی و حمایتی مانند، تماشــای بچه ها یا نظارت 
خانه های افراد را فراهم می کنــد. به موازات افزایش آگاهی از مزایای 
احســاس جمعی، همواره این نگرانی وجود دارد که این احســاس در 
 ،)Scopelliti & Giuliani, 2004( جامعه غرب در حال نابــودی  اســت
که دالیــل متفاوتی نظیر، کوچکتر شــدن خانواده ها، تنهایی، افزایش 
جمعیت سالخورده، گسترش اوقات فراغت، استفاده از تلویزیون و سایر 
رسانه ها برای آنها ذکر شده است. یکی از وظایف مهم محققان و برنامه ریزان، 
 .)Francis et al., 2012( ایجادشرایط مناسب برای تقویت احساس جمعی است
در ادامه، پیرو نظریات ژانگ11 و الوســون12 بررسی احساس جمعی در 
فضاهای عمومی مجموعه های مسکونی پرداخته شده است. )شکل3(

 
 احســاس جمعی در فضاهای عمومــی مجموعه های 

مسکونی 
زندگی در فضای میان ساختمان ها فرصتی ست برای بودن با دیگران 
به روشــی راحت و بی دردســر. فرد می تواند پیاده روی معمول خود را 
داشته باشد؛ برای بودن در میان مردم برای مدتی کوتاه بر روی نیمکتی 
دعوت کننده نزدیک یک در بنشیند، حتی گاهگاهی از پنجره به بیرون 
نــگاه کردن می تواند فعالیت ارزنده ای باشــد )گل، 1387، 11(. فضاهای 
عمومی فضاهایی هســتند که افراد و گروه هــای مختلف اجتماعی در 
آن ســهیم اند، این فضاها محل تبادل افکار و اطالعات و مکانی برای 
شــکل گیری شــبکه های اجتماعی هســتند، چنین فضاهایی بیش از 
 ،)Hajer & Reijndorp, 2001( آنکه تنها یک فضا باشــند یک تجربه اند
کــه نتیجه چنین تعامل و تجاربی در میــان گروه های مختلف و افراد 

مهندس راضیه اسفندیاری صدق، دکتر مهرداد کریمی مشاور، دکتر گلرخ دانشگر مقدم
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شکل3. سطوح احساس جمعی و اهمیت آن در فضاهای عمومی

 فردي سطح
)Mak et al., 

2009; Long & 
Perkins, 2007(

 

 جمعی سطح
)Mak et al., 

2009; Long & 
Perkins, 2007(

 

 *یکپارچگی و برآوردن نیازها
 *عضویت

 بودن گذار *تاثیر
 مشترك حسی *ارتباطات

)McMillan & Chavis, 
1986( 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 *جنسیت   

 *سن
 *تحصیالت

 *سطح درآمد
*مالکیت

)Davidson & Cotter, 1991( 

 

 
 امالتتع امکان که فضاهایی
 فراهم ساکنان براي را اجتماعی

عمومی و مشاع فضاهاي. کنندمی
)Zhang & Lawson, 2009( 

 

 

 جمعی احساس
)Sense of community(

)Gusfield, 1975( 

ســبب دریافت حس هویت جمعی، احترام به خــود )عزت نفس( ارتقا 
مهارت های جمعی و مشــارکت اجتماعی خواهد بود )چرخچیان و دانشپور، 
1386(. اجتماع پذیــری در فضاهای عمومی بــر پایه نیاز مردم به حس 
تعلــق اجتماعی و تعامل با یکدیگر قــرار دارد و این امر در یک فضای 
 ،)Lang, 1994( اجتماعی هدایت کننده، در کنار تامین آسایش فیزیکی
ادعای قلمرو، حس مالکیت و برقراری عدالت در فضا میسر خواهد بود 
)چرخچیان و دانشپور،1386(. فضاهایی مانند پارک ها و میدان ها، عناصری 
دیگر از محیط ســاخته شده اند، که در پرورش احساس جمعی به دلیل 
ایجاد ارتباط بین محالت و تســهیل شــانس رو به رویی افراد، مؤثرند 
و این فضاها برای همه افراد ســاکن در یک مجموعه مســکونی قابل 
دسترس هســتند که می توانند آزادی عمل، ارتباط و رابطه موقت بین 

.) Francis et al., 2012 ( افراد را فراهم نمایند

 تسهیالت فضای عمومی )جزئیات و مبلمان(
صرفا وجــود فضاهای عمومی، اندازه و تعــداد آنها با میزان تعامالت 
اجتماعــی ارتباط ندارد، بلکه کلید ایــن تعامالت در فضاهای عمومی، 
کیفیت ارائه شــده به وســیله این فضاها، امکانــات و دیگر متغّیرهای 

)Zhang & Lawson, 2009; Biddulph, 2007( کالبدی است
 به طــور خالصه می تــوان گفت که طراحی جزئیــات نقش مهمی در 
گســترش امکانات توقف در فضاهای عمومی دارد، اما متأسفانه معماران 
و برنامه ریــزان فقط به آن عالقه منداند، در حالی که باید آنها را بیشــتر 
مورد آزمون قرار دهند. محدوده های کالبدی مکان ها، خیابان ها، چگونگی 
ارتباط خانه ها و ســاختمان ها با خیابان، موقعیت و گونه فضای خدماتی، 
همگی عناصری هستند که می توانند برای تأمین محیط های زنده و دوست 
داشــتنی پاسخگو به نیازهای ساکنین طراحی شــوند )لنگ، 1390، 196(.

پله ها، جزئیات بدنه و انواع مبلمان شــهری می بایست گستره وسیعی 
از محل های نشســتن ثانویه و مکمل را فراهــم آورند. عناصری مانند 
یادمان ها، پله ها، آب نماها و ســایر عوامل مؤثر در تشویق انسان ها به 
حضــور و تعامل در فضا، در زمره عوامــل تأثیر گذار در ارتقا جنبه های 

کالبدی فضاهای عمومی محسوب می شوند )چرخچیان و دانشپور، 1386(.
استفاد مکرر از فضاهای عمومی نیز در باال بردن احساس جمعی تأثیر 
گذار اســت، که این امر با فراهم آوردن امکانــات در محیط کالبدی، 
می تواند میسر گردد. تکرر استفاده از فضا، تکرار روبه رو شدن چهره به 
چهره و افزایش زمان ماندن در محیط، ســبب ارتقا دوستی ها می شود 
)Francis et al., 2012(. ردیف ســتون ها، ســاباط ها و سایبان های کنار 

نماها در فضاهای شــهری نیز امکانات جذابی را برای مردم به منظور 
درنگ کردن و مشــاهده کردن در عین حال مشــاهده نشــدن فراهم 
می آورند. برای مناطق مســکونی، فرو رفتگــی در داخل نماها، عقب 
نشســتگی ورودی ها، ورودی های سر پوشیده، ایوان ها و محوطه های 
جلویی کارکردی مشــابه دارند؛ هم محفوظ انــد و هم دید خوبی دارند 

)گل،  1387 ، 143(.
جذابیت فضاها، سبب تشویق اســتفاده از فضاهای عمومی می شوند، 
مانند: حضور آالچیق های ســایه بان دار با نیمکت برای گفتگو. چیدمان 
خوب محل های نشســتن در تمامی انواع فضاهای عمومی در شهرها 
و مناطق مسکونی از اهمیت بســیاری برخوردار است. به منظور ارتقاء 
کیفیت محیط بیرونی در یک منطقه، ایجاد فرصت های بیشــتر و بهتر 
برای نشســتن ایده بســیار خوبی محسوب می شــود. در برنامه ریزی 
شهری و فضاهای عمومی مسکونی، طراحان می بایست طوری مکان 
نیمکت هــا را تعیین کنند که نســبت به حالت هــای روبه روی هم یا 
پشت به پشت امکان بیشــتری را برای عمل فراهم آورند. برای مثال 

ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی...
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نیمکت های منحنی یا نیمکت هایی که با زاویه کنار هم قرار گرفته اند، 
بســیار خوب عمل می کنند. نیمکت های دو تا دو تا و با زاویه قائمه که 
دور یک میز قــرار گرفته اند، امکان افزون تری بــرای انجام کارهای 
مختلف و همچنین رفع خســتگی در فضاهای عمومی فراهم می کنند. 
نیمکت هایــی که دارای دیــد بهتری به فعالیت های اطراف هســتند، 
بیشتر از نیمکت هایی که دیدی کم به دیگران دارند مورد استفاده قرار 
می گیرند. نیمکت های پشت به پشت مثالی از سازمان های اجتماع گریز 

هستند )لنگ،1390، 182(.
برخی از ویژگی های کالبدی محیط مانند، قدم زدن، مسیرها، صندلی ها 
و کیفیت فضایی محیط، می تواند دلیل استفاده بیشتر مردم از فضا بوده 
 .) Francis et al, 2012 ( و در باال بردن احســاس جمعی مؤثر واقع شود
این مطلب نشــان می دهد که در فضاهای عمومی در مناطق مسکونی 
تنها فرصت قدم زدن و نشســتن نیســت که وجــود دارد؛ بلکه امکان 
عمل کردن، کاری برای انجام دادن و فعالیتی برای درگیر شــدن با آن 
نیز وجود دارد و فعالیت های کوچک روزانه خانگی مانند پوســت کندن 
سیب زمینی، دوخت و دوز، کارهای تعمیراتی و غذا خوردن نیز می توانند 
به عنوان مکمل آنچه گفته شــد در بیــرون و در فضای عمومی انجام 
شــوند )گل، 1387، 113(. برای فعالیت هایی مانند توقف کردن، ایستادن 
و صحبــت کردن می توان اظهــار کرد که فــرو رفتگی ها مکان های 
محبوبی برای ایستادن هســتند، چون موقعیتی جذاب و نیمه عمومی/

نیمه خصوصی به وجود می آورند. فرد می تواند هم حضور داشته باشد و 
هم اگر مایل بود از میزان خصوصی بودن بیشتری برخوردار باشد، کمی 

عقب تر درون سایه برود.

 اهمیــت فضاهای مختلف در ارتقاء احســاس جمعی 
)تنوع فضایی(

انتقال تدریجی از فضاهای عمومی به خصوصی، به مشارکت مردم در 
فعالیت ها و داشــتن ارتباط نزدیک با رویدادهای فضای عمومی، کمک 
می کند. طراحی بهتر، جزیئات فضایی بیشــتر و همچنین خانه هایی با 
حیاط پشتی خصوصی و حیاط جلویی نیمه خصوصی در مقایسه با آنها 
که تنها حیاط پشــتی دارند، فعال ترند. اهمیت تقســیم نمودن نواحی 
مسکونی به بخش های کوچکتر و واحدهای تعریف شده به عنوان حلقه 
ارتباطی در اغلب سیستم های سلسله مراتبی، بهتر درک شده و در اکثر 
پروژه های جدید مسکن به کار گرفته می شوند. مثال های متعدد نشان 
می دهند که ســاکنین این واحدهای کوچک تر بسیار سریع تر و مؤثرتر 
قابلیت شناسایی برای انجام فعالیت های گروهی و حل کردن مشکالت 
متقابــل را پیدا می کننــد )گل، 1387، 53(. در فضاهای عمومی فرد خود 
حضور دارد، مشارکتی صریح؛ هر چند این مشارکت کم باشد. فضاهای 

عمومی می توانند در مرکز ســاختمان ها قرار بگیرنــد. امکان طراحی 
راهروهای با عرض کافی و کنج های مناســب برای توقف و دیدارهای 
اتفاقی و یا با قرار قبلی وجود دارد. فضاهای نشستن و انتظار را می توان 
به گونه ای طراحی کرد که مردم در فاصله راحتی از یکدیگر قرار گیرند 
و زمان و مکان مطلوب را برای تعامل اجتماعی داشــته باشــند. نقاط 
مکث را می توان در تقاطع مســیرها و امکانات روزمره مورد نیاز مردم 
در نقاط مرکزی طراحی کرد )لنگ،1390، 186(. ایجاد نواحی مسکونی با 
درجه بندی فضاهای بیرونی به صورت فضاهای نیمه عمومی، صمیمی 
و خودمانی و خانوادگی در نزدیکی محل ســکونت امکان شناختن بهتر 
مردم آن ناحیه را فراهم مــی آورد و تجربه کردن فضاهای بیرونی که 
به آن ناحیه مسکونی تعلق دارد منجر به درجات باالتری از کاوشگری 
و مســئولیت پذیری جمعی نســبت به این فضای عمومی و ســاکنان 
آن می شــود. فضاهای عمومی پاره ای از محل ســکونت می گردند و 
نســبت به خرابکاری و جرم و جنایت محافظت می شــوند )گل، 1387، 
53(. در محیــط کالبدی 5 عنصر ارتباطــات جمعی را افزایش می دهد، 
که شامل نوع معماری، طراحی ســایت، مقیاس خیابان ها )مسیرها( و 
تنوع اســتفاده از زمین می باشــد )Daim et al., 2012( تنوع استفاده از 
زمیــن، می تواند به معنی ترکیب و قرار گیری کاربری های مختلف در 
یک مقیاس باشــد. با توجه به اهمیت رویکرد روان شناسانه معماری 
جمعی، احساس جمعی به عنوان مهم ترین شاخصه آن مطرح گردید، 
در این میــان، فضاهای جمعی در طراحی هــای جمعی در دو بخش 
تســهیالت و طراحی اهمیت ویژه ای می یابند، که می توان به صورت 

زیر دسته بندی نمود )شکل4(.
در راستای مطالعات صورت گرفته، عملکردهای غالبی که می توانست 
به عنوان فضاهای عمومی در مجموعه های مسکونی مطرح گردد، و 
تســهیالتی که قابیلت حضور در این فضاها را داشت، جمع آوری شده 
و در نهایــت راهکارهایی در جهت طراحی به گونه ای که سبب ســاز 
افزایش احســاس جمعی گردد، ارائه و رفتارهایی  که می توانست در 

آنها رخ دهد، در قالب جدول های 1 و 2 دســته بندی گردید.
در زمینه طراحی فضاها، تنوع فضایی، در ســه بخش فضای بســته، 
فضای نیمه باز و  فضای باز ایجاد شــد و ســپس به بررســی عملکرد 
فضاها بــا در نظرگیری الگوی رفتاری غالب در آنها پرداخته شــده و 
با توجه به مطالعات صورت گرفتــه، راهکارهای طراحی برای افزایش 
احســاس جمعی در مقابل هر عملکرد ارائه شــده اســت، اما به نظر 
می رســد، راهکارهای طراحی در صورتی می توانند پاسخگو باشند، که 
مردم از شرایط آسایش اقلیمی مطلوب برخوردار باشند تا بتوانند در فضا 
قــرار گرفته و فعالیتی انجام دهند، به عنــوان مثال گردو غبار و آفتاب 
سوزان در اقلیم گرم و خشک، سبب ساز ترجیح استفاده از فضاهای نیمه 

مهندس راضیه اسفندیاری صدق، دکتر مهرداد کریمی مشاور، دکتر گلرخ دانشگر مقدم
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جدول1. دسته بندی اصول طراحی با در نظر گیری عملکرد فضاها

حی
طرا

یی
ضا

ع ف
تنو

سته
ی ب

ضا
ف

الگوی رفتارراهکار  طراحیعملکرد

بلوک ها )اهمیت 
طبقه همکف(

خانه های ردیفی و متقابل، با ارتفاع نه چندان زیاد و قابل مشاهده 
از بیرون با کاربری مناسب

زدن- کردن-قدم  مردم-گفتگــو  خوردن-تماشــای 
نشستن-ایستادن-بازی کردن-راه رفتن

ورودی 
ساختمان)البی(

عقب نشینی ورودی، سرپوشیده، با پلکان در جلوی آن و به 
کارگیری مصالح زیبا و مناسب

زدن- کردن-قدم  مردم-گفتگــو  خوردن-تماشــای 
نشستن-ایستادن-بازی کردن-راه رفتن

خوردن-تماشای مردم-گفتگو کردن- نشستنبه عنوان نقطه کانونی با نمای زیبا و مصالح مناسبرستوران

گفتگو کردنبه عنوان نقطه کانونی با نمای زیبا و مصالح مناسبدکه روزنامه

فضای یکپارچه با دکوراسیون زیبا و روشن و استفاده از گیاهان و فروشگاه
موسیقی در فضا

خوردن-تماشــای مردم-گفتگــو کردن- نشســتن-
ایستادن

تماشــای مردم-گفتگو کردن-قدم زدن-نشســتن-استفاده از گیاهان، گلدان ها و... لند اسکیپ
ایستادن-بازی کردن-راه رفتن

طراحی فضا برای گل بازی، اســکیت و دوچرخه سواری متناسب با فضای بازی
گروه های سنی

تماشــای مردم-گفتگو کردن-قدم زدن-نشســتن-
ایستادن-بازی کردن-راه رفتن

استفاده از خاصیت هویت بخشی هنر عمومی و نمادها و هنر عمومی
ارزش های مشترک کاربران

تماشای مردم-گفتگو کردن- ایستادن

گفتگو کردن- ایستادنبه عنوان نقطه کانونی با نمای زیبا و مصالح مناسبخشکشویی

 باز
مه

ی نی
ضا

ف

تماشای مردم-گفتگو کردن- نشستن-ایستادندید مناسب تراس ها تراس

فضای یکپارچه با دکوراســیون زیبا و روشن و استفاده از گیاهان و فروشگاه
موسیقی در فضا

تماشای مردم-گفتگو کردن- نشستن-ایستادن

تماشای مردم-گفتگو کردن- نشستن-ایستادن-بازی ایجاد باغچه های کوچک جلوی خانه هالندسکیپ
کردن

خوردن-تماشای مردم-گفتگو کردن-نشستناستفاده از سنت ها، باورها و ارزش ها در طراحیرستوران

زدن-تعبیه فضا در محل قابل دیدرستوران)پیک نیک( کردن-قدم  مردم-گفتگــو  خوردن-تماشــای 
نشستن -بازی کردن

 باز
ای

فض

ایجاد باغچه هــای در جلوی خانه ها و ایجــاد مینی پارک ها بین منظر
بلوک ها و اســتفاده از درختان و اجتناب از طراحی فضای سبز رها 

شده

تماشــای مردم-گفتگو کردن-قدم زدن-نشســتن-
ایستادن-بازی کردن

مسیر پیاده روی و 
قدم زنی

استفاده از مسیرهای انحنادار و نه مستقیم با سنگ فرش مناسب و 
تعبیه میدان های کوچک برای کوتاه شد مسیر

گفتگو کردن-قدم زدن- راه رفتن

تماشای مردم-گفتگو کردن- ایستادناستفاده از خاصیت هویت بخشی هنرعمومیهنر عمومی

طراحی وســایل بازی و فضاهای بازی مانند خاک بازی، دوچرخه محوطه بازی
سواری و بسکتبال متناسب با گروه های سنی

خوردن-تماشای مردم-گفتگو کردن- نشستن -بازی 
کردن

ارزیابی احساس جمعی در مجتمع های مسکونی...

باز و بهره گیری از سایبان های مناسب، در بخش هایی از سال می شود، 
حال آنکه، ســرمای طاقت فرســای هوا در اقلیم سرد امکان حضور در 
فضاهای نیمه باز و باز را در فصولی از ســال کم رنگ نموده و می تواند  

تنها محدود به فضای بسته کند.
 دیگر عامل مؤثر در فضاهای جمعی، تسهیالت موجود در آنها محسوب 

می گردد که می تواند شــامل انواع مبلمان و جزیئات در فضا باشــد، در 
این بخــش پس از دســته بندی جزئیات و بررســی الگوهای رفتاری 
در آنهــا، راهکارهای طراحی  برای بهره گیری از مبلمان مناســب در 
جهت افزایش احســاس جمعی ارائه شــدند. با توجه به نظام اعتقادی 
و تفکیک های جنســیتی در ایران در بسیاری از فعالیت ها، مثال امکان 
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استفاده از وسایل ورزشی در محوطه برای بانوان امکان پذیر نیست و یا 
قرارگیری نیمکت ها باید متناسب با این موضوع صورت بگیرد، بنابراین 
بیــن باورها و اعتقادات مردم و اســتفاده آنها از فضــا می تواند ارتباط 

تنگاتنگی وجود داشته باشد.

 مطالعه موردی
 از طریق نمونه گیری هدفمند )تنها مجتمع مسکونی تعریف شده با فضای 
جمعی در همدان(، نمونه موردی انتخاب شد. این مجتمع 600 خانواری 
در منطقه یک اســتان همدان و در سی متری سعیدیه واقع شده، که به 
دلیل قرارگیری در ارتفاعات شــهر از منظر و دید مناسبی برخوردار است. 
در این مجموعه با بررسی سایت پالن و تقسیم بندی آن به نواحی مختلف 
)شکل 5( به مشاهده13 الگوهای رفتاری پرداخته، و در نتیجه مصاحبه های 
انجام شــده با ساکنان14 و مشاهدات صورت گرفته در این مکان، جدول 
زیر به دست آمد، الزم به ذکر است که سایر نیازهای ساکنان نیز در طول 

پژوهــش از طریق مصاحبه با 65 نفر از ســاکنان مجموعه و به صورت 
تصادفی در رده های سنی و جنسی متفاوت، مورد ارزیابی واقع شد، که در 
زیر ارائه شــده است، در ضمن فضاهای داخل بلوک ها هم مورد بررسی 
و مطالعه قــرار گرفت، در نهایت نیز به تطبیق نتایج حاصل )جدول3( با 

جداول اولیه )جدول 1 و 2( پرداخته و نتیجه گیری شد.

 نیازهای ساکنان بر اساس عوامل ارزیابی
اگرچه این مجموعه یکی از بهترین مجتمع های مســکونی در همدان 
محسوب می شود، اما با  ارزیابی نیاز ساکنین بر اساس عوامل طراحی، 
کمبود برخی فضاها، مانند فروشگاه )در مجموعه وجود نداشته و غالب 
ساکنان از فروشگاهی روبری مجتمع اشتراک گرفته و نیازهای خود را 
از آنجا تأمین می کنند(، محلی برای برگزاری مراســم  مذهبی )در حال 
حاضر ســالن ورزشی سرپوشیده تأمین کننده این نیاز است و مشکالت 
بســیاری به همراه دارد(، فضایی جهت انجام تزریقات )به دلیل فاصله 

الگوی رفتارراهکار طراحی

عی
جم

ی 
اها

فض
ت 

یال
سه

ت

ات
زیئ

و ج
ن 

لما
 مب

واع
ان

خوردن-تماشای مردم-گفتگو کردن-نشستنبا سایبان مناسب برای حفاظت در برابر عوامل جویآالچیق

نیمکت های رو به روی هم به صورت منحنی و یا با زاویه دور یک نیمکت )صندلی(
میز عدم استفاده از نیمکت های محافظت نشده

خوردن-تماشای مردم-گفتگو کردن-نشستن

تماشای مردم-گفتگو کردن- ایستادندر محلی مناسب با دید خوبآب نما )فواره(

راه رفتنبرای روشن شدن مسیرهاو ایجاد امنیتچراغ ها

ایستادن-گفتگو کردناستفاده از ارزش های مشترک جمعی در طراحییادمان و المان

بازی کردنتعبیه در محل های قابل مشاهدهوسایل ورزشی

تماشای مردم-گفتگو کردن-ایستادنتعبیه به صورت چند منظوره برای فعالیت های مختلفستونک

تماشای مردم-گفتگو کردن-نشستننقطه کانونی برای ارتباط با جمعایستگاه اتوبوس

جدول2. دسته بندی اصول طراحی با در نظر گیری انواع مبلمان وجزیئات

مهندس راضیه اسفندیاری صدق، دکتر مهرداد کریمی مشاور، دکتر گلرخ دانشگر مقدم

شکل4. جایگاه طراحی و تسهیالت فضاهای جمعی در معماری جمعی

 

     

 

 

 

طراحی 
جمعی

اهمیت فضاهاي جمعی

طراحی

 انواع مبلمان و جزئیات

تنوع فضایی

تسهیالت فضاهاي 
 جمعی

فضاي بسته
فضاي باز

احساس 
جمعی

فضاي نیمه 
باز

رویکرد 
روانشناسانه

معماري 
جمعی

)عملکرد(بررسی کاربري فضاها  
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مجتمع از مراکز درمانی، برای ســاکنان به یک مشــکل تبدیل شــده 
اســت(، افزایش فضا جهت بازی کودکان در رده های سنی مختلف )به 
عنوان مثال موقعیت مکانی وســایل بازی بــه دلیل قرارگیری بر روی 
ارتفاع، برای کودک و همراه او مشکالت و خطرات بسیاری را به همراه 
دارد( احســاس شــد. عالوه بر فضاهای مورد نیاز، در زمینه مبلمان و 
جزیئات نیز، مجموعه کمبود فراوانی دارد، به ویژه  در فصول گرم سال 
که افراد تمایل بیشــتری برای حضور در فضا دارند به شــدت با کمبود 
مبلمان مواجه هســتند که الزم اســت تدابیری در این زمینه اندیشیده 
شود. علی رغم آنکه طبقه همکف بلوک ها، فضایی مناسب جهت انجام 
فعالیت های مختلف بوده و دیوار شیشه ای آن نیز از نکات مثبت و مهم 
آن است، عدم ساماندهی )بدون تفکیک و با فضای یکپارچه( مشکالتی 
را برای ساکنان فراهم کرده است، در پایان اینکه، عدم تعبیه فضاهای 
مناســب جمعی برای فصول ســرد در کل مجموعه، یکی از مهم ترین 

نیازهای افراد ساکن محسوب می گردد.
 

 نتیجه  گیری
با توجه به مطالعات صورت گرفته درحوزه معماری جمعی و احســاس 
جمعی، اهمیت فضاهای جمعی در دو بخش طراحی و تسهیالت فضاها 
مطرح شد و به استخراج اصول طراحی با در نظر گیری عملکرد فضاها 
و الگوهای رفتاری، در قالب جداولی پرداخته شــد، سپس نمونه موردی 
بررسی شده را با آنها تطبیق داده و در نتیجه مشاهدات و مصاحبه های 
انجام گرفته، این نتیجه حاصل شــد که صرفا تنوع فضایی و تسهیالت 
و کیفیت آنها  نمی تواند سبب ســاز حضــور مردم در فضاهای جمعی و 
در نتیجــه تعامالت اجتماعی و باال رفتن احســاس جمعی آنان گردد، 
چرا که مردم برای حضــور در فضا و بهره مندی از امکانات آن نیازمند 
شرایط آسایشی مناسب نیز هســتند، در واقع میان ویژگی های محیط 
طبیعی و الگــوی رفتاری افراد رابطه عمیقی برقرار اســت، حضور در 
فضاهــای عمومی و آغاز فعالیت، نیازمند آب و هوای مطلوب اســت، 

حال آنکه اقلیم ســرد همدان مانع از حضــور مردم در فضاهای جمعی 
در فصل زمســتان گشته است. برای مثال با وجود زمین های بازی غیر 
مســقف طراحی شده در نمونه موردی، برف های سنگین، عمال امکان 
اســتفاده از آنها را در فصول ســرد غیر ممکن می سازد، برای مقابله با 
زمستان های سرد، برخی ســاکنان حتی ترجیح داده اند که بالکن هایی 
با چشــم انداز بســیار زیبا  را از یک فضای نیمه باز، به فضایی کامال 
بســته بدل کنند و یا عدم تعبیه فضای مناســب در طبقه همکف برای 
استفاده ساکنین در فصول گرم، مانع از حضور افراد می گردد، لذا اهمیت  
تنوع فضایی با توجه بــه اقلیم، باید مورد نظر طراحان قرار بگیرد و در 
نظرگیری صرف تنوع فضایی، پاســخگو نخواهد بود. در ادامه، با توجه 
بــه تفاوت فعالیت و الگوهای رفتاری بیــن زن و مرد در طول تاریخ و 
در بیشــتر فرهنگ ها و اهمیت جنســیت در طراحی، در این بخش نیز، 
موضوع محرمیت و تمایل افراد برای جداســازی جنسیتی در گفتگوها 
و یا تفکیک بازی های دخترانه و پســرانه، سبب می شود که فضاهای 
جمعی و تســهیالت موجود در ساعات مناســب، صرفًا در کنترل یکی 
از گروه ها باشــد، که گروه های دیگر را از اســتفاده محروم کرده و به 
دلیل عدم توجه به این موضــوع امکان حضور و فعالیت برای عده ای 
وجود ندارد، که ایــن موضوع نیز باید در طراحی ها مد نظر قرار بگیرد، 
اگر چه با تغییر این تفکیک در طول زمان باید به ســمت طراحی های 
متفاوتی گام برداشــته شود. از آنجایی که باورها و ارزش های مشترک 
ســاکنین به عنوان یکی از عوامل مؤثر در باال بردن احســاس جمعی 
مطرح می شــود و در اینجا این باور می تواند مذهب مردم باشــد که 
در آن اعیاد، عزاداری ها و ســایر مناسبت های مذهبی، دارای جایگاه 
ویژه ای اســت، در نظر گیری فضایی در سایت برای این امر، می تواند 
به باال رفتن احســاس جمعی کمک شایانی نماید. در نهایت می توان 
گفت که، دو عامل اقلیم و فرهنــگ )مذهب( به عنوان عواملی مهم 
در کارکرد فضاها برای افزایش احســاس جمعی، مطرح می شوند. در 
واقع، در اقلیم ها و فرهنگ های متفاوت، طراحی و تســهیالت فضاها 
باید در راســتای تطبیق با این دو مهم یعنی اقلیم و فرهنگ باشــد تا 

کارکرد افزایش احساس جمعی را آشکار سازد. 

 پی نوشت ها
1. Wates  
2. Knevitt 
3. Sense of Community  
4. Hiller 
5. Plas 
6. Lewis  

شکل 5. سایت پالن مجتمع مسکونی سعیدیه و دسته بندی فضاها
ماخذ: شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن )1382(15   
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جدول3. دسته بندی فضاها و نتیجه مشاهدات و مصاحبه ها 

نتیجه گیریشیوه بررسیالگوی رفتارشیوه بررسینام  فضا

- تماشای مردم- گفتگو کردن- نشستن - مشاهدهA: معروف به حوض مرکزی
ایستادن- بازی کردن- راه رفتن- قدم زدن

- کوچک بودن فضا برای زمان هایی که هوا مناسب مشاهده و مصاحبه
است، به دلیل اینکه همه بلوک ها این حوض را برای 

تجمع انتخاب می کنند.

- کافی نبودن نیمکت ها و تعداد کم آنهامشاهده و مصاحبه

- نبود مبلمان مناسب برای افراد ایستادهمشاهده

- تداخل فعالیت ها به دلیل دوچرخه سواری و اسکیت مشاهده و مصاحبه
بازی بچه ها 

B: حوض های میانی دیگر 
بلوک ها

- تماشای مردم- گفتگو کردن- نشستن - مشاهده
ایستادن- بازی کردن- راه رفتن- قدم زدن

-کافی نبودن نیمکت ها و تعداد کم آنها.مشاهده و مصاحبه

- نا امنی برای بچه های کوچک به دلیل وجود پله هامشاهده و مصاحبه

C ایستادن- گفتگو کردن- بازی کردن- راه مشاهدهفضای -
رفتن- قدم زدن

- نیاز به فضای بازی به دلیل تجمع بچه های زیر 13 مشاهده و مصاحبه
سال، به خاطر تسخیر زمین بازی توسط بزرگترها

- نبود مبلمان مناسب چون در این محل گفتگوی مشاهده و مصاحبه
مادران در حین مراقبت از فرزندان کوچک در زمان 

بازی صورت می گیرد.

- نیاز به فضای بازی برای دختر بچه ها )بازی های مشاهده
دخترانه(

- به دلیل نبود فضای بازی کافی برای مشاهده- بازی کردن- راه رفتنمشاهدهD: پشت بلوک ها
دوچرخه سواری و اسکیت استفاده می شود.

- تماشای مردم- بازی کردن- گفتگو مشاهده
کردن- نشستن

- کوچک بودن زمین بازی و تسخیر آن به وسیله مشاهده
پسر بچه ها

- نامناسب بودن محل نشستن برای تماشای بازی هامشاهده

- استقرار در مجاورت بلوک و تولید سرو صدا برای مشاهده و مصاحبه
ساکنان

- نبود تکیه گاه مناسب برای همسایگانی که در حین مشاهده-ایستادن-گفتگو کردنمشاهدهF: پارکینگ روباز
پارک اتومبیل یکدیگر را مالقات می کنند.

- تماشای مردم- گفتگو کردن- نشستنمشاهدهG: محل استقرار وسایل بازی
- ایستادن- بازی کردن

- نبود مبلمان مناسب برای مادرانی که در حین بازی مشاهده و مصاحبه
بچه ها گفتگو می کنند.

- پلکان منتهی به محل بازی،امنیت را از کودکان مشاهده و مصاحبه
سلب نموده است.

- ایجاد فضای بزرگتر )فضای موجود بسیار اندک مشاهده و مصاحبه
است.(

- تماشای مردم-گفتگو کردن- نشستن مشاهدهطبقه همکف )پیلوت(
-ایستادن-بازی کردن

- نبود مبلمان مناسبمشاهده

ورودی واحدها در کنار صندوق 
پستی

- نبود مبلمان مناسب برای تکیه دادنمشاهده- گفتگو کردن-ایستادنمشاهده

- نبود مبلمان مناسب برای تکیه دادنمشاهده- گفتگو کردن-ایستادنمشاهدهورودی واحدها در هرطبقه

- با گسترده شدن این فضا در زمستان،می توان از آن مشاهده
برای گسترش تعامالت همسایگان استفاده کرد.
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7. Communty  
8. Sense Of Community  
9. Mc Millan  
10. Chavis  
11. Zhang  
12. Lawson  

13. مشاهدات انجام شده در ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد 
و شهریور انجام گرفته است.

14. برخی مصاحبه ها در منزل افراد انجام شده است. 
15. این تصویر از مدیریت مجتمع سعیدیه،دریافت گردیده است.
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