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چکیده
تحقیقات همواره ایجاد تعادل میان خلوت و تعامل اجتماعی هم بوسیله مفاهیم کالبدی و هم مفاهیم فرهنگی – اجتماعی که
زمینه های روانی الزم را ایجاد می نماید میسر است( .عینی فر )١731،حوزه روانشناسی محیط نشان می دهد که سازمان
فضایی میتواند تعامالت اجتماعی مطلوب را تقویت نماید و از طرف دیگر این سازمان فضایی میتواند برایجاد خلوت مطلوب نیر
تاثیری مستقیم داشته باشد .درواقع میتوان از طریق سازمان دهی مناسب فضاها و چیدمان فضایی به سطح مناسبی از
ارتباطات جمعی و خلوت مطلوب متناسب با فعالیت های فضایی مورد نظر دست یافت ،)lang 1987Tarchea 199( .یکی
از چهار حالتی که ویستین برای خلوت برشمرده است با واحد اجتماعی سروکار دارد به معنای گروهی که دور از دیگران با هم
رابطه داشته باشند  .مسئله این حالت از خلوت در فضاهای عمومی از دید وستین،زمینه ساز کنکاش در خصوص میزان تاثیر
شاخص ها و عوامل انسانی-ک البدی به این حالت از خلوت و معرفی مولفه ی جدیدی به نام خلوت جمعی در این موضوع
گردید..
به منظور تحلیل پارک به عنوان واحد مطالعه به عنوان مکانی جمعی _ رفتاری مورد توجه قرار می گیرد که سامانه ای جمعی
_ فضایی را تشکیل می دهد .در این راستا مبتنی بر ادبیات روانشناسی محیط و علوم رفتاری ،چارچوب اصلی دربسترمطالعات
انسان _ محیط تدفیق شده و مولفه های موثر بر خلوت و اجتماع پذیری و نحوه ارتباط میان این دو مفهوم مورد بررسی قرار
می گیرد .برای طبقه بندی این موارد بهترین روش مطالعه حضوری درپارک و استخراج شاخصه های خلوت و اجتماع پذیری
درآن می باشد .نتایج بدست آمده حاکی از این مطلب است که اجتماع پذیری فضا متاثر از چگونگی خلوت و محرمیت در
فضابه وا سطه سه متغیر میانجی دسترسی  ،امنیت و چشم انداز می باشد .ومعرفی مولفه جدیدی که دارای شاخص های
مشترک بین خلوت و اجتماع پذیری میباشد که عوامل انسانی –کالبدی و همچنین شاخص های مختص به خود را داراست و
به عنوان یک مولفه مستقل باید در طراحی فضاهای شهری مورد توجه معماران قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
خلوت  ،اجتماع پذیری  ،ازدحام ،پارک آب وآتش

1

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه:
محیط نقش اساسی در شکل گیری احساس ارزش ها و توانمند ساختن افراد و گروه های گوناگون ایفا می کندRasel ( .
 . )1987معماری ظرف زندگی انسان در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی است .با این نگاه برای تحقق معماری عالوه بر توجه به
وجوه ملموس و عادی (کالبد) آن ،باید حوزه های انسانی چه در حیثیت فردی و چه در حیثیت اجتماعی را نیز مورد تامل و
مطالعه قرارداد.
امروزه ابعاد انسانی فضا های عمومی بیش از هر زمان دیگر مورد توجه برنامه ریزان و طراحان شهری قرار گرفته است و مردم
نیز مشتاقانه به حضور و مشارکت در چنین فضاهایی پاسخ مثبت داده اند )  ) Gehl 2004اما آنچه این فضاها را به لحاظ
اجتماعی فعال می سازد در درجه اول عوامل کالبدیست که بتوا ن زمینه ساز ورود و سپس توقف افراد درون فضا باشد و دوم
عوامل احساسی و روانشناختی و به خصوص توجه به سطح خلوت مطلوب برای افراد است .درباره تعامل اجتماعی مفاهیمی
مورد بحث قرار میگیرند که عبارتند از  :خلوت ،قلمرو،حریم ،تراکم ،ازدحام  .این عوامل در تحلیلی اجتماعی و روان شناختی
،در نحوه تعامل رو در روی افراد و تاثیر محیط فیزیکی بر این تعامل و نیز نحوه بهره برداری افراد از محیط برای برقراری
اجتماعی تاثیر گذارند( .آلتمن )١732،
اگر روان شناسی اجتماعی ،مطالعه نحوه تعامل مردم با یکدیگر و نحوه ی تاثیر حضور واقعی یا ضمنی دیگران بر افکار و
احساسات و رفتار و مقاصد مردم تعریف شود ( فرگاس  ) ١7:١131،هر الگوی جاری رفتار آدمی در تعامل با محیط نیازمند
سطح مطلوبی از ارتباط فردی در برابر تعامالت اجتماعی است  " .خلوت " بعنوان نوعی از این ارتباطات  ،ویژگی خاصی است
که به تناسب نیاز فرد یا افراد و همچنین در رابطه با هر فعالیتی معنای خاصی خواهد داشت.
در این تحقیق بر آن است تا با شناخت شاخص ها بتوان طراحی مناسبی را برای استفاده کنندگان از پارک ارائه دهد..محیطی
که به گفته آلتمن هم تائید پذیر است و هم نظارت بر تعامل اجتماعی را ممکن می ساز د .اگر خلوت و ساز و کارهای هم پیوند
با آن مورد بی توجهی قرار گیرد یا به شکلی انعطاف پذیر در طراحی به کار گرفته شود افراد ناگزیر می شوند با محیط کلنجار
بروند تا به مرز دلخواه خود برسند.
تحقیقات ازآنجا که خلوت مناسب و محرمیت در فضاها عاملی است که بر اجتماع پذیری فضاها تاثیری مستقیم دارد این
چالش مهم در طراحی راایجاد میکند که چگونه می توان بین افزایش تعامالت اجتماعی مثبت و ویژگی پارک بعنوان مکان دنج
با مناظر طبیعی و محیطی آرام بخش درکنار القاءحس امنیت ارتباط مناسبی ایجاد نمود .هدف ما از این پژوهش ایجاد ارتباطی
مناسب در طراحی خلوت و اجتماع پذیری و همچنین اثبات اینکه بین خلوت و اجتماع پذیری رابطه مستقیم و معناداری
وجود دارد قرارداد .ابتدا با ارائه یک الگو (نمودارشماره  )١با موضع گیری نظری در مورد شناسایی متغیر ها و مولفه های تاثیر
گذار بر خلوت و اجتماع پذیری در پارک های شهری آغاز و با مطالعه نمونه موردی پارک آب و آتش از طریق مصاحبه و
مشاهده و باحضور در محل و تکمیل معرفی نامه ادامه یافت و در نهایت شاخصه ها از نظرسنجی ها استخراج و اولویت بندی
این شاخصه ها صورت پذیرفت.درگام بعد شاخصه های مشترک بین مولفه ها و همچنین عوامل موثر برطراحی طبق اولویت
بندی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سه شاخصه اصلی دسترسی،امنیت،چشم انداز بین دو مفهوم خلوت و اجتماع پذیری به
عنوان متغیرهای میانجی مطرح و مورد بررسی قرارگرفتند و در نهایت راهبردهایی ارائه گردید.
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سواالت پژوهش :
 .١آیا بین خلوت و اجتماع پذیری رابطه معناداری وجود دارد ؟
 .2آیا میتوان متغیرهای امنیت،چشم انداز و دسترسی در پارک شهری را به عنوان مهمترین عامل در شکل گیری ارتباط بین
مفهوم خلوت و اجتماع پذیری معرفی نمود ؟
فرضیات پژوهش :
 .١به نظر میرسد بین خلوت و اجتماع پذیری یک رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد .
 .2سه متغیر دسترسی،امنیت و چشم انداز به عنوان مهمترین عوامل در شکل گیری ارتباط بین خلوت و اجتماع پذیری می
باشد.

مصاحبه با استفاده کنندگان از پارک

شناسایی متغیرهای

شناسایی نیاز و

موثر بر مؤلفه

نگرش افراد

نیاز سنجی شاخصهها و اولویتبندی
آنها

خلوت

دسترسی

چشم انداز

امنیت

ارائه نقطه نظرات مشترک و عوامل
مؤثر بر طراحی مؤلفهها

نتیجهگیری و ارائه
راهبرد

نمودار  : ١روند پژوهش طراحی پارک بر اساس رابطه معنادار خلوت واجتماع پذیری )

ادبیات موضوع :
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خلوت:
در تعریف آلتمن« ،خلوت» فرآیندی قراردادی است که فرد یا گروه بر پایه آن خود را در برخورد با دیگران قرار میدهد .در این
میان مفاهیم «فضای شخصی» و «قلمرو»  ،سازوکارهایی هستند برای دستیابی به میزان دلخواهی از خلوت؛ و ازدحام» نیز
وضعیتی اجتماعی است که در نتیجه ناکارایی سازوکارهای خلوت پیش میآید و در روابط اجتماعی نامطلوب ،به زیادهروی
میانجامد (آلتمن .)251 :١732 ،پس در واقع از این دیدگاه قلمرو ،ابزاری برای دستیابی به خلوت افراد است.
آلتمن «خلوت» را فرآیند تنظیم مرز میان افراد میداند که به واسطه آن ،فرد یا گروه بر تعامل خود با دیگران نظارت میکند.
به گفته او در گذشته «خلوت» فرایندی» متشکل از حذف و کنارهگیری به شمار میرفت؛ به معنای «تنها بودن» یا «دور
بودن» ازدیگران؛ طراحان نیز بیشتر این برداشت را از خلوت با طراحی بخشهایی جدا و ناوابسته در خانهها و مکانهای دیگر
پیاده می کنند .اما از دید آلتمن ،خلوت فرآیند نظارت بر مرز متغیر خود و دیری است؛ که گاهی در آن ،چهار نوع خلوت را به
شرح زیر تشخیص داده است :انزوا :آزاد بودن از مشاهده شدن توسط دیگران؛ قرابت :معاشرت با فردی دیگر و رها بودن از
محیط خارج :گمنامی :ناشناخته بودن در میان جمع ،و مدارا :به کار گرفتن موانع روان شناختی برای کنترل مزاحمتهای
ناشناخته .وستین چهار مقصد را که با خلوت تأمین می شند ،تشخیص داد :استقالل فردی کاهش هیجانات روحی ،خودارزیابی
و محدود و قابل کنترل نمودن روابط ).(Westin, 1970
نوع و میزان خلوت م طلوب ،به الگوی جاری فعالیت ،زمینه فرهنگی و شخصیت و انتظارات فردی وابسته است (لنگ:١73١ ،
 .)١75-١77به گفته آلتمن ،فرد یا گروه بر پایه تجربههای گذشته خود ،امکانات وابسته به جایگاهی که در آن جای گرفتهاند و
همچنین خلق و خوی شخصیشان ،سزوکارهایی را به کار می گیرند تا مرز میان خود و دیگران را تنظیم کنند و به اندازه
دلخواه خلوت دست یابند .او «فضای شخصی» را یکی از این سازوکارها میداند که فرد را توانا سازد تا فاصله و جهتگیری خود
را نسبت به دیگران جابهجا کند.
نوع و میزان خلوت مطلوب به الگوی جاری فعالیت ،زمینه ف رهنگی ،و انتظارات فردی وابسته است .استفاده از دیوار ،پرده و
نشانه گذاریهای نمادین و واقعی برای تعیین قلمرو مکانی و فاصلهها ،همگی روشهایی برای تأمین خلوت هستند که تا
حدودی تحت کنترل طراحان محیط میباشند .سطوح (مات ،شفاف ،جاذب صدا) کما بیش جریان اطالعات را از فضایی به
فضای دیگر قطعی کنند .یکی از دالیل اصلی نارضایتی از محیط ساخته شده ،عدم تأمین سطح مطلوبی از خلوت است .خلوت
به عنوان یکی از ارکان مطلوبیت مسکن در فرهنگهای مختلف مورد توجه بوده و همواره یکی از شاخصه های مطرح برای
ارزش گذاری یک خانه بوده است .ع الوه بر این به مثابه مفهومی پر تکرر در معماری مسکن باعث بروز فرمها یا فضاهایی
نمادین در خانهها شده است ( .آلتمن ) ١732 ،
انزوای اجتماعی
(خلوت به دست آمده بیشتر از خلوت مطلوب)

خلوت بهینه
(خلوت به دست
آمده = خلوت
مطلوب)

خلوت به دست آمده
(حاصل)

مکانیزمهای کنترل
روابط بین فردی

ازدحام
(خلوت به دست آمده کمتر از خلوت مطلوب)

نمودار ( )2مروری بر روابط میان خلوت (آلتمن)١1 :١732 ،
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خلوت و تعامل اجتماعی:
در طراحی مسکن  ،خلوت و تعامل اجتماعی دو مفهوم متقابل هستند ،تأکید بیش از اندازه بر خلوت می تواند موجب انزوا ،و
تعامل خارج از کنترل می تواند موجب از دست رفتن خلوت زندگی خصوصی شود .افزایش تراکم،خلوت و تعامل اجتماعی بین
ساکنین یک مجموعه و مجموعه های اطراف را دچار مشکل می کند .این نگرانی ها در اثر تقلیل فاصله بین واحدهای
مسکونی،فضاهای باز خصوصی محدودتر ،استفاده از دیوارهای مشترک،بین واحد های مسکونی  ،افزایش ارتفاع ساختمان،
افزایش شلوغی و آلودگی صوتی و اشراف به فضاهای خصوصی مسکن بوجود می آید .در تراکم های متوسط باال دیوارهای
مشترک واحدهای مسکونی متصل در صورت طراحی درست مزیت های نیز برای کنترل خلوت و اشرافیت دارند.
تأمین خلوت از طریق کنترل مزاحمت های بصری و صوتی اقدامی الزم ولی ناکافی است .مطالعه ی رابطه انسان و محیط نشان
می دهد که احساس خلوت بیشتر با منترل انسان بر محیط زندگی خصوصی و احساس اختیار در برخوردهای متقابل اجتماعی
بدست می آید .ایجاد تعادل میان خلوت و تعامل اجتماعی هم بوسیله ی مفاهیم کالبدی و هم مفاهیم فرهنگی-اجتماعی که
زمینه های روانی الزم را ایجاد می نمایند ،میسر است .این تعادل در تعریف خلوت«،کنترل قابل انتخاب بر خویشتن و گروه
خودی» بیان شده است.
نیاز به خلوت در فرهنگهای مختلف متفاوت است و بین افراد در یک فرهنگ خاص نیز بسته به حاالت روحی و وضعیت
اجتماعی تفاوتهایی وجود دارد .به بیان دیگر شرایطی که برای یک فرد معنای خلوت داردممکن است برای فرد دیگری عین
تنهایی و انزوا باشد :و شرایطی که برای یک فرد در زمان مشخص«شلوغی» محسوب می شود .ممکن است برای فرد دیگر یا
همان فرد در موقعیت دیگری لذت بخش باشد.
فراهم آوردن مفهوم خلوت به عنوان داشتن کنترل و اختیار ،بجای انزوا،در طراحی مسکن نیاز به راح حلهای قابل انعطاف دارد
که در شرایط عادی مشکل بدست می آید .عالوه بر مفهوم عمومی خلوت که تا حدودی در تمام فرهنگها وجود دارد ،مسائل
فقهی محرمیت نیز در فرهنگ ما محدودیت هایی را به موارد قبلی اضافه می کند .این محدودیتها از مقیاس همجواری مجموعه
ها و واحد ها تا تقسیمات داخلی واحد های مسکونی قابل توجه است ( .آلتمن ) ١732 ،
در مقیاس مجموعه ها روش بوجود آوردن کنترل در خلوت زندگی فراهم آوردن سلسله مراتبی تعریف شده از فضاهای
باز«عمومی»،نیمه عمومی» و «خصوصی» است که مانع ایجاد مزاحمت از سوی غیر ساکنین باشد و فضاهای واسطه ای مابین
واحد های مسکونی فضاهای مشترک دسترسی را تأمین کند .هر چه امکان کنترل بیشتر برای ایجاد قلمرو خصوصی به
ساکنین داده شود .احتمال دست یافتن به خلوتی بهینه بیشتر می شود در مقیاس همجواری واحدهای مسکونی برای تعریف
فضاهای باز خصوصی عالوه بر استفاده از مصالح غیر منعطف و دیوارهای خشک بنایی ،استفاده از مصالح و فرم های سبکتر و
اقتصادی تر و کاشت گیاهان مناسب نیز امکان پذیر است( .عینی فر) ١711 ،
تعریف حریم و قلمرو یکی از م همترین نکات طراحی مسکن است و در جهت فراهم آوردن خلوت و امنیت نقش مهمی را ایفا
می کند .کنترل قلمرو در اختیار گرفتن فضا از طریق تعریف محدوده ای خاص است قلمرو می تواند خصوصی-نیمه خصوصی و
یا عمومی باشد.
با افزایش تراکم مسکونی معموالً فضاهای با ز خصوصی هر واحد تقلیل پیدا کرده و زندگی مردم از جهت همجواری کالبدی
فشرده تر می شود ،در نتیجه تعریف روشنی از جریم و قلمرو در طراحی مجتمعهای مسکونی اهمیت فزاینده ای می یابد .تقابل
های ناخواسته ای اجتماعی بین ساکنین می تواند در اثر آبهای که از تعریف ضعیف قلمروهای خصوصی و نیمه خصوصی ایجاد
می شود افزایش یابد ،از طرف دیگر تعریف روشن قلمرو حریم می تواند به افزایش شناسه ،خلوت و امنیت کمک کرده و تقابل
های اجتماعی و مشکالت همسایگی را تقلیل دهد( .عینی فر )١711 ،
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 اجتماع پذیری
در بیان مفهوم اجتماع پذیری ،به عنوان کیفیتی شهری ،تعاریف بسیاری ارایه گردیده است که هر یک به وجهی از وجوه
گوناگون آن ،اشاره دارد .این تعاریف ،از الگوهای روزمره زندگی و جابجاییهای شهری گرتفه تا مفاهیمی چون خاطرات جمعی
و تعلق به فضا و غیره را در بر میگیرد .از سوی دیگر ،به ندرت میتوان تعریفی که ابعاد و شاخصههای متنوع اجتماعپذیری
شهری را در نگاهی منسجم و یکپارچه به تصویر بکشد ،یافت .تعاریف متعدد مفهوم ،امری سهل ممتنع است.
امروزه ،بیشتر فضاهای شهری به درستی ،پاسخ گوی نیازهای انسان به عنوان یک موجود اجتماعی نیست .مردم ،تنها به
فضاهای شهری به عنوان مسیری برای گذر و نه گذار می نگرند .در واقع ،این فضاها به جای آن که مردم را به مکث ،حضور و
برقراری مراودات اجتماعی دعوت کنند؛ مشوق آنها به فرار می شوند .از این رو دیگر تجربه برخورد با دیگران ،حس تعلق به
جامعه ،دیدار های چهره به چهره ،تعامالت اجتماعی و تجربه دیدن و دیده شدن که یکی از مهمترین نیازهای انسان است ،به
خوبی اتفاق نمی افتد .نتایج این امر ،مرده بودن و استفادهد نکردن مردم از فضاهای شهری و یا استفاده بیش از حد فضاهای
مجازی برای برقراری ارتباط با دیگران است که ناراحتیها و بیماریهای روانی و نبود آرامش را در شهرهای امروزی به دنبال
دارد.
«نویترا» ،فضاهای اجتماعپذیر را نقاطی برای آرامش روانی انسان میداند که به شهروند یاری میراسند تا بتواند نقش و تأثیر
شهر بر شکلگیری شخصیتش را بیابد ).(Mitcherlich, 1969: 172
«هالپرین» ،فضاهایی را که زندگی شهری در آنها چهره میبندد و با گوناگونی زیاد به شرهوندان اجازه انتخاب آزادانه را بدهد،
فضاهای هستند که به شهر ،کیفیت و شخصیت ویژهای میبخشند )« .(Halprin, 1972: 210زوکر» ،یا تمرکز بر میدان،
فضاهای شهری اجتماعپذیر را عناصری میخواند که جامعه را به معنای واقعی به «اجتماع» و نه صرفاً به «تجمعی از افراد»
تبدیل میکند ) .(Zucker,: 154, 1970گهل در تعریف فضاهای اجتماع پذیر شهری ،بر دعوت کنندگی فضا بیش از سایر
شاخصههای آن ،تأکید میکند و به جذابیت یک شهر ،با توجه به انبوه مردمی که در فضاهای همگانی آن گردهم میآیند و
وقت خودشان را در آنجا میگذارنند ،مفهوم می بخشد به زعم وی ،فضای شهری دعوت کننده ،فضایی است که در آن بتوان با
همشری های خود چهره به چهره ،دیدار کرد و به طور مستقیم ،از راه حوس به تجربه اندوزی اجتماع پذیر با عنوان مکانهای
پذیرا یاد می کند و بر این باو راست که چنین فضاهایی ،محیطهایی هستند که بتوانند تجربه انسان را بهبود بخشند ،دارای
مقیاس انسانی بوده ،بستر رفتارهاو فعالیت های متنوعی باشند و توانایی و استطاعت پذیرش رفتارهای دلخواه شهروندان را
داشته باشند )(Lang: 1994, 120
تص ور اجتماع پذیری جایی که امکان گردآمدن تعدادی از شهروندان را داشته باشد که آنها بتوانند در کنار عبور ،حضور در فضا
را نیز تجربه کنند و با محیط و دیگر افراد به تعامل بپردازند ،ملموستر خواهد شد .به عبارت دیگر،مفهوم اجتماعپذیری ،به
عنوان قابلیتی فضایی برای گردآمدن ترکیبی از اجتماعهای انسانی در اشکال مختلفی از زندگی اجتماعی تبلور مییابد که در
فضاهای شهری همچون واحد همسایگی ،محله و  ...به منصه ظهور میرسد )(Montgomery, 2006: 84
«بیانچینی» ،مفهوم اجتماع پذیری را زندگی اجتماعی عمومی تلقی کرده و آن را نتیجه عمل متقابل و تعامل بین حاضران در
فضاهای شهری میداند ).(Bianchini, 1990: 177
در بیانی ساده ،اجتماعپذیری شهری ،برآیند نرمهای جامعه و ارزشهای اجتماعی است که در فضاهای شهری قابلیت تبلور
مییابد ،جایی که اجتماعپذیری شهری به معنای واقعی ،تجلی مییابد؛ میتوان ادعا کرد که زندگی اجتماعی ،حس مکان و
هویت محلی قوی تر خواهد داشت.
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ضرورت اجتماعپذیری در طراحی فضای عمومی شهری
تعاریف فضای عمومی بر دسترسی بدون محدودیت به فضا یا فعالیتهای متنوع موجود در آن تأکید میکنند ،که قابل
ذکرترین شان ،تعامل اجتماعی است که در نتیجه وجود دسترسی محدود نشده ،در آن روی میدهد( .فیمیان)73 ،١731 ،
بر اساس نظر «جان لنگ» در قلمروهای عمومی شهر الگوهای تعامل اجتماعی و قابلیتهای فضای معماری ساخته شده دارای
اهمیت ویژهای می باشند .دلیل اصلی این مساله این است که میان تعامل اجتماعی و دلبستگی مردم به محیطهای اجتماعی و
ساخته شده رابطهای تنگاتنگ دارد( .مردمی)72 ،١711 ،
فضاهای عمومی معماری به عنوان بستری در جهت بهبود ارتباطات و رشد اجتماعی افراد میبایست از منظر اجتماع پذیری
مورد مالحظه قرار گیرند .اجتماع پذیری هم در بناهای خصوصی و شخصی و هم در بناهایی عمومی واجد اهمیت میباشد .هر
چند موضوع اجتماعپذیری در ف ضاهای عمومی یا به اصطالح روان شناسی معماری ،قرارگاه های رفتاری عام متعلق به بناهای
عمومی مثل :ابنیه فرهنگی ،موزشی ،درمانی و مسکونی ،که روابط فیمابین استفاده کنندهگانشان ،غیر کارکردی تر یا به
تعبیری ،آنتروپوفیلیک (انسانی) محسوب شده و تعامالت اجتماعی روی داده در آنها حاصل مقاصد صرف کارکردی و از پیش
تعیین شده نبوده و غیر رسمی و اتفاقی است ،اهمیت بیشتری مییابد .در واقع اهمیت اجتماع پذیری فضا به حدی است که
بسیاری از نظربه پردازان برتاثیر این کیفیت بر دلبستگی به مکان زندگی تأکید ورزیدهاند .بر طبق این نظرات دلبستگی به
مکان نه تنها به توسط وجوه فیزیکی در یک مکان تقویت می شود بلکه کیفیت تعامالت اجتماعی در مکان نیز بر دلبستگی به
مکان موثر میباشند (دنشگر مقدم)١711،21 ،
تاثیر فضاهای معماری در اجتماع پذیری
موضوع باید در نظریه تاثیر فضای معماری در اجتماعپذیری بر مبنای تاثیر کالبد و محیط بر رفتار انسان میباشد .بنیانهای
نری ین مبحث از حوزههای علمی روان شناسی محیط و علوم رفتاری نشأت گرفته است.
رفتارگرایی در علوم اجتماعی و به یوژه روان شناسی ،تاریخی طوالنی دارد و جزء اولین گرایشهای روانشناختی است که به
ویژه در آمریکا رشد کرد .اما سابقه رفتار گرایی نوین در همه رشتههای علوم اجتماعی و به ویژه در جامعه شناسی ،را باید در
کار برس فردریک اسکینر ) (Burrhus Frederic Skinnerجستجو کرد .کارهای علمی ،تخیلی ،سیاسی و عملی اسکینر،
همگی در تحول نوع جامعه شناختی رفتارگرایی نقش داشتهاند .پیروان رفتار گرافیی بر رفتار انسان تکیه بیشتری دارندو رفتار
انسان را تابع محرکها می دانند که در واقع رفتار انسان عبارت است از پاسخ در برابر محرکها ،روان شناسی محیطی زیر
مجموعه ای از علوم رفتاری است.علوم رفتاری عالوه بر روان شناسی شامل دانشهایی چون انسان شناسی ،جامعه شناسی و
حتی علوم سیاسی و اتصاد است .اما به هر حال ،روان شناسی محیطی به عنوان شاخهای از روان شناسی که معماران نیز سهم
عمدهای در ارائه و توسعه آن داشتهاند به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه با سکونتگاههایش میپردازد .در روانشناسی محیطی
رفتار انسان تحت تاثیر عواملی چون عوامل فیزیکی محیط ،دادههای نمادین ،دادههای طراحی و روحی محیط قرار دارد .به طور
متقابل انسان نیز با رفتار خود که ناشی از جنبه های فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و شخصیتی است بر محیط تاثیر میگذارد و
آن را در جهت ارضای نیازهای فیزیولوژیک و اجتماعی خود دگرگون کرده فضا را سازماندهی میکند .مطلبی)33 ،١731 ،
در خصوص ارتباط فضای معماری و تعامل اجتماعی یا به تعبیری ،بوم شناسی تعامل اجتماعی ،در قالب نظریههای لطراحی
برای تعامل اجتماعی» تحقیقاتی صورت گرفته است .بنا به دیدگاههای مطرح شده جوزق پی فرگاس فضای معماری را میتوان
مؤلفه ای مهم در تعامل انسان با دیگران دانست .انسان به عنوان نظامی سازمان دهی شده ،پویا و مستعد یادگیری ،قادر به
اصالح رفتار در مقابل تغییرات فضای معماری است .همچنین فضای کالبدی به مثابه سامانهای فضایی عمل مینماید که
مشخصه های این سامانه فضایی بر تعامالت جمعی کاربران موثر است .محیط فیزیکی فراهم کننده امکانات و سازماندهی فضایی
است که نظامها و الگوهای ویژه فعالیت در فضا را قوام میبخشد و دیگر فعالیتها را کمرنگ مینماید( .صالحی نیا)3 ،١733 ،
فضای معماری به دلیل سهم مهمش در شکلدهی به رفتارهای انسانی هم میتواند مانع ارتباطات و تعامل جمعی شده و هم
می تواند سبب کنش متقابل جمعی گردد .بنابراین فضای معماری نقش یک نهاد و منبع جامعه پذیر را ایفا مینماید که با توجه
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به اینکه اشخاص در اکثر مواقع با محیطهای معماری و شهرسازی سروکار دارند لذا فضای معماری بایستی به عنوان یک نهاد
مهم و مؤثر در جامعه پذیری اشخاص مد نظر قرار گرفته شود.
ویژگیهای فضای عمومی اجتماع پذیر
بطور کلی خلق یک فضای عمومی موفق که بتواند پذیرای افراد و گروههای مختلف باشد مستلزم تأمین عوامل زیر است:
 .١تأمین قلمرو ،امنیت ،ساختار منسجم ،تداوم و خوانائی و قابل پیشبینی بودن فضا
 .2وجود تسهیالت مناسب در فضا ،پاسخگویی ،راحتی و آسایش محیطی
 .7میزان اطالعات ،شور و هیجان محیطی :که مستلزم وجود ابعادی چون پیچیدگی و رمز آلودگی ،آموزش ،امکان بیان خود،
گوناگونی و تضاد ،انتخاب هویت یابی ،خلوت جوئی و دلبستگی در فضاست.
 .1تعامالت اجتماعی [ Lars Lerup, 1972به نقل از ]Avila, etd
از میان عوامل فوق ،مواردی چون تمین خلو ،قلمرو ،خوانائی ،آسایش و امنیت بربعد کالبدی و عوامی چون کسب آگاهی و
تجارب محیطی ،حضور و تعامالت اجتماعی ،بر بعد فعالیتی فضا ،اشاره دارند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
ویژگیهای کالبدی
کیفیات کالبدی یک فضای عمومی با نحوه دسترسی ،موقعیت ،اسایش فیزیلوژیکی در شرایط مختلف اقلیمی و امنیت ،در
رابطه است.عالوه بر این وجود عناصر طبیعی در فضاهای عمومی که سبب افزایش هیجان و سرزندگی محیط و دعوت عابرین
به این فضاها و فراهم نمودن امکان استراحت ،تجارب خوشایند و سالمت بیشتر برای مردم میگردند نیز در این میان
بسیارحائز اهمیتاند ] .[Kaplan & Kaplan, 1998عناصری چون :یادمانها ،پلهها ،آبنماها و سایر عوامل مؤثر در تشویق
انسانها به حضور و تعامل در فضا ،در زمره عوامل تاثیر گذار در ارتقاء جنبههای کالبدی فضاهای عمومی محسوب میشوند
] [Whyte, 1980کیفیات طراحانهای چون :تعیین و یکپارچگی فضا ،ابعاد ،تناسبات ،انعطافپذیری ،فرم ،هندسه ،مصالح،
محصوریت ،بدنهها ،پیوستگی کالبدی و فضائی نیز می تواند در ادراک فضا به عنوان کل و در نتیجه تاثیر مطلوب بر ادراک
انسان مؤثر باشند [پاکزاد .]١731 ،اما در مقابل بی توجهی به عوامل زیر سبب میشوند تا فضاهای عمومی فعلی نتوانند به
لحاظ اجتماع پذیری به نحو مطلوبی پاسخگو باشند:
 فرصتهای کالبدی مناسب جهت نشستن ،مکث و تأمل بیشتر در فضا فضاهای کانونی جهت تجمع افراد مثل :زمین بازی ،ایستگاه اتوبوس ،مکان غذا خوردن و ... ورودیهای دعوت کننده و دسترسی به فضا به لحاظ بصری و کالبدی تعریف فضای عمومی شهری
فضای عمومی معادل  Public spaceمیباشد .در فرهنگ لغت آکسفورد واژه  publicبه معنای عمومی ،همگانی ،برای همه،
متعلق یا متوجه مردم آمده است.
فضای عمومی شامل قسمت هایی از محیط طبیعی و مصنوع است که عموم مردم به راحتی به آنها دسترسی دارند و شامل:
خیابانها ،میادین و سایر مسیرهایی که دیگران حق عبور از آنها را دارند – در مناطق مسکونی ،تجاری و محلهها – فضاهای باز
و پارکها ،فضاهای خصوصی و عمومی که د سترسی عمومی مردم حداقل در ساعاتی از وز در آن آزاد میباشد ،میشود.
(فیمیان )2 :١73١ ،از دیدگاه اجتماع فرهنگی ،فضاهای عمومی به عنوان مکانهایی جهت ایجاد و تقویت مناسبات و روابط
بیرونی ،تعامالت ،تغییرات و رویاروییهای اجتماعی و مکانهایی که گروههای مختلف با خواستها و عالیق متفاوت گرد هم
جمع میشوند ،تعریف میشود( .رفیعیان )77 :١731 ،لذا فضای عمومی به عنوان فضای معماری ،مکانهایی است که بیشترین
برخوردها و کنشهای متقابل میان افراد در آنها به وقوع میپیوندد.
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کاربرد فضای عمومی شهری
بسیاری از نظریه پردازان طر احی شهری معتقدند که فضاهای عمومی شهری بعنوان یکی از اجزای اصلی ،نقش با اهمیتی در
شهر سالم دارند .این عقیده فراتر از نقش کار کردی فضاهای عمومی است که معطوف به زمانی است که این فضاها ،سرمایه
اجتماعی را در زمانی که تعامالت اجتماعی زیادی در این مکانها به وقوع میپیوندد ،افزایش میدهند .در مفاهیم نظری مرتبط
دامنه وسیعی از کارکردهای فضاهای عمومی نظیر نقش توسعه یکپارچگی اجتماعی در قالب فرصت سازی برای رویا رویی افراد
جامعه ،تقویت کار کردهای سیاسی جامعه بواسطه ایجاد و تقویت انجمنهای آزاد در یک دموکراسی اجتماعی ،عرصهای جهت
بروز نمایشات و جشنهای فرهنگی واسطهای که هویتهای خصوصی و گروهی در آن توسعه مییابند و عرصهای جهت
دسترسی عمومی و تمایزی از فضاهای خصوصی ،مورد مباحثه و جدل قرار گرفته است .مطالعات تحقیقی تأکید میکنند که
فضای عمومی انعکاسی از ارزشهای فرهنگی بوده و تمیرین جهت تجمع و گردهمایی گروههای نژادی و قشرهای مختلف
اجتماعی در عرضه شهری میباشند( .رفیعیان)73 ،١731 ،
چهارچوب نظری :
نقش قلمروها تسهیل تعامل اجتماعی و تثبیت نظام های اجتماعی و تامین کننده خلوت است.تقویت قلمرو و حریم ها در
پارک باعث ایجاد محیطی میگردد تا کاربران نسبت به آن احساس تعلق و مالکیت کرده و نظارت ایشان به فضاهای پارک به
افزایش امنیت و میزان کاربری و در نهایت افزا یش تعامالت اجتماعی در محیط شهری که هدف مطلوب بر پایه ی رفتارگرایی
است ،می شود( .لنگ  ) ١73١:روابط اجتماعی قوی در درون جامعه ی شهری می تواند محیطی که با ارتباط ،معنا و هدف
همراه است به وجود آورد  )Abad etal.2001 ( .طراح می تواند با دست زدن به ابداعات و ابتکارات تعریف این محدوده را
وضوح بخشد و با این کار از بروز مشکالت جلوگیری کند به همین منظور نظریه نظریه پردازان متعددمورد بررسی قرار گرفت و
متغیر های :خلوت ( آلتمن  ،لنگ )  ،امنیت ( نیومن ،جکوبر ) ،چشم انداز  ،دسترسی (  )Ahar. Tavassoliبه عنوان
متغیر های و اسطه بین خلوت و اجتماع پذیری معرفی شدند .یک مکان خلوت با دارا بودن متغیر های واسطه میتواند به یک
مکان اجتماع پذیر تبدیل شود و بین این دو مولفه رابطه مستقیم و معناداری را به وجود اورد .به تفکیک به معرفی سه پارامتر
واسطه می پردازیم :

 امنیت :
ف قدان ایمنی شهروندان در مقابل عدم امنیت در فضاهای شهری و سکونتی ،انزوا ،افسردگی و گسست اجتماعی درمحالت
شهری از بیماریهای مزمن شهری و محیطی هستند .امنیت فردی برای مردم بیشتر از سایر امنیتها اهمیت دارد .امنیت
احساس آرامش و اطمینان از عدم تعرض به جان و مال و سایر حقوق انسان است .مهمترین نیاز از نظر روحی امنیت است که
به عنوان مهم تری هدف زندگی وجوهر سالمت روانی فرد تلقی می شود  ( .فروم  . ) ١771 :راه حل تقلیل جرایم محیطی و
ایجاد امنیت در ایجاد فضاهای جذاب شهری می داند .افزایش استفاده های هنجار موجب می شود تا افراد ناباب مجبور به ترک
فضا شوند (.وایت  ) ١131:فضاهای شهری حاشیه و حومه ،قربانی فضاهای شهری متن و مرکزی شده که نتیجه ی آن پایین
بودن نشاط و شادابی اجتماعی و بروز نارضایتی و اغتشاش اجتماعی در این فضاها است .بر این اساس طراحی فضاهای باز و
سبز محلی و یا در مقی اس بزرگ تر ،محالت پیاده مدار ،محالت متراکم باکاربریهای مختلط ،دسترسیهای فیزیکی و بصری به
طبیعت ،ایجاد فرصتهای فرهنگی -اجتماعی -تفریحی درمجاورت محالت و شهرکهای مسکونی ،کاهش وابستگی زندگی شهری
به اتومبیل و ترویج حمل ونقل عمومی از راهبردهای ارتقای سالمت عمومی از طریق نقش معماری و طراحی شهری بشمار
میآیند .به کارگیری روش های ایجاد امنیت از طریق طراحی محیطی ،فراتر از کارهای مانند قفل زدن به درها و پنجره هاست
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.نظریه اسکارنیومن) (1972درمورد فضاهای قابل دفاع  :فضای قابل دفاع واژه ای است برای سلسله ای از نظامهای فضایی
شامل،موانع واقعی ونمادین ،حوزه های نفوذ تعریف شده وامکان مراقبت بیشتر ،که به همراه هم یک محیط را به کنترل
ساکنین در می آورد  .فضای قابل دفاع دریک محیط مسکونی به گونه ای سامان داده میشود که امنیت خانواده ها ،همسایگان
و دوستان را تامین می کند
عوامل موثر بر ایجاد امنیت در پارک ها :
افزایش قابل روئیتافزایش فعالیت هاکنترل ورودی هاتعریض دسترسی هابازسازی پرچین هاحصار شکنی و نرده کشیموجب به وجود آمدن امنیت می شود ) Carr etal. 1992 ( .


دسترسی :

در معماری و طراحی شهری فضا از نظر سلسله مراتب دسترسی و حس مالکیت یا تعلق به انواع گوناگون دسته بندی می شود
که رایج ترین آن در قالب سه دسته زیر می باشد:
فضای باز = فضای عمومی
فضای نیمه باز = فضای نیمه عمومی و نیمه خصوصی
فضای بسته = فضای خصوصی
الف) فضای باز (عمومی) = Public Space
فضای باز در معماری سنتی ایران در دو مقیاس طرح می گردد:
فضاهای باز بزرگ که بیشتر جوابگوی تجمعات بزرگ ،تشریفات مذهبی و نظامی … بوده اند.
فضای باز کوچک ،که بیشتر در رابطه با کاربردهای روزمره در بناهای کوچک و غالبا مسکونی متداول بوده و معموال مکمل
فضای زندگی در بخش سرپوشیده محسوب می شود.
با بررسی فضا در معماری ایرانی در می یابیم که فضاهای باز از مدلها و تناسبات خاصی تبعیت می کنند که درالقای حس
محصوریت یا گشودگی مؤثر میباشد.
ب) فضای نیمه باز (نیمه خصوصی و نیمه عمومی ) :مجموعه فضاهایی که کاربرد اصلی آنها جدا نگه داشتن فضای باز از
فضای خصوصی بنا محسوب می شود ،و تحرک فضایی قابل مالحظه ای را در تلفیق فضای داخلی و خارجی به عهده دارند،
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فضای نیمه باز نامیده می شوند .بهترین مثال برای اینگونه فضاها در معماری سنتی «ایران » داالن ها و فضاهای گذار مانند
هشتی می باشند .به تعبیری دیگر فضای نیمه باز می تواند نیمه خصوصی باشد به معنای آن که وجه خصوصی بودن آن بیشتر
است همچون هشتی ،یا می تواند نیمه عمومی باشد بدین معنا که وجه عمومی بودن آن بیشتر از خصوصی بودن آن است
مانند دسترسی خصوصی به یک کوچه خانوادگی.
ج) فضای بسته (خصوصی) =  : Private/Personal Spaceپیروی از سلسله مراتب و روابط موجود بین فرد و گروه و
مسایل زیست محیطی از قبیل نور ،تهویه و… شرایط کالبدی شهر و بسیاری از دیگر موارد در حس نیاز نسبت به فضاهای
بسته دخالت دارند .در مجموعه فضاهای بسته معماری سنتی ایران ،همواره نقطه یا نقاطی به عنوان هسته اصلی یا مفصل و
مسیر یا مسیرهایی به عنوان محور فضایی قابل تشخیص هستند .محورهای فضایی شخص را از بدو ورود به فضا هدایت می
کنند و در قسمت آخر به قلب (هسته) بنا می رسانند.
در نظام سلسله مراتب راه ها عوامل زیر در تعیین موقعیت راه و به تبع آن  ،ویژگی های هرگونه از معابر موثرند :
مبداء و مقصد راهها
عملکردهای راه
عناصر شهری مجاور راه
نوع دسترسی راه ( )Ahari . 002



چشم انداز :

فضای بیرونی هر مکانی که در میدان دید باشد و در چشم اندازی واقع شود که شامل مجموعه ای از اطالعات بصری مانند
زمین و اشیاء و ساختارهای مصنوع و همچنین پوشش گیاهی و آب و جز آن ،و نیز آسمان باشد ،جلوه ای از landscape
شناخته می شود .این منظر دارای بافت و ساختار طبیعی و مصنوعی است و شخصیتی سه بعدی از نظر هندسی و چند بعدی
با منظور داشتند بعد زمان و سایر ادراکات انسانی دارد .فضا دارای نوعی ویژگی و انرژی است که در چشم و ذهن انسان انعکاس
و سابقه ذهنی به جای می گذارد .این سا بقه نشانه روح و ارزش فضاست و به عنوان فضای زشت ،زیبا ،خنثی یا بی تفاوت،
متحرک یا ساکن ،هیجان انگیز ،خسته کننده و یا بیان های حسی دیگر قابل تعریف است .تحریکات طبیعی انسان و موجودات
دیگر در ساختار آن دخالت دارند .انسان به غریزه و نهاد ساختار طبیعی خود وابسته و نیازمند آن است .در زبان فارسی واژه
 landscapeبرابر مفهومی ندارد و در ترجمه آن از واژگانی مانند منظر و یا چشم انداز استفاده می شود که بار حسی و
مفهومی کامل واژه معادل انگلیسی را با خود به همراه ندارد .معموالً کلمه  landscapingبا دو عنوان همراه است :منظر
سخت و منظر نرم ( .)soft landscape & hardمنظر سخت به فضای چشم انداز بیرونی گفته میشود که عناصر اصلی
تشکیل دهنده ان را اشیایی مانند مجموعه دیوارها ،حصارها ،صندلی ها ،ظروف زباله ،آب نما ،پوسته ،جداره بیرونی مصالح
مختلف تشکیل دهند .منظر نرم به مجموعه ای گفته می شود که خاک و پوشش گیاهی و آب و جز آن را در برمی گیرد.
روش پژوهش و جمع آوری اطالعات :
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از مهم ترین بخش های هر شهری که محل بروز تعامالت اجتماعی شهروندان و محل جریان زندگی شهری است فضاهای
عمومی است .در این تحقیق پس از طرح فرضیه بر اساس مطالعه پیش آزمون و مبتنی بر ادبیات روانشناسی محیط و علوم
رفتاری چارچوب اصلی در بستر مطالعات انسان و محیط و در ادامه چگونگی اجتماع پذیری و خلوت مورد تحلیل و ارزیابی قرار
می گیرد .ایتلن،پروشانسکی وریولین( ) ١131بر این عقیده اند که در این گونه تحقیقات بین رشته ای ایجاد ساختاری که بر
مدارک و شواهدی عینی تکیه دارد ضروری است  .دراین تحقیق چارچوب اولیه مطالعه با استناد به ادبیات موضوع ایجاد گشته
و فرضیه ها مطرح شده اند و بخش مورد پژوهی تحقیق نیزبه تبیین وتایید فرضیه ها در راستای چهارچوب به تکمیل تحقیق
انجامیده است.برای سنجش میزان مت غیر های وابسته پژوهش یعنی خلوت و اجتماع پذیری در جامعه آماری پژوهش از روش
تحلیلی و توصیفی جهت بسط موضوع استفاده شده تا به کمک مطالب جوانب مختلف و پتانسیل های موجود در پارک نقاط
مثبت مشخص گردد روش هایی از قبیل مطالعه میدانی ،مشاهده حضوری ،مصاحبه و پرسشنامه اساس جمع آوری اطالعات را
به خود اختصاص دادند .جهت مطالعه موردی ،پارک آب و آتش به عنوان یک پارک شهری _درحوزه منطقه ای انتخاب گردید
.حجم نمونه تعداد حدودا  211نفر از استفاده کنندگان از پارک بوده است( ١21نفر مردو  31نفر زن)  .پس از مشاهدات و
تکمیل پرسشنامه ها و مشاهدات اطالعات مربوط به خلوت و اجتماع پذیری در پارک استخراج گردید در نهایت بر اساس
شاخص های برآمده از مبانی نظری و روانشناسانه محیطی و مشاهدات ثبت شده ،شاخصه های موثر بر مولفه ها بر حسب
اولویت بندی تنظیم گردیدند

شاخص های خلوت و اجتماع پذیری در پارک شهری :
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بر اساس توزیع پرسشنامه و و مشاهدات و مصاحبه با استفاده کنندگان از پارک های شهری برای دو مفهوم خلوت و اجتماع
پذیری شاخص هایی بر حسب اولویت بندی معرفی گردیده اند که نتایج حاصله درجدول شماره

نشان داده شده است .از

جمع بندی و تحلیل شاخص های دو مولفه مذکور سه پارامتر مشترک دسترسی  ،امنیت و چشم انداز به عنوان متغیر مشترک
و میانجی معرفی گردید که شناخت و تحلیل این مولفه ها در رسیدن به هدف پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .
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نتیجه گیری :
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افراد و گروه ها در طلب ایجاد تعادل میان دوری از خود و نزدیکی با دیگران هستند ،چرا که کمی و زیادی و بیش از حد
جدایی و دوری وضعیت مطلوبی نیست و ناهنجارهایی را به دنبال دارد که همان انزوا و ازدحام هستند .در چنین محیط هایی
است که فرد می تواند تواناییها و محدود یت های خود را کشف کند و بداند که شخصیت او از کجا آغاز می شود و در کجا پایان
می یابد  .همچنین با قدرت بیشتری بر زندگی خود نظاره کرده و به مفهوم کلی عزت نفس دست یابد .فرضیهی پژوهش با این
مضمون که رسیدن به سطح مطلوب خلوت میتواند کیفیت تعامالت اجتماعی را بهبود بخشد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته
و این نتیجه حاصل شده است که تامین خلوت مانع احساس ذهنی ازدحام و تنش بوده و در کیفیت روابط متقابل مردم
تاثیرگذار است .نتایج بدست آمده حاکی از این مطلب است که اجتماع پذیری فضا متاثر از چگونگی خلوت و محرمیت در فضا
می باشد که خود بر توجه به بستر ونیز ارزشها و هنجارهای جاری در نظام فعالیت های هر محیط دارد لذا پیشنهاد شده است
که سعی شود با رعایت اصول طراحی برای تامین خلوت  ،مانند طراحی موانع واقعی و نمادین ،تعریف قلمروهای خصوصی و
عمومی و افزودن عناصر کارکردی مناسب ،تعامل انسانها افزایش یابد .
نتایج و یافته ها حاکی از ان است که فرض اول مبتنی بر وجود رابطه معنادار بین مفهوم خلوت و اجتماع پذیری در منطقه
مورد مطالعه محقق می گردداما نکته حائز اهمیت این است که فرض دوم موجب محقق گشتن فرض اول گردیده است  .به
گونه ای که سه متغیر امنیت  ،دسترسی و چشم انداز به عنوان سه متغیر میانجی و همچنین به عنوان مهمترین عوامل در
شکل گیری ارتباط معنادار بین مفهوم خلوت و اجتماع پذیری معرفی می گردند .یک محیط خلوت قابلیت این را دارد که اگر
با سه پارامتر مذکور تلفیق گردد آن محیط خلوت را به یک محیط اجتماع پذیر جهت تعامالت اجتماعی تبدیل نماید.

نمودار : 2فرآیند تبدیل مکان خلوت به اجتماع پذیری

ماخذ  :نگارندگان

اگر خلوت مطلوب از طریق طراحی محیطی به صورت صحیح شکل بگیرد .تامین نیاز انسان به دوست داشتن و در کنار جمع
بودن مستلزم وجود یک قرارگاه کالبدی است و فضاهای عمومی بیشترین ظرفیت را در این رابطه دارند ولیکن این امر بدون
پاسخگویی به نیازهای اولیه انسان میسر نیست.
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فضایی می تواند انسان را به خود جلب کند که در درجه اول تامین کننده نیازهای زیر باشد :
آسایش فیزیولوژیکی و ذهنی  :از آنجا که براوردن این کیفیت در رابطه با نیاز های اولیه انسان می باشد نحوه پاسخگویی به ان
در چگونگی ادراک سایر کیفیات فضا نیز موثر است و براوردن این نیاز با میزان و تداوم حضور مردم در فضا قابل ارزیابی است.
استراحت  :جو آرام ،وجود عوامل طبیعی  ،حریم فضا و کنترل ورود وسایل نقلیه از جمله مهم ترین عوامل در تامین این نیاز
می باشد.
اشتغال فعال  :این نیاز مبتنی بر تماس مستقیم مردم با محیط (وایت  ) ١131،بوده و بیانگر تجربه مستقیم فضا ،مردم و
فعالیت ه ای اجتماعی چون  :تعامل با دوستان  ،قدم زدن ،گردهمایی ،بازی و  ...می باشد که خود در ایجاد تصویر ذهنی
مطلوب افراد از فضا ،پویایی و هیجان نقش مستقیم دارد.
کشف و راز  :زیبایی بصری و ابعاد زیبایی شناسانه  :تامین جاذبه های بصری و مطلوبیت کالبدی و حسی فضا که با عواملی
چون نظم و هماهنگی ،تعیین و تشخیص فضا و بسیاری عوامل دیگر از این دست قابل تامین است.
امنیت  :نیاز انسان به امنیت روانی و فیزیکی نیز یکی از نیاز های پایه انسان در رابطه با فضاست
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