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بازشناسی مؤلفه های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش تعامالت 
اجتماعی در مجموعه های مسکونی 

)مطالعه موردی: محله اباذر، تهران(*

      تاریخ د ریافت مقاله: 1394/11/18     تاریخ پذیرش نهایی: 1395/08/17

 چکیده
در بستر افزایش توجهات جهانی به ابعاد مختلف توسعه پایدار و مسائل مربوط به کیفیت زندگی انسان ها، تالش برای دستیابی به 
پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی اهمیت بیشتری یافته است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی تأثیر مؤلفه های پایداری، 
بر بعد اجتماعی مســکن، مشارکت پذیری و افزایش تعامالت اجتماعی در زندگی شهری، انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، 
شــامل مطالعات اسنادی و پیمایش از طریق پرسش نامه می باشد. ارزیابی مؤلفه ها، با روش همبستگی و تجزیه تحلیل کمی داده ها 
به وســیله روش های آماری انجام گرفته اســت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های مشارکت، هویت، حس تعلق 
و امنیت به ترتیب بیشــترین تأثیر را بر افزایش تعامالت اجتماعی در بین ســاکنین مجموعه های مسکونی دارند و از بین دو دسته 
عامــل فردی و اجتماعی تعریف کنندۀ تعامالت اجتماعی، عوامل اجتماعی به عنوان مؤثرترین عامل بر افزایش تعامالت اجتماعی 

شناخته شده است. 

 واژه های کلیدی
مسکن، پایداری اجتماعی، تعامالت اجتماعی، عوامل فردی، عوامل اجتماعی

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری با عنوان»بازشناسی مؤلفه های پایداری در مجموعه های مسکونی منطقه 5 تهران« 
که به راهنمایی آقای دکتر افشین مهر و خانم دکتر غفوریان، سال 1394 در دانشگاه پیام نور تهران انجام گرفته است.

                   Email: mt.ghafourian@yahoo.com                        .استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران **
                                                        Email: vahid.afshinmehr@yahoo.com                                  .استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه پیام نور تهران ***
                                 Email: Arch.norouzi@yahoo.com                        )کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه پیام نور مرکز تهران شرق. )مسئول مکاتبات****

دکترمیترا غفوریان**، دکتر وحید افشین مهر ***، مهندس زهرا نوروزی زاده****
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 مقدمه
مسکن به معناي محل آرامش است و سکونت به معنای مکاني است 
که انسان در آن زندگي مي کند. از نظر هایدگر1،»طرز و طریق بودن 
انسان ها بر روي زمین، سکونت کردنشان است«. در حقیقت مسکن، 
عالوه برحفظ وحراست انسان ازشرایط جوي، باید کارکردهاي متنوع 
بلکه  انسان  فراغت  جهت  مکاني  تنها  نه  و  باشد  داشته  نیز  دیگري 
مي تواند درتکامل و شکوفایی او نیز تأثیرگذار باشد. اما توسعه ساخت و 
سازها با توجه به رشد شهر نشینی، محدودیت های موجود در شهرها، 
سود جویی اقتصادی و بسیاری عوامل دیگر سبب شده که ارزش های 
برنامه ریزی، طراحی و ساخت  اجتماعی، بومی و فرهنگی در  انسانی، 
مسکن تا حدودی نادیده گرفته شوند و خانه های امروزی )مجتمع های 
مسکونی( تبدیل به محیط هایی شده است که انسان ها به صورت توده 
در کنار هم قرار می گیرند و به جای گروه های اجتماعی هدفمند، انبوهی 
از افراد را تشکیل می دهند. در چنین شرایطی افرد خانواده برای تأمین 
حداقل امنیت و آرامش، از جمع فرار می کنند و به کنج خانه پناه می برند 
 .)Mamfered, 1939( و محرومیت اجتماعی از همین جا آغاز خواهد شد
در واقع پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی وضعیتی است که 
ساکنان از زندگی در مجتمع خود رضایت دارند و از همسایگی با سایر 
ساکنان لذت می برند، با گذشت زمان تعامالت اجتماعی و حس تعلق، 
افراد بیشتر می شود. بنابراین به صورت ناخودآگاه در نگهداری و بهبود 
وضعیت موجود، مشارکت و هماهنگی دارند )ضرغامی، 1387(. در ایران 
به علت گستردگی جغرافیایی-فرهنگی و با توجه به سیاست های دولت 
در برنامه پنجم عمرانی، که تاکید بر تشویق آپارتمان سازی از اهداف 
مهم آن می باشد، توجه به مؤلفه های پایداری اجتماعی در مجموعه های 
مسکونی بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد. لذا بی توجهی به آنها موجب 
خسارات فراوانی به بدنه خانواده و به تبع آن جامعه خواهد شد. مسأله 
مسکونی  ساختمان های  نازل  کیفیت  که  است  این  پیش رو   پژوهش 
امروزی، که از طرف  بخش دولتی یا خصوصی انجام می گیرد، سبب 
چه اثراتی در روابط اجتماعی مابین اعضای خانواده و همسایه ها  شده 
اجتماعی  بعد   بازشناسی مؤلفه های  این پژوهش،  است؟ هدف اصلی 
عوامل  به  توجه  با  اجتماعی  تعامالت  افزایش  بر  آنها  تأثیر  و  مسکن 
فردی و اجتماعی می باشد. ساکنین مجموعه های مسکونی میان مرتبه 
) 4 تا 7 طبقه( محله اباذر واقع در منطقه پنج شهر تهران نیز به عنوان 
نمونه موردی بررسی و تحلیل شده است. با توجه به چارچوب نظری 
تحقیق، برخی مؤلفه ها از جمله »امنیت، هویت، حس تعلق و مشارکت« 
به عنوان متغیرهای اصلی در نظر گرفته شده اند که با روش همبستگی 
در  »تصادفی«  صورت  به  پیمایشی«  »پرسش نامه  عدد   80 توزیع  و 
جامعه آماری مد نظر، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت تجزیه-

تحلیل مؤلفه ها، از طریق »روش های آماری« انجام شده است. هدف 
کاربردی مورد نظر تحقیق، رسیدن به راهکارهایی جهت افزایش بعد 
حس  ارتقاء  میان مرتبه،  مسکونی  مجموعه های  در  اجتماعی  و  کیفی 
اجتماعی  تعامالت  افزایش سطح  نهایت  در  و  پذیری  تعلق، مشارکت 

ساکنین می باشد.

 مبانی نظری 
مسکن و مجموعه مسکونی

یا آنچه که رساننده مفهوم محل سکونت خانواده است  مسکن، خانه 
است که  ای  دارد.»خانه گوشه  یکسان  مفهومي  درهمه جوامع  تقریبا 
باز می گردیم.  آن  به  پیرامون،  مختلف جهان  ابعاد  تجربهء  از  ما پس 
را  آن  می توان  که  است  برخوردار  اهمیتی  چنان  از  انسان  برای  خانه 
مرکز دنیای فرد نامید« )شولتز، 1381(. از نظر گیفورد2 شش مشخصه 
گرما  همبستگی،  هویت،  نظم،  پناهگاه،   : از  عبارتست  هرخانه  اصلی 
مجموعه های  منشاء   .)1378 )گیفورد،  کالبدی  نظر  از  بودن  مناسب  و 
مسکونی به شکل امروزین را می توان به عنوان راه حل متفکرین برای 
انقالب  از  پس  دوران  در  شهرها  نامطلوب  وضعیت  به  بخشی  انتظام 
صنعتی، یافت )عزیزی و ملک محمدنژاد، 1386(.  در ابتدای قرن بیستم، 
هاوارد3 و »شهر صنعتی«  »باغ شهر«  نظریه  اثر  در  فکری  جریان  دو 
کالبدی  و  اجتماعی  آثار  که  گرفت  مسکن شکل  طراحی  در  گارنیه4، 
پری6  کالرنس  همسایگی5«  الگوی»واحد  دو  شکل گیری  آنها،  مهم 
مجموعه های  طراحی  در  لوکوربوزیه7  خوداتکای«  و»مجموعه های 
در  یعنی شکل گیری  الگو  دو  این  )اوستروفسکی، 1387(.  بود  مسکونی 
مجموعه های  طراحی  الگوهای  اصلی ترین  عنوان  به  ارتفاع،  و  سطح 
مسکونی تا به امروز مطرح بوده است )ضرغامی، 1387(. واحد همسایگی 
پیرامونی است که در کنار هم  با محیط  منزله خانه های مسکونی  به 
یک کل به هم پیوسته را تشکیل می دهند و دارای یک هویت جمعی 
خانه هاي  از  است  ممکن  مسکوني  مجتمع  یک  است.  محله ای  و 
ویالیي مستقل و یا آپارتمان هاي چند طبقه شکل گیرد. مقیاس این 
مجموعه ها معموال از چند واحد مسکونی تا ساختمان های بلند و حتی 
متغیر  درآمده اند،  از شهر  ناحیه ای  به صورت  که  بزرگ  مجموعه های 
است )عینی فر، 1379(. رویکرد اخیر در اروپا و جوامع غربی به سمت 
مجتمع های مسکونی کوتاه مرتبه و میان مرتبه است. بیش از 90درصد 
ارتفاعی  از لحاظ  مجموعه های مسکونی که طراحی و اجرا می گردند 
کمتر از شش طبقه هستند )ضرغامی، 1387(. مسکن مورد نظر پژوهش 

حاضر، مجموعه های مسکونی میان مرتبه )4 تا 7 طبقه( می باشد.

 پایداری اجتماعی
و  پردازان  نظریه  برخی  انتقاد  و  تقابل  در  اجتماعی  پایداری  مفهوم 
صاحب نظران نسبت به رویکرد مدرنیسم شکل گرفت، این نظریات ابتدا 
از حوزه فلسفه شروع به شکل گیری کرد و سپس در سیری مروری به 
شهرسازی و معماری وارد شد. راجرز 8 طراحی پایدار را نوعی از طراحی 
می داند که به نیازهای امروز بدون آسیب رساندن به منابع نسل های 
و  اجتماعی  پایداری  به  باید  پایدار  طراحی  »در  می دهد.  پاسخ  آینده 
و  ساختمان ها  محیطی  تأثیر  و  انرژی  مصرف  اندازه  به  اقتصادی 
شهرها اهمیت داده شود« )راجرز، 1384(. جان لنگ9 در تعریف پایداری 
اجتماعی بر خواست مردم برای زندگی در یک مکان معین اشاره داشته 
و بر توانایی در جهت استمرار چنین روندی هم در حال و هم در آینده، 
تأکید می کند )لنگ، 1383(. پایداري اجتماعي اصول سیاسي و اجتماعي 

دکتر میترا غفوریان، دکتر وحید افشین مهر، مهندس زهرا نوروزی زاده
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بازشناسی مؤلفه های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش...

را با مسائل مربوط به مشارکت، شادي، رفاه و کیفیت زندگي ترکیب 
مي کند پس مفهوم پایداری نیازمند یک شبکه کالبدی- اجتماعی است 

)ضرغامی، 1387(.

تعامالت اجتماعی
همراه  دیگر  فرد  ازسوي  پاسخ  با  سربزندکه  ازشخصي  عملي  هرگاه 
باشد در اصطالح به این عمل متقابل دوطرفه، تعامل اجتماعي گفته 
و  انسان  نیازهای  به  پاسخ  برای  اجتماعی  متقابل  رابطه  این  مي شود. 
آوردن  وجود  به  که  چرا  است،  یک ضرورت  مکان  به  تعلق  احساس 
انسان  فردی  رشد  به  پذیری  اجتماع  و  شدن  اجتماعی  زمینه های 
افراد بر اساس منافع خود و  از آنجا که  کمک می  کنند )لنگ، 1383(. 
براساس توقعات، هنجارها و نقش های معین خود، ارتباطات اجتماعی 
باشند  مکان هایی  جستجوی  در  است  ممکن  پس  می دهند  شکل  را 
لحاظ طبقه، مذهب،  به  آنها  مشابه  با خصوصیات  افرادی  آن،  در  که 
همگن  دارند.  دیگر حضور  موارد  و  درآمد  تحصیالت،  زندگی،  الگوی 
کالبدی- مکان های  با  تعامل  افزایش  و  مالقات  مشوق  افراد،  بودن 
 Marcus( است  مکان  آن  به  دلبستگی  ارتقاء  نتیجه  در  و  اجتماعی 
تعامل  از  مختلفی  به سطوح  مختلف  افراد   .)& Sarkissian, 1986
اجتماعی تمایل دارند. الکساندر )1977(، مالقات گاه به گاه و غیررسمی 
تعریف  دانسته است.  را زمینه توسعه دوستی ها و روابط روزمره مردم 
سطح مطلوب تعامل، به طور ذهنی از گفته های مردم و به طور عینی 
از موضع گیری هنجاری نسبت به زندگی خوب به دست می آید، هر دو 
 .)1383 )لنگ،  هستند  سیاسی  و  اجتماعی  گیری  جهت  دارای  تعریف 
برقرار  ارتباط  محیط  با  انسان  که  باورند  این  بر  تعاملی،  دیدگاه های 
می نماید، در آن دخل و تصرف می کند و از آن تأثیر می پذیرد. در رابطه 
با الگوها و مدل های طراحی شهری برای افزایش تعامالت اجتماعی 
می توان به سه الگوی زیر اشاره کرد: 1(مدل کانتر: مؤلفه های مکان؛ 
مدل حس  رلف-پانتر:  3(مدل  مکان؛  ادراک  مؤلفه های  رلف:  2(مدل 
ماکس   .)1380 گلکار،  1394؛  کریمی فرد،  و  اعرابی  )فروغمند  مکان 
وبر10، عنوان می نماید همسایگی عبارت است از روابط متقابل اجتماعی 
و  اضطراری  مختلف  وضعیت های  در  متقابل  مساعدت های  بر  مبتنی 
بیگانه  و  دوري  شاهد  آپارتماني  مجموعه هاي  از  دربسیاري  بحرانی. 
بودن همسایگان از هم بوده و این درحالي است که از لحاظ کالبدی 
با هم  تعاون، همکاري و همدلي کیلومترها  ازلحاظ روحي،  نزدیک و 
این مسئله  بر  آنجا که فرضیه پژوهش حاضر، مبتنی  از  دارند.  فاصله 
است که افزایش سطح تعامالت اجتماعی، تأثیر گذار در افزایش سطح 
پایداری اجتماعی مجموعه های مسکونی خواهد بود، لذا در جدول 1 به 
خالصه ای از نظریه ها و نگرش های صاحب نظران در زمینه  پایداری 
اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن از جمله : نظریه واحد همسایگی، نظریه 
سلسله مراتب نیاز های انسانی، نظریه فضاهای قابل دفاع و برخی آرای 

صاحب نظران اشاره شده است.
حاضر،  پژوهش  فرضیه  به  توجه  با  و  است  ذکر شده  آنچه  اساس  بر 
نظر  در  پژوهش  هدف  از  مهمی  بخش  عنوان  به  اجتماعی  تعامالت 
گرفته شده است. ارتقاء حس تعلق ساکنین، مشارکت پذیری و افزایش 
فرضیۀ  عنوان  به  اجتماعی،  پایداری  اثر  در  افراد  اجتماعی  تعامالت 

پژوهش، بر این مسئله تأکید دارد که آیا مردم ساکن در مجموعه های 
اینکه چه عواملي به  با همسایه هایشان در تعامل هستند و  مسکونی، 
ارتقاء آن کمک مي کند؟ از آنجا که تعامالت اجتماعی برای پاسخ به 
اجتماعی  نیازهای  برطرف شدن  برای  زمینه سازی  و  فردی  نیازهای 
اجتماعی  تعامالت  که  کرد  تحلیل  این گونه  می توان  می شوند،  ایجاد 
در جمع بندی  لذا  می باشند.  اجتماعی  عوامل  و  فردی  عوامل  از  متأثر 
و  مستقیم  به طور  که  صاحب نظرانی  توسط  صورت گرفته  مطالعات 
مؤلفه های  برخی  پرداخته اند  اجتماعی  پایداری  مسئله  به  غیرمستقیم 
از جمله:  اجتماعی،  تعامالت  و  اجتماعی مسکن  بعد  بر  مؤثر  پایداری 
»هویت، حس تعلق، امنیت و مشارکت« که دارای اشتراکات فردی و 

اجتماعی می باشند بازشناسی و سنجش شده است.

هویت
برطبق نیازهای انسانی یاد شده از مازلو، نیاز های قدر، خودشکوفایی، 
و  خود  از  انسان  درک  طریق  از  شناسی   زیبایی  و  شناختی  نیازهای 
انسان  با سایرین پاسخ داده می شود هنگامی که  ارتباط  جایگاهش و 
در  را  خود  موقعیت  چگونگی  محیط  از  شده  دریافت  معانی  طریق  از 
خصوص نقش های اجتماعی درک نماید و در وضعیتی قرار گیرد که 
مرجع کیستی و چیستی خود را دریابد احساس هویت مندی می نماید 
و  ذهنی  احساسی،  توانایی های  با  محیط  انطباق  )مطوف،1386(. 
ساختارهای فرهنگی را هویت گویند )نوریان و عبدالهی ثابت، 1387(. 
واژه هویت دو معنای اصلی دارد: اولین معنا بیانگر مفهوم تشابه مطلق 
است. معنای دوم بیانگر مفهوم تمایز است که با مرور زمان سازگاری 
بسیاری  و عوامل  نیروها  )جینکیز، 1381(.  را فرض می گیرد  تداوم  و 
از جمله: ژنتیک، محیط، فرهنگ و سایر موارد در شکل دادن هویت 
جیمز21  ویلیام  نظر  در   .)1383 شولتز،  و  )شولتز  می کنند  شرکت  فرد 
هویت)خود( به دو قسمت قابل تقسیم است: خود فاعلی و خود مفعولی. 
بنابراین خود فاعلی به عنوان خودآگاهی انسان مطرح می گردد و خود 
مفعولی مجموعه تمام متعلقات خود می باشد و دارای سه عنصر است: 
2(خودغیرمادی  می باشد.  فرد  دارایی های  به  مربوط  که  مادی  1(خود 
3(خوداجتماعی  است.  انسان  روحی-روانی  ویژگی های  به  مربوط  که 
شامل تمام خودهای اجتماعی فرد می شود و در ارتباط با دیگران شکل 
می گیرد )ریترز، 1374(. هویت به خودی خود در دسترس نیست. بلکه 
تثبیت شود که الزمه آن  باید  و  بوده  با فعل شناسایی همراه  همواره 
فرد  یا  چیزی  با  خود  مرتبط ساختن  و  افراد  و  اشیا  کردن  طبقه بندی 
حس  ایجاد  از  پس   .)1392 همکاران،  و  دیهیمی  )پور  است  دیگری 
هویت مندی در انسان، نظام دو طرفه انسان- محیط شکل می گیرد و با 
نظام یابی انسان ها در محیط، روابط بین افراد شکل می گیرد. از آنجا که 
هویت مند بودن انسان ها در محیط موجب حس تعلق به جمع گشته و 
حس تعلق موجب اطمینان به حفظ حیات شخص و حمایت جمع در برابر 
بیان  بنابراین می توان  با فرد می گردد.  خطرات احتمالی مواجه شونده 
نمود برای سکنی گزیدن انسان در محیط و تعامل انسان با آن، احساس 
هویت مندی و برخورداری از حمایت جامعه مورد نیاز می باشد )عطایی 
ارتباط  نیز  معماری  آثار  در  هویت  مفهوم  فتحی،1390(.  و  همدانی 
عمیقی با تعریف مفهوم هویت در انسان داشته به گونه ای که یک اثر، 
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به عنوان نمادی از شخصیت فرد به شمار می آید )سلیمانی و همکاران، 
ارزش ها،  از  نمادهایی  غالبا  مسکونی  محیط های  که  آنجا  از   .)1395
عقاید و رفتارهای دیگران را ارائه می دهند و در نتیجه فرصتی مناسب 
برای این نوع فرایند ارزیابی فراهم می  کنند )پور دیهیمی و همکاران، 
و  هویت  بازیابی  مکان  تعمق،  و  تامل  استراحت،  محل  خانه   .)1392
پردازش تجربیات محیط پیرامون می باشد. هدف نهایی سکونت احراز 
خود  هویت  با سکنی گزیدن  انسان  و  )شولتز، 1392(  است  فرد  هویت 
را تثبیت می کند )Rapoport, 1981(. باشالر خانه را به عنوان قوای 
انسان  یاد می کند و معتقد است که  آمیخته زندگی بشر  عظیم درهم 
در خانه هویت خود را باز می یابد  )Bachelard, 2007(. به طور کلی 
مکان هایی که هویت قوی دارند می توانند پیوندهای اجتماعی را تقویت 
 .   )Pol,2002( کنند  کمک  اجتماعی  هویت  شکل گیری  به  و  کنند 
پویایی جمعی،  و  رشد  ایجاد  باعث  واحد همسایگی  در  هویت جمعی 
می شود  اجتماعی  همبستگی  احساس  و  اجتماعی  ارتباطات  افزایش 

)شیعه، 1379(. ساکنانی که مدت طوالنی در یک محل زندگی می کنند، 
زمان کافی برای هویت بخشی به مکان را داشته اند. طول مدت سکونت 
توسط  و  بشناسند  را  خود  ساکنان، همسایگان  اینکه  احتمال  می تواند 
آنها شناخته شوند را افزایش دهد)Yancey, 1985(. ریجر و الوراکس 
در مطالعه ای در مورد تعامالت اجتماعی و مجاورت همسایه ها به نقش 
هویت اشاره کرده اند)Riger & Lavraks, 1981(. بر اساس آنچه که 
مرور شد، هویت را می توان متأثر از عوامل فردی، اجتماعی، کالبدی و 

ادراکی دانست که به صورت خالصه در شکل 1 آورده شده است.

حس تعلق
لغت نامه دهخدا واژه تعلق را عالقه داشتن، عشق به چیزی یا کسی 
معنای  به  تعلق  حس  شناسان،  پدیدار  نگاه  از  می  کند.  معنی  داشتن 
پیوندی محکم و عاملی تأثیر گذار میان مردم و مکان است که این پیوند 
به صورت مثبت بوده و سبب گسترش عمق ارتباط و تعامل فرد با محیط 

دکتر میترا غفوریان، دکتر وحید افشین مهر، مهندس زهرا نوروزی زاده

مؤلفه های مورد نظر  اصول مرتبط با توسعه پایدار از لحاظ اجتماعــیصاحب نظران
پژوهش

پیوسته-هویت پری)1929( هم  به  کل  یک  تشکیل  و  هم  کنار  در  مسکونی  همسایگی:خانه های  واحد  نظریه 
جمعی و محله ای-رشد و پویایی جمعی - افزایش ارتباطات اجتماعی- احساس همبستگی اجتماعی 

)اوستروفسکی، 1387(.

تعامالت اجتماعی-هویت-
حس تعلق

پایین مازلو11 )1954( طبقۀ  در  ارضاء شدن  باال،  هرم هاي  به  رفتن  انسانی:الزمه  نیاز های  سلسله مراتب  هرم  نظریه 
رشد  استعدادها،  شکوفایي  زمینه   پیش  امنیتي-  و  زیستي  نیازهاي  از  بعد  اجتماعي،  نیازهاي  هرم- 

.)Maslow,1977(تعامالت اجتماعي

تعامالت اجتماعی-امنیت-
حس تعلق- هویت

انسانی جیکوبز 12 )1961( مقیاس  به  توجه  اجتماعی-  عدالت  سرزندگی-  امنیت-  اجتماعی-  تعامالت  بر  تأکید 
)جیکوبز،1392(.

تعامالت اجتماعی - امنیت

تعامالت اجتماعیتأکید بر تعامالت اجتماعی- پویایی فضایی- سرزندگی- مقیاس انسانی )گل، 1387(.گل13 )1971(

تأکید بر تعامالت اجتماعی- توجه به سنت و فرهنگ- خوانایی فضا- امنیت-تراکم مطلوب –همگونی راپاپورت14)1981(
)Rapoport,1981(.اجتماعی افراد- حافظه مکان و معنای فضا

تعامالت اجتماعی – امنیت-
هویت

)آلتمن، آلتمن15)1975( ازدحام  اجتماعی-خلوت-فضای شخصی-قلمرو-  تعامل  فضایی-  پویایی  امنیت-  بر   تأکید 
.)1382

تعامالت اجتماعی - امنیت

الکساندر16 )1979( و 
شولتز17)1381(

Alex-( . تأکید بر تعامالت اجتماعی- هویت- مقیاس انسانی- دسترسی- پویایی- عدالت اجتماعی
ander,1979; شولتز،1381(.

تعامالت اجتماعی- هویت

نظریه فضاهای قابل دفاع-در مجتمع های بلند مرتبه میزان وقوع جرم نسبت به مجتمع های کوتاه نیومن18 )1966(
.)Newman,1996( مرتبه و میان مرتبه بیشتر است

امنیت

موسسه توسعه پایدار 
)OISD(آکسفورد

)Colantonio,2008(امنیت تأکید بر 4 اصل پایداری اجتماعی : برابری- شمول-انعطاف پذیری- امنیت

تأکید بر تعامالت اجتماعی-مشارکت- ا حساس تعلق- روابط بین فردی بین ساکنین و همسایه ها- چوگول19 )2008(
)Choguill,2008( فعالیت جمعی- حمایت متقابل- ایمنی- دسترسی تسهیالت

تعامالت اجتماعی – امنیت- 
مشارکت

امنیت دمپسی20 )2011( اجتماعی-  برابری  مکان-  حس  جمعی-  پایایی  اجتماعی-مشارکت-  تعامالت  بر  تأکید 
)Dempsey et al.,2011(

تعامالت اجتماعی – امنیت- 
مشارکت

جدول1.  اندیشه های صاحب نظران درباره پایداری اجتماعی
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بازشناسی مؤلفه های پایداری اجتماعی مؤثر بر افزایش...

 Relph,1976; Tuan,( می گردد و با گذر زمان عمق و گسترش می یابد
1980(. به عبارتی حس تعلق به عنوان یک رابطه میان فرد و محیط 
 .)Bonaiuto et al., 1999( شناخته می شود او  کالبدی  و  اجتماعی 
همچنین تعلق به محیط یک احساس روانی است که باعث نزدیکی 
انسان و محیط می گردد. همان گونه که شولتز تعلق داشتن به مکان را 
برخورداری از پایگاه وجودی می داند، با وجود حس تعلق انسان خود را 
جزیی از محیط دانسته و نسبت به آن حس مالکیت پیدا می کند )پرتوی، 
1388(. دلبستگی مکانی به عنوان هسته اولیه شکل گیری حس مکان، 
فرایندی احساسی، ادراکی و رفتاری است که در تعامل افراد با فضاهایی 
که بدان معنای ویژه ای بخشیده اند، با ایجاد دو سطح وابستگی و هویت 
مکانی شکل می گیرد و در قالب رفتارهایی ویژه بروز می یابد )پورجعفر و 
همکاران،1394(. ویژگی های فضایی می تواند تقویت کننده تعلق مکانی 
جاذبه  از  احساسی  آن چنان  مکان ها  از  بعضی   .)1389 )ضرغامی،  باشد 
دارند که به فرد نوعی احساس وصف   نشدنی القاء کرده و او را سرزنده، 
شاداب و عالقه مند به بازگشت به آن مکان ها می کند. در معماران و 
شهرسازان به دنبال کشف ویژگی های کالبدی هستند که بر این حس 
مؤثرند )بهزاد فر و قاضی زاده، 1390(. آلتمن بر این اعتقاد است که 
تعلق به مکان چیزی بیش از تجربه عاطفی و شناختی مکان بوده و 
عقاید فرهنگی و همچنین تجربه بلند مدت از زندگی در مکان می تواند 
منجر به این ارتباط شود )Low & Altman, 1992(. استیل عوامل 
کلی مؤثر بر حس تعلق به مکان را به دو دسته: عوامل کالبدی و عوامل 
ادراکی- شناختی تقسیم می  کند. مهم ترین عوامل کالبدی شامل: اندازه، 
مقیاس، اجزا، تنوع، فاصله، بافت، تزیینات، رنگ، بو، صدا، دما و تنوع 
بصری هستند و مهم ترین عوامل شناختی- ادراکی شامل شاخص های 
همچون: عوامل فرهنگی، هویت، تاریخ، سرگرمی، خوشایندی، امنیت، 
به    .)Steel, 1981( می باشند  خاطرات  و  زندگی  قابلیت  سرزندگی، 
و  اجتماعی  تعلق  احساس  فرانسوی،  شناس  جامعه  دورکیم22  نظر 
پس  است  مؤثر  اجتماعی  ارتباطات  تقویت  و  گسترش  در  همبستگی 
هرجا همبستگی اجتماعی نیرومند باشد، باعث تشدید تماس های افراد 
و بیشتر کردن فرصت های ارتباطاتشان با یکدیگر خواهد بود )غفاری 

و نیازی، 1386(. به عبارتی حس تعلق با ایجاد حیات جمعی و تعامالت 
مقبولیت  و  امنیت  جامعه،  آن  افراد  برای  و  می آید  وجود  به  اجتماعی 
اجتماعی را که از مهم ترین نیاز های روانی انسان است ایجاد می نماید 
)نقی زاده، 1387(. همسایگی ها و مجاورت ها می توانند حس تعلق ایجاد 
کند و به همین خاطر حس اجتماع را که در آسایش ذهنی و روحی 
بسیار مهم است، تقویت می کند. حس تعلق به طول زمان سکونت و 
 Riger &(دارد بستگی  هویت  و  اساس شخصیت  بر  ارزش ها  مبادله 
باعث  بالقوه  به طور  می تواند  زمان سکونت  Lavraks, 1981(. طول 
افزایش دلبستگی ها شود )Yancey, 1985( و این حس اجتماعی که 
ایجاد می شود، می تواند باعث افرایش سالمت، امنیت، تعامل اجتماعی، 
کمک های متقابل، فضاهای دفاع پذیر و بسیاری دیگر از ویژگی های 
و همکاران، 1392(. عوامل  دیهیمی   )پور  و مکان شود  مطلوب شخص 
مؤثر بر حس تعلق را می توان شامل: عوامل فردی، عوامل اجتماعی، 
عوامل کالبدی و عوامل – ادراکی-شناختی یا عوامل روانی دانست که 

به تفکیک در شکل 2 آورده شده است.

امنیـت
امنیت از نیازها و انگیزه های اساسی انسان به شمار می رود به طوری که 
مازلو در هرم سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بالفاصله پس از 
ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد )لنگ، 1383(. به اعتقاد کافمن23 در 
قرن هفدهم و هجدهم میالدی، مفهوم امنیت، مفهومی هنجاری بود 
که با توسعه رفاه اجتماعی هم معنا شده بود )احمدی و همکاران، 1393(. 
یک شهر پایدار باید دارای امنیت بوده و از نظر بصری و عملکردهای 
بزهکاری و موارد  آلودگی،  از  با نظم و عاری  و  محیطی، سامان یافته 
اصلی  از سه الیه  امنیت  ثابت، 1387(.  عبدالهی  و  )نوریان  باشد  مشابه 
تشکیل شده است که عبارتند از: امنیت فردی، اجتماعی و ملی)کارگر، 
شناختی-اجتماعی  روان  ای  پدیده  امنیت  احساس  همچنین   .)1388
است که دارای ابعاد گوناگون می باشد. این احساس ناشی از تجربه های 
مختلف  افراد  و  است  پیرامونی  شرایط  از  افراد  غیرمستقیم  و  مستقیم 
احساس  در  اختالل  می کنند.  تجربه  را  آن  گوناگون  صورت های  به 
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اجتماعی  تعامل  هزینه  سو  یک  از  جامعه،  در  ذهنی  و  عینی  امنیت 
اجتماعی  اعتماد  در  اختالل  ایجاد  با  دیگر  از سوی  و  داده  افزایش  را 
را  اجتماعی  یگانگی  و  انسجام  اجتماعی،  و  فردی  تفاوتی  بی  بروز  و 
مورد تهدید قرار می دهد )حسنوند و حسنوند، 1390(. به عبارتی احساس 
از زندگی است که هویت و هستی  تعاریفی  به  اعتماد  امنیت، حاصل 
انسان بر مبنای آن سامان می گیرد و این احساس در خانواده پی ریزی 
بودن؛ ذهنی   )1 است:  زیر  شرح  به  ویژگی هایی  دارای  و  است  شده 

 2(  قابلیت تعریف بر مبنای بود و نبود خطر؛ 3(تغییرپذیری در طول 
زمان 4( مهم بودن جنبه ذهنی امنیت نسبت به جنبه عینی آن؛ 5( ایجاد 
اطمینان به هستی شناختی فرد )صالحی امیری و افشاری نادری، 1390(. 
هرچه یک فرد احساس امنیت بیشتری از محیط مسکونی خود داشته 
Chap-(  باشد، راحت تر به تعامالت اجتماعی در آن محیط می پردازد

تقویت  امنیت،  ایجاد  راه های  از  یکی   .)man &Lombard, 2006

نیازهای  از  بعضی  زیرا  است،  کالبدی  محیط  به  انسان  تعلق  احساس 
امنیت  هستند.  ارضاپذیر  طریق  این  از  انگیزش  و  هویت  مثل  انسان 
حالت  این  باشد.  نیز  اجتماعی  ثبات  برای  عاملی  می تواند  مسکن  در 
محصول شرایطی است که افراد به فضا خو کنند و این خو کردن، خود 
تابعی از مدت زمان حضورشان در مسکن، حق باقی ماندنشان در آن، 
جابجایی ها و مسائلی از این دست است )ابعاد اجتماعی مسکن، 1363(. 
بعضی فضاها، ویژگی هایی دارند که برای به انجام رساندن اعمال مغایر 
با  رابطه  در  مؤثر  عوامل  نیومن  می باشند.   مناسب  جامعه،  هنجار  با 
»فضاهای غیر قابل دفاع« را شامل عوامل اجتماعی و عوامل کالبدی 
از  روانی،  آسایش  تأمین  امنیت،  لنگ،  نظر  از   .)1382 )آلتمن،  می داند 
طریق قلمروپایی، فضاهای قابل دفاع و خلوت تأمین می شود و اعتقاد 
دارد که اگر نیازهای اجتماعی مردم با احساس استقالل فردی حاصل 
از خلوت در تعادل قرار گیرد، تعامالت اجتماعی آسان تر شکل می گیرد 
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شامل  امنیت،  مختلف  سطوح  شد  ذکر  آنچه  اساس  بر   .)1383 )لنگ، 
امنیت فردی و امنیت اجتماعی است و برخی عوامل مؤثر بر آن از جمله 
ادراکی- شناختی   و عوامل  کالبدی  اجتماعی، عوامل  و  عوامل فردی 

می باشد که به تفکیک در شکل 3 آورده شده است.

مشارکت
منظوری  برای  تجمع  و  درگیری  معنای  به  لغوی  حیث  از  مشارکت 
خاص است. از دیدگاه جامعه شناسی،  به معنای احساس تعلق به گروه 
و شرکت فعاالنه و داوطلبانه در آن است که به فعالیت اجتماعی منجر 
می شود. از دیدگاه روان شناسی، پدیده ای ذهنی و فرایندی از خودآموزی 
Arn-( تاجتماعی است که به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده اس

stein, 1969(. از دیدگاه مدیریتی، درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص 
در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی 
به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسئولیت کار شریک 
شوند )علوی تبار، 1380(. مشارکت یا همیاری، ماهیتا مفهومی اجتماعی 
است، زیرا برای وقوع آن فعالیت، وجود بیش از یک نفر ضرورت دارد 
و از این رو بیان کننده نوعی از روابط اجتماعی است و با تحقق آن 
آن  ساده ترین  که  می گیرد  شکل  اجتماعی«  »گروه  خودکار  طور  به 
یا »دوتایی ها« شکل  آلمانی »دایا«  بیان جرج زیمل جامعه شناس  به 
می گیرد )پیران، 1376(. با توجه به مبانی روان شناسی و ادبیات توسعه، 
مشارکت شهروندان یک رویداد مثبت برای مردم و برای کل جامعه 
قابلیت  به خودی خود  انسان ها   .)Mannarini et al., 2009( است
مشارکت را با هدف دستیابی به خواسته های فردی، جمعی، دستیابی 
به عدل، همبستگی و  امنیت دارا هستند )باقری بنجار و رحیمی، 1391(. 
از نظر گائوتری24 مشارکت فرایندی اجتماعی، عمومی، یکپارچه، چند 
بعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای 
دیگر  عبارتی  به  )گائوتری، 1379(.  است  توسعه  مراحل  در همه  نقش 
و مدیریت  ایجاد  در  از دخالت مردم  است  اجتماعی، عبارت  مشارکت 
اجتماعی  مشارکت  ارزش  خود.  زندگی  مصنوع  و  طبیعی  محیط های 

عبور می کند. ای سنتی  آموزه های حرفه  و  مرزها  از  که  است  آن  در 
کنش مشارکت اجتماعی بر پایه این اصل قرار دارد که اگر شهروندان 
فعال باشند و در خلق و اداره محیط های طبیعی و مصنوع خود دخالت 
کنند، محیط دارای عملکرد بهتری خواهد بود )بهزادفر و اعتماد، 1386(. 
در مطالعه ای با عنوان »موانع مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی« 
به بررسی میزان مشارکت، ابعاد و دامنه آن از نظر علمی پرداخته شده 
بی قدرتی  میزان  است که هرچه  این  بیانگر  آن  از  نتایج حاصل  است 
مشارکت  میزان  باشد،  بیشتر  فردی  نابسامانی  احساس  و  بیگانگی  و 
اجتماعی، مشارکت داوطلبانه، آگاهانه و هدفمند افراد در جامعه کمتر 
میزان  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  خانوادگی،  موانع  همچنین  می شود. 
مشارکت اجتماعی اثر گذار است )یزدان پناه، 1386(. مشارکت اجتماعی 
در  شرکت  همسایگان،  با  )همکاری  غیررسمی  و  رسمی  ابعاد  دارای 
مراسم های مذهبی وسایر موارد( می باشد )باقری بنجار و رحیمی، 1391(. 
اجتماع،  در  حضور  جهت  آنها  اعتماد  و  مردم  مشارکت  ایجاد  برای 
کّمی  و  کیفی  طور  به  بتوانند  تا  است  ویژه الزم  کارکرد  با  فضاهایی 
پذیر  اجتماع  فضاهای  ویژگی های  از  باشد.  عمومی  مشارکت  پذیرای 
ساختاری  داشتن  با  روانی  و  کالبدی  امنیت  تأمین  موارد:  به  می توان 
منسجم و قابل پیش بینی، اشاره کرد )دانشپور و چرخچیان، 1386(. یکی 
از آثار مسکن، مشارکت و همکاری خانواده در اجتماعی بزرگتر است. 
مسکن در شکل دهی به ارتباطات همسایگی و جلب مشارکت خانواده ها 
 .)1363 مسکن،  اجتماعی  )ابعاد  دارد  اساسی  نقش  بزرگ تر  اجتماع  در 
ایجاد روابط همبستگی برای شهرنشینان و رابطه اجتماعی همسایگی، 
در  فرد  یک  مشارکت  است.  شهری  زندگی  پایدار  جنبه های  از  یکی 
جامعه محلی خویش، وابسته به برداشت او از میزان امنیت عمومی است 
 Chapman & Lombard, 2006; Marans & Rodgers, 1975;(
Wasserman, 1982(. معیارهای مؤثر بر مشارکت، به تفکیک عوامل 
شناختی  ادراکی-  عوامل  و  کالبدی  عوامل  اجتماعی،  فردی،عوامل 

وموارد دیگر  در شکل4 آورده شده است.
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در نهایت این پژوهش، مدل تحلیلی زیر )شکل 5( را برای بیان رابطه 
مؤلفه های مورد نظر در پایداری اجتماعی از طریق چهار عامل هویت، 
حس تعلق، امنیت و مشارکت، با دو دسته بندی عوامل فردی و عوامل 
اجتماعی در جهت افزایش سطح تعامالت اجتماعی ارائه نموده است .

 روش  پژوهش
به ماهیت  توجه  با  نوع کاربردی است.  از  لحاظ هدف  از  این تحقیق 
موضوع و شاخص های مورد بررسی، گردآوری داده ها از نوع پیمایشی، 
از طریق راهبرد همبستگی انجام شده است. شناسایی مؤلفه های مؤثر 
بر پایداری اجتماعی در مجموعه های مسکونی از دیدگاه صاحب نظران 
و سنجش مؤلفه ها با استفاده از  توزیع پرسش نامه در میان جامعه آماری 
انجام شده است. جامعه آماری بر اساس نمونه گیری تصادفی، از بین 
اباذر واقع در منطقه  ساکنان مجتمع های مسکونی میان مرتبه، محله 
5 شهر تهران، انتخاب شده است و بر اساس »مقیاس لیکرت، حجم 
نمونه به دست آمده 60 نفر برآورد شد. ولی با در نظر گرفتن احتمال 
نفر  به80  تعداد  این  بیشتر،  دقت  برای  و  پرسش نامه ها  بازگشت  عدم 
میان  در  آن  توزیع  از  قبل  پرسش نامه  روایی  سنجش  یافت.  افزایش 
از متخصصین و اساتید راهنما صورت گرفته  ساکنین، توسط تعدادی 
است. در بررسی پایایی یا قابلیت اعتماد25 پرسش نامه از روش » آلفای 
کرونباخ« استفاده شده است. در پژوهش حاضر، همان طور که در جدول 
2  مالحظه می شود، مقدار آلفا 0/774 است که مقدار قابل قبولی است.

برای تعیین »روایی سازه26« پرسش نامه، از »تحلیل عاملي اکتشافي«  
در  که  همان طور  است.  شده  استفاده  اصلی«  »مؤلفه های  روش  و 
جدول 3 مالحظه می شود، مقدار شاخص"KMO"27 عدد 0/707 
است.  مناسب  نمونه ها  تعداد  که  معناست  این  به  و  می دهد  نشان  را 
تجزیه  است.  دار  معنی   P<0,000 بارتلت در سطح  آزمون  همچنین 

و تحلیل کّمی داده ها با استفاده از نرم افزار Spss انجام گرفته است.

 بررسی و شناخت نمونه موردی )مجموعه های مسکونی 
میان مرتبه محله ابــاذر، منطقه 5 تهران(

باوجود قرارگیری منطقه 5 شهر تهران دربستر محیطی مناسب، به دلیل 
چند پارگی بافت این منطقه به وسیله شبکه های ارتباطی و همچنین 
احداث مجتمع های مسکونی بسیار زیاد، هویت و حس تعلق ساکنان 
مجموعه های مسکونی در محالت آن، تحت الشعاع قرار گرفته است. 
کمبودهاي سطوح خدماتي منطقه براساس جمعیت موجود سبب شده 
میاني  مناطق  از  را  خود  خدمات  عمدۀ  بخش هاي  ساکنین،  که  است 
شهر )به ویژه مناطق2 و 3 و 6( جبران نمایند )شهرداری تهران،1382(. 
از این رو محله اباذر از ناحیه پنج این منطقه به عنوان نمونه ی مورد 
افزایش  در  گذار  تأثیر  مؤلفه های  ارزیابی  و  بررسی  جهت  مطالعه، 
تعامالت اجتماعی بین ساکنین مجتمع های مسکونی آن انتخاب شده 
و  رسالت  بزرگ راه  به  ازشمال  اباذر  محله  شکل6،  به  توجه  با  است. 
محله باغ فیض، ازشرق به بزرگ راه اشرفی اصفهانی و محله مرزداران 
و  فردوس  کوی  به  ازجنوب  تهران(،  2 شهرداری  منطقه  )از محالت 
بزرگ راه آیت اهلل کاشانی و از غرب به بلوار اباذر و محله مهران محدود 
سایر  به  کاشانی  و  اصفهانی  اشرفی  بزرگ راه  دو  طریق  از  می گردد. 
تحوالت  بزرگ راه ها  این  احداث  می گردد.  متصل  شهر  بزرگ راه های 
زیادی برای مردم محله در پی داشته است )شهرداری منطقه 5 تهران، 

 .)1394

 یافــته های پژوهــش
به منظور ارزیابی و بررسی مؤلفه های پایداری اجتماعی و تعیین نقش 
آنها در ارتقاء تعامالت اجتماعی، برخی مؤلفه ها بر اساس ادبیات مطرح
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شکل5. عوامل مورد نظر پژوهش و مؤثر بر افزایش سطح تعامالت اجتماعی

Reliability Statistics

N of ItemsCronbach’sAlphaBasedonStandard-
ized ItemsCronbach’sAlpha

13.785.774

جدول2. قابلیت پایایی پرسش نامه
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آماری  روش های  طریق  از  و  شده اند  انتخاب  پژوهش  این  در  شده   
امنیت،  مؤلفۀ  چهار  منظور،  بدین  است.  شده  پرداخته  آنها  ارزیابی  به 
حس تعلق، هویت و مشارکت شناسایی شده است و میزان تأثیرگذاری 
مجموعه های  ساکنین  اجتماعی  تعامالت  افزایش  بر  آنها  از  یک  هر 
مشترک،  واریانس  اساس  بر  است.  گرفته  قرار  آزمون  مورد  مسکونی 
قرار  مجموعه  یک  در  دارند  را  همبستگی  بیشترین  که  متغیرهایی 
می گیرند. واریانس تجمعی از عامل هایی استخراج می گردد که درصد 
واریانس باالتری داشته باشند و چنانچه این مقدار کمتر از 50 درصد 
آنها کم است، حذف گردند.  باید متغیرهایی که میزان اشتراک  باشد، 

این مقدار 66/51 درصد می باشد.  پس هر چهار  در پژوهش حاضر، 
می باشند.  دارا  را  واریانس ها  تبییین  قابلیت  و  هستند  معنی دار  عامل 
در جدول4 عوامل و درصد واریانس نشان داده شده است همچنین از 
طریق انتساب متغیرها به عامل ها، مطابق جدول 4، پرداخته شده است.

اولین عامل، مشارکت، تأثیر زیادی بر افزایش تعامالت اجتماعی بین 
این  عاملی  تحلیل  به  توجه  با  دارد.  مسکونی  مجموعه های  ساکنین 
پرسش نامه، سهم مشارکت در افزایش تعامالت اجتماعی 21/09 درصد 
از  نتیجه  در  و  گرفته  بر  در  را  عاملی  بار  بیشترین  که  است  واریانس 
عوامل دیگر تأثیر گذارتر است. انسان ها به خودی خود قابلیت مشارکت 

7

KMO and Bartlett’s Test

Kaiser-Meyer-OlkinMeasureofSamplingAdequacy.

.707

Bartlett’sTestofSphe-
ricity

Approx. Chi-Square 254.624
df 78

Sig. .000

)Source: Google Map, 2016( شکل6. محدوده اباذر و دسترسی های آن

عوامل واریانسواریانس%واریانس تجمعی%

عامل اول -مشارکت )سوال 2و3 و4(21/09721/097

عامل د وم - هویت)سوال 10و11و12و13(40/97019/873

عامل سوم - حس تعلق)سوال 5 و8 و9(54/99613/996
عامل چهارم - امنیت)سوال 6 و7و14(66/51611/550

جدول3. روایی سازه پرسش نامه

جدول4. تحلیل عامل ها
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7

با هدف دستیابی به خواسته های فردی، جمعی، دستیابی به عدل،  را 
رحیمی،  و  بنجار  )باقری  هستند  دارا  دیگر،  موارد  و  امنیت  همبستگی، 
در  خانواده  همکاری  و  مشارکت  مسکن،  اثرهای  از  یکی   .)1391
اجتماعی بزرگتر است )ابعاد اجتماعی مسکن، 1363(. دومین عامل تأثیر 
گذار هویت است که 19/87 درصد واریانس را به خود اختصاص داده 
به  )شولتز، 1381(.  است  فرد  احراز هویت  نهایی سکونت  است. هدف 
طور کلی مکان هایی که هویت قوی دارند می توانند پیوندهای اجتماعی 
که   می باشد  تعلق  حس  عامل  سومین   .)1379 )شیعه،  کنند  تقویت  را 
13/99 درصد واریانس را به خود اختصاص داده است. حس تعلق به 
شناخته  او  کالبدی  و  اجتماعی  محیط  و  فرد  میان  رابطه  یک  عنوان 
می شود )Bonaiut et al., 1999(که می تواند باعث افرایش امنیت، 
ویژگی های  از  دیگر  بسیاری  و  دفاع پذیر  فضاهای  اجتماعی،  تعامل 
مطلوب شخص و مکان شود )پور دیهیمی و همکاران، 1392(. چهارمین 
اختصاص  به خود  را  واریانس  که 11/55درصد  می باشد  امنیت  عامل 
داده است. هرچه یک فرد احساس امنیت بیشتری از محیط مسکونی 
خود داشته باشد، راحت تر به تعامالت اجتماعی در آن محیط می پردازد 
)Chapman & Lombard, 2006(. در مجموع این چهار عامل در 

کنار هم66/51 درصد از کل واریانس را شامل می شوند.

  نتیجه گیري 
افزایش  در  مؤثر  عوامل  سنجش  و  بازشناسی  هدف  با  پژوهش  این 
سطح تعامالت اجتماعی ساکنین مجموعه های مسکونی صورت گرفته 
شده  بررسی  عامل  چهار  آماری،  آزمون های  نتایج  به  استناد  با  است. 
این  از  حاکی  نتایج  شد.  مشخص  درصد   66/51 واریانس  مجموع  با 
است که مؤلفه های مشارکت، هویت، حس تعلق و امنیت بر افزایش 
سطح تعامالت اجتماعی افراد تأثیر گذارند و مؤلفه مشارکت، باالترین 
تأثیر را در افزایش تعامالت بین ساکنین مجموعه های مسکونی میان 
مرتبه  اباذر را دارد. بر این اساس فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه 
پایداری اجتماعی باعث افزایش تعامالت اجتماعی  و ارتقاء حس تعلق  
و مشارکت پذیری افراد نسبت به محل سکونت می شود، نیز بررسی و 
تأیید شده است. رسیدن به پایداری اجتماعی از طریق افزایش تعامالت 
اجتماعی وابسته به عوامل متعددی است که یافته های تحقیق عوامل 
افزایش تعامالت را از طریق چهار مؤلفه هویت، حس تعلق،  مؤثر بر 
ادراکی،  عوامل  فردی،  عوامل  کلی  با چهار دسته  و مشارکت،  امنیت 
عوامل کالبدی و عوامل اجتماعی نشان می دهد. باتوجه به مبانی نظری 
با  ارتباط  برقراری  برای  تالش  می توان  را  اجتماعی  تعامل  پژوهش، 
دیگران، جهت پاسخ به برخی نیاز های فردی مانند هویت و حس تعلق، 
و زمینه سازی برای رسیدن به برخی نیازهای اجتماعی از جمله امنیت و 
مشارکت در مجموعه های مسکونی دانست. بنابراین با  بررسی و تحلیل 
عوامل مؤثر بر افزایش سطح تعامالت اجتماعی ساکنین مجموعه های 
را  متقابل  مساعدت های  و  همسایگی ها  شدن  تر  پررنگ  مسکونی، 
می توان در قالب عوامل فردی و عوامل اجتماعی دسته بندی کرد. البته 
اجتماعی  روابط  ساز  بستر  عامل  به عنوان  را  کالبدی  مؤلفه های  نقش 
عوامل  تحلیل  گرفت.  نادیده  نمی توان  محیط،  و  انسان  بین  رابط  و 

فردی و اجتماعی، منجر به ارائه مدل پیشنهادی پژوهش )شکل7( شده 
است. بر اساس این مدل، می توان بیان داشت که تعامالت اجتماعی 
بر اساس اشتراکات بین عوامل فردی ساکنین مجموعه های مسکونی 
از یک سو و عوامل اجتماعی از سوی دیگر تعریف می شود. همچنین 
تعامالت  افزایش  باعث  می تواند  نیز  عوامل  این  بیشتر  هم پوشانی 
مطالعات،  نتایج  اساس  بر  شود.  مسکونی  مجموعه های  در  اجتماعی 
در  اجتماعی  تعامالت  سطح  افزایش  با  فردی  عوامل  رابطه  ابتدا  در 
مجموعه های مسکونی شناخته شده است. هر فرد متناسب با شرایط 
روانی، ژنتیکی، خانوادگی، محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که 
در آن رشد می کند و بنا بر مقایسه تفاوت ها و شباهت های هویت خود و 
دیگران، سطح خاصی از روابط و تعامالت اجتماعی را نسبت به سایرین 
انتخاب می کند و به این طریق با ارضاء نیازهای روانی و ثبت هویت 
خویش، اقدام به ایجاد و احیاء هویت مشترک با دیگران و برخورداری 
از حمایت همسایگان و ساکنان مجموعه مورد سکونت خود می نماید. 
بدین ترتیب در جهت تعامل اجتماعی و تکامل عوامل فردی خویش 
تعلق  یا طول مدت سکونت و حس  زمان  عامل  البته  برمی دارد،  گام 
نسبت به محل سکونت تأثیر بسزایی در شکل گیری، دوام و افزایش 
غالبا  آنجا که محیط های مسکونی  از  دارند.  اجتماعی  تعامالت  سطح 
ارائه دهنده نمادهایی از ارزش ها، عقاید و رفتارهای ساکنین هستند لذا 
می تواند فرصت مناسبی برای افراد باشد که در مجموعه های مسکونی 
و  هویتی  مشترکات  هرچه  و  بپردازند  خود  هویت  تثبیت  و  احراز  به 
هم سنخی ساکنین بیشتر باشد، پیوندهای اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، 
قوی تر  همسایگی ها  این  در  اجتماعی  پایداری  نهایت  در  و  تعامالت 

خواهد شد.
در مرحله بعدی پس از بررسی رابطه عوامل اجتماعی با افزایش سطح 
تعامالت اجتماعی نیز نتایجی مربوط به جنبه های پایداری اجتماعی در 
زندگی شهری و مجموعه های مسکونی شناخته شد. مؤلفه هایی همچون 
امنیت، ارتباطات اجتماعی، فعالیت های داوطلبانه و مشارکت به عنوان 
عواملی که بر بعد اجتماعی مسکن و ارتقاء سطح تعامالت افراد مؤثرند، 
شناسایی شده است. مؤلفه امنیت، ناشی از تجربه و احساس افراد نسبت 
و  روانی  فردی،  عوامل  از  تأثیرپذیری  با  که  است  به شرایط محیطی 
ارضاء  امر در درون خانواده شکل می گیرد. در صورت  بدو  هویتی در 
امنیت  سکونت،  محیط  به  نسبت  تعلق  ایجاد حس  و  فردی  نیازهای 
فردی ایجاد می شود. البته مدت زمان حضور افراد در محل سکونت و 
امنیت مؤثر است. در صورت بستر سازی  ایجاد  آنها، در  نوع مالکیت 
برای ایجاد امنیت اجتماعی، عواملی مانند همبستگی اجتماعی، اعتماد 
ارتباطات  اجتماعی،  نظم  اجتماعی،  رفاه  اجتماعی،  توسعه  اجتماعی، 
به  دستیابی  از  پس  انسان ها  می آید.  وجود  به  مشارکت  و  اجتماعی 
خواسته های فردی، قابلیت الزم برای دستیابی به خواسته های اجتماعی 
را پیدا می کنند. از آنجا که مشارکت ذاتا یک مفهوم اجتماعی است و 
بعد غیر رسمی  از مشارکت  نیز یک  با همسایگان  یا همکاری  تعامل 
می باشد، پس مؤلفه مشارکت می تواند نقش مهمی در افزایش سطح 
پایانی  نتایج  ایجاد کند.  اجتماعی در مجموعه های مسکونی  تعامالت 
عوامل  به  نسبت  اجتماعی  عوامل  بیشتر  تأثیر  از  حاکی  پژوهش  این 
مؤلفه  می باشد. همچنین  اجتماعی  تعامالت  افزایش سطح  در  فردی، 

دکتر میترا غفوریان، دکتر وحید افشین مهر، مهندس زهرا نوروزی زاده
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تأثیرگذاری  این  مشارکت نقش مهم تری نسبت به سایر مؤلفه ها در 
زمینه ساز  فردی  عوامل  که  داشت  اظهار  می توان  پس  دارد.  به عهده 
ایجاد تعامالت اجتماعی است و عوامل اجتماعی باعث افزایش سطح 
پایداری  به  رسیدن  جهت  در  آنها  ماندن  پایدار  و  اجتماعی  تعامالت 

اجتماعی در مجموعه های مسکونی است.
یافته های حاصل از پژوهش را می توان به عنوان راهکارهای معماری-

شهرسازی برای بهبود عملکرد مدیران شهری، طراحان و مجریان امر 
ساخت و ساز به صورت زیر پیشنهاد داد:

پایداری  اصول  اساس  بر  مسکونی  مجموعه های  ساز  و  ساخت   -
اجتماعی؛

و  برنامه ریزی  با  همراه  مسکونی  مجموعه های  ساز  و  ساخت   -
طرح ریزی بر پایه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شهروندان و ساکنان 

احتمالی مساکن؛
- توجه به ارزش ها، عقاید، هویت، فرهنگ، شأن اجتماعی و هم سنخی 

ساکنین مجموعه های مسکونی؛
- توجه به تأمین سلسله مراتب نیاز های انسان در همه مراحل مطالعات، 

طراحی، ساخت و بهره برداری از مجموعه های مسکونی؛
- ساخت و ساز مجموعه های مسکونی و واحدهای همسایگی  با توجه 

به امنیت و فضاهای قابل دفاع؛
- بستر سازی برای ایجاد فعالیت های مشارکتی جهت افزایش تعامالت 

اجتماعی میان ساکنین مجموعه های مسکونی.

 پی نوشت ها
1. Martin Heidegger  
2. Robert Gifford   
3. Ebenzer Howard      
4. Tony Garnier   
5. Neighborhood Unit    
6 .Clarence Perry
7.LeCorbusier 
8.RichardGeorgeRogers
9.JohnLong
10. Max Weber 
11. Abraham Harold Maslow
12. Jane Jacobs
13. Jan Gehl 
14. Amos Rapoport 
15. Irwin Altman 
16. Cheristopher Alexander
17. Norberg Schulz
18.OscarNewman

7

شکل-7مدل پیشنهادی پژوهش، از عوامل افزایش تعامالت اجتماعی بر اساس 4 مؤلفه پایداری اجتماعی و 2 دسته بندی عوامل فردی و اجتماعی
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19.CharlesChoguill
20. Nikolai Dempsey  
21. William James 
22. David  Emile Durkheim  
23 . Coffman  
24 . Gaotri  
25. Reliabity  
26. Construct Validity                      
27.Kaiser-Meyer-OlkinMeasureofSamplingAde-
quacy
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