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واژههای کلیدی
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امروزه محالت مســکونی به عنوان محیطهای بیروح که ساکنین آنها تمایلی به ارتباط با یکدیگر ندارند مطرح میباشد .افزایش
جمعیــت ،تنوعات اجتماعی و فرهنگی ،و عدم پیروی از الگوهای محلههای ســنتی گذشــته در طراحی ،ضــرورت انجام چنین
پژوهشهایی در مورد تعامالت اجتماعی را تأیید مینماید .هدف پژوهش شــناخت جایگاه عوامل کالبدی در کنار سایر مؤلفههای
تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی است .منطقه موردبررسی محله خراطان شهرستان دزفول میباشد روش پژوهش توصیفی-پیمایشی
اســت و گردآوری دادهها با ابزار پرسشنامه صورت گردید .یافته تحقیق حاکی از آن است که حس اعتماد و فعالیتهای مشترک
اجتماعی به عنوان مهمترین مؤلفهها در ایجاد تعامالت اجتماعی یک محله مطرح میباشند و همچنین نتایج بر نقش مهم و اساسی
عوامل کالبدی در ایجاد محله تعاملمحور تأکید مینماید و ساختار اجتماعی محله را متشکل از  4بعد آسایشی ،هویتی ،نظامهای
اجتماعی و کالبدی معرفی مینموده که این چهار بعد متأثر از همدیگر نیز است.
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رابطه متقابل اجتماعي براي پاسخ به نيازهاي انسان به پيوندجويي
و احساس تعلق به مكان يك ضرورت است .هر فرصتي براي
دستيافتن به چنين منظوري مثبت ارزيابي ش دهاست .عالقه مردم
به مناطق مسكوني كه در آن همسايگان تعامل اجتماعي زيادي دارند
بيشتر است (لنگ .)1381 ،طی دهههاي اخیر مهاجرتهاي بیرویه به
شهرها ،زمینههاي تحوالت و دگرگونی در ابعاد مختلف ساختار فضایی
محالت شهري را فراهم آوردهاست .این امر از بُعد اجتماعی منجر
به شکلگیري محالتی با تنوعات گروهی ،قومی و فرهنگی شده و
درنهایت پایداري اجتماعات محلی یکپارچه را با مشکل مواجه ساخته
است (مجیدی خامنه و کولیوند .)1391 ،محققان يكي از داليل شكست
پروژه پرت ایگو 1را كه نماد افول معماري مدرن انگاشتهشد ،مسئله
فوق ذكر کردهاند .در اين مجموعه به دالیل محيطي ،سايت پالن
مجموعه فاقد فضاهاي مناسبي براي توسعه شبكههاي اجتماعي ،روابط
و تعامالت خودجوش افراد در طول خطوط مشترك موردعالقه آنها بود.
مكانهاي كمي در آنجا براي اينكه ساكنان بتوانند همديگر را مالقات
كنند و روابط دوستانه را شكل دهند ،وجود داشت و زندگي بهصورت
عمودي و سازماني وجود داشت (« .)Ittelson, 1974کیفیت زندگی»
مفهوم مهمی است که میتوان آن را در قالب یک اندیشه بهعنوان
یکی از موضوعات علمی نزد پژوهشگران مشاهده کرد .این اندیشه در
پی انتقادات به جریانات قرن بیستم مطرح و تا قرن اخیر  1960حوزۀ
معماری و شهرسازی از دهۀ ادامه داشــته که در هر دوره ماهیتی
خاص پیداکردهاست (سامه و اکرمی.)1392 ،
به علت اهميتي كه اجتماع در زندگي ساكنان دارد ،در سطح ملي
و بینالمللی تالشهاي وسيعي در جهت توسعه آن بهکار رفتهاست.
اين تالشها هنگامي بيشترين موفقيت و سودمندي را داشتهاند كه
راههاي يگانگي اجتماعي را بهعنوان بخش الينفكي از زندگي روزمره
هر خانواده از مجموعه ساكنان مدنظر قرار دا دهاند .همچنين تالشهای
فوق شواهدي به دست دا دهاند كه اهميت ثبـات جمعيت و زمان را در
یدهند .درك ايـن موضوع بـراي طرحهاي
انسجام اجتماعات نشان م 
مسكن پيامدهاي گوناگوني به همراه دارد .طرحهاي مسكن بايد
ايجاد شكاف در بافت اجتماعي جوامع را به حداقل برسانند (مخبر،
 .)1363افزایش تصاعدي جمعیت شهرها ،شکلگیری کالنشهرهای
چندمیلیونی ،تنوعات اجتماعی و فرهنگی ،بزرگشدن مقیاس مدیریتی
و اداري شهر ،ازخودبیگانگی ،کاهش تعلقخاطر ساکنان ،جداییگزینی
اکولوژیکی ،از بینرفتن یکپارچگی اجتماعی ،توجه به شهر و ایجاد
لدادن به روند پایداري در مقیاس محلی را
انسجام اجتماعی و شک 
ضروري میسازد (مجیدی خامنه و کولیوند .)1391 ،این پژوهش سعی

دارد مؤلفههای تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی محالت مسکونی را
بررسی نماید .مهمترین هدف این پژوهش بررسی جایگاه عوامل
کالبدی و تأثیر آن بر تعامل ساکنین میباشد .فرضیه این پژوهش
براساس اینکه عوامل کالبدی یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار
در محالت مسکونی تعاملمحور است؛ شکلگرفته است و با توجه به
این مبحث ،در طراحی معماری میتوان ساکنین محالت مسکونی را
به تعامل و گفتوگو ترغیب نمود .لذا مهمترین سؤاالت این پژوهش
از این قرار است )1 :چه مؤلفههایی دارای بیشترین تأثیر بر الگوهای
تعامالت اجتماعی ساکنان محالت مسکونی هست و مؤلفههای
کالبدی تا چه میزان بر این موضوع تأثیرگذار است؟  )2معماری محالت
مسکونی تعامل محور دارای چه ویژگیهایی است؟

روش پژوهش

به دلیل اینکه مهمترین هدف این پژوهش بررسی و توسعه دانش
کاربردی در یک زمینه خاص خواهد بود ،ازلحاظ هدف در شاخه
تحقیقات کاربردی قرار میگیرد .به دلیل اینکه این پژوهش به شناخت
بیشتر شرایط موجود میپردازد ،در زمره تحقیقات توصیفی میگنجد
و چون این توصیف برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه
آماری بهکار میرود ،روش پژوهش توصیفی-پیمایشی روشی است
که این پژوهش با استفاده از آن انجامگرفته است .بهعالوه ،پس از
شرح وضعیت موجود به بررسی یک رابطه میان تعامالت اجتماعی
و مؤلفههای تأثیرگذار بر آن مبادرت ورزیده شدهاست؛ بنابراین این
پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است .با توجه به اینکه این پژوهش
از نوع پژوهشهای توصیفی-پیمایشی به شمار میآید ،برای پاسخگویی
به سؤاالت تحقیق حجم جامعه ،ابزار پرسشنامه مناسبترین ابزار برای
گردآوری دادههای این پژوهش تشخیص دادهشدهاست .دو پرسشنامه
جهت بررسی متغیرهای موردمطالعه در این تحقیق بهکار رفتهاست:
 )1پرسشنامه تعامالت اجتماعی )2 ،پرسشنامه مؤلفههای تعامل
اجتماعی .درجهبندی این پرسشنامه براساس مقیاس لیکرت پنج
درجهای بوده و درجههای «کامل موافق»« ،موافق»« ،تا حدودی»،
«مخالف» و«کام ً
ال مخالف» را شامل میشود .بهمنظور گردآوری
دادههای پژوهش ،نظرات تعداد  344نفر از ساکنین محله مسکونی مورد
پیمایش قرار گرفت .در مرحله بعدی دادههای گردآوریشده با استفاده
از ویرایش شانزدهم نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
و با استفاده از رگرسیون چندگانه نقش هرکدام از مؤلفههای باال در
پیشبینی تعامالت اجتماعی ساکنین محله موردمطالعه تجزیهوتحلیل
قرار گرفت .پس از بررسی و ارزیابی پرسشنامهها از طریق بسته
نرمافزاری  SPSSضرایب زیر برای پرسشنامههای مختلف به دست

جدول  .1ضرایب آلفای کرون باخ 3ب هدستآمده برای پرسشنامههای بهکار گرفتهشده در پژوهش.
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بسترسازی برای مشارکتپذیری اجتماعی و افزایش روابط دوستانه
ندهی به اجرای مراسم ،آیینها و
و انسجام اجتماعی از طریق امکا 
جشنها و دیدارهای دوستانه به شمار میرود (حبیب و همکاران.)1388 ،

چهارچوب مفهومی پژوهش
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در این قسمت ابتدا مفهوم تعامالت اجتماعی توضیح داده میشود و
سپس مؤلفههای تأثیرگذار بر آن از دیدگاه متخصصان و نظریهپردازان
ارائه میشود و درنهایت دستهبندی از پارامترها ارائه میگردد.
مفهوم تعامالت اجتماعی و اجتماعات محلی :تعامل اجتماعی
به معنای ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی
میان آنها شود و این نوع واکنش برای هر دو طرف شناختهشدهاست
(بهزادفر و طهماسبی .)18 ،1392 ،تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط،
میتواند یک موضوع فیزیکی ،یک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بین افراد
باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیتهای متناسب و درنتیجه
نقشپذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروهها و شبکههای
اجتماعی است (دانشپور و چرخچیان .)1386 ،افراد مختلف به سطوح
مختلفی از تعامل اجتماعی تمایل دارند .6بنا به رویکرد موسسه ""PPS
فضاهای اجتماعپذیر ،مکانهایی هستند که امکان تماس چهرهبهچهره
بهرهبرداران ،مالقات دوستان و آشنایان و حضور فعالیتهای گروهی را
فراهم میآورند (رفیعیان و حسینپور .)1391 ،همچنین اجتماعات محلی
واحدهایی هستند که در آن برخی از مجموعههای ارتباطات همچون
پیوندهای اجتماعی (خانوادگی ،خویشاوندی ،دوستی و همسایگی)،
پیوندهای کارکردی (مانند ارتباطات در تولید ،مصرف و جابهجایی
کاالها و خدمات) ،پیوندهای فرهنگی (مانند پیوند در مذهب ،سنت یا
هویت قومی) یا پیوندهای اقتضایی (مانند ارتباط در پایگاه اقتصادی
یا سبک زندگی) ،تمرکز مییابند (حسنزاده .)8 ،1387 ،همبستگي
اجتماعيـفرهنگي میتواند سبب ايجاد عامل رواني تعلق به محله و
پيروي افراد از آداب و رسوم واحد و نيز احساس تمايز هويت نسبت
به ساكنان ديگر محالت باشد (پاكزاد .)1369 ،واضح است كه وجود
يك حس اجتماع میتواند يك منطقه شهري را از خيلي مشكالت
مصون نگه دارد و يا حداقل از تأثير مشكالت بكاهد .اين دليلي است
بر اينكه يك اجتماع به مردم و ساكنين يك محل ،احساس غرور
یدهد (& Rudlin
و افتخار و احساس تعلق آنها به آن مكان را م 
 .)Falk,1999توسعۀپایدار اجتماعمحور از ابعاد اصلی توسعۀ پایدار
است ،که توجه جدي به نیازهاي مادي و معنوي و کرامت انسانی
افراد مهمترین ویژگی آن محسوب میشود .لذا مشارکت مردم محله،
مدیریت مردممحور ،تکوین و تقویت سرمایههاي اجتماعی و ترغیب
آنها در جهت پایداري از اهداف اصلی آن میباشد (مجیدی خامنه و
کولیوند .)1391 ،همچنین تعامل اجتماعمحور در مجتمعهای مسکونی
را میتوان به این صورت تعریف نمود :وضعیتی است که در آن ،ساکنان
از زندگی در خانه و مجتمع خود رضایت دارند و از همسایگی با سایر
ساکنان لذت میبرند .مجموعه شرایط زندگی به نحوی است که با
گذشت زمان تعامالت اجتماعی بیشتر میشود و بیشتر افراد نسبت به
محل زندگی خویش تعلقخاطر و دلبستگی مییابند و درنتیجه عمر
مفید و ارزش مادی واحدهای مسکونی این نوع مجتمعها در شرایط
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آمد .این نتایج در جدول گزارششده است (جدول .)1
نتایج پژوهشها :دسي 4درنتیجهگيري خود از بررسي ارتباط بين
متغيرهاي سرمايه اجتماعي و تشكيل اجتماعات محلي بر اين نكته
تأكيد دارد كه وجود اعتماد در اجتماعات محلي بهعنوان يكي از
مهمترین سرمايههاي اجتماعي و ستون فقرات اجتماعات محلي بوده
و منجر به کارایی بيشتر اجتماعات محلي ميشود (.)Dhesi, 2000
سبوال 5در تحقيقي كه در سال  2000در كشور ايرلند شمالي با عنوان
«بررسي توسعه گروهاي اجتماعات قابلاعتماد :تأثیر فرم و ريشه
گروههاي اجتماعات محلي در حمايتهاي مردمي» انجام داده است؛
بر اين نكته تأكيد دارد كه وجود اعتماد در اجتماعات محلي منجر به
ریشهایتر شدن گروههاي محلي در اجتماعات محلي شده و از طرفي
منجر به افزايش كارايي اجتماعات محلي میشود (.)Cebulla, 2000
نتایج پژوهش بهزادفر و طهماسبی ( )1392تحتعنوان «شناسایی
یدهد
و ارزیابی مؤلفههای تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی» نشان م 
معیارهای عینی چون کیفیت عملکردی و فعالیتپذیری ،نفوذپذیری
و دسترسی ،ارتباط مستقیمی با تعامالت اجتماعی دارند و بهشدت بر
تعامالت اجتماعی تأثیرگذارند ،اما معیارهای ادراکی-ذهنی (ایمنی،
امنیت و خوانایی) ارتباط ضعیفی با تعامالت اجتماعی دارند .همچنین
مؤلفههای فردی تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیمی بر تعامالت
اجتماعی دارند .در تحقیقی که توسط محمدعلی کشفی و همکاران
( )1390با عنوان «نقش فضاهای عمومی ساختمانهای مسکونی
بلندمرتبه در افزایش تعامالت اجتماعی ساکنین» ،صورت گرفت
ترکیب عملکردها و فعالیتها برای ایجاد وحدت فضایی و عرصههای
مختلف نیمهخصوصی ،نیمه عمومی و عمومی بهعنوان بستر اصلی
در تعامالت و روابط اجتماعی به شمار رفته است و نتایج این تحقیق
یدهد زندگی در آپارتمان بین انسان و محیط طبیعی فاصله
نشان م 
انداخته ،و لذا ایجاد فضاهای باز و سبز با معماری و محوطهسازی زیبا،
در فراهم آوردن بستری برای برقرای ارتباطات و تعامالت اجتماعی
بسیار مفید است .دانشپور و چرخچیان ( )1386عوامل دعوتکنندگی،
امنیت ،مطلوبیت و پاسخگویی فعالیتی را مهمترین عوامل مؤثر بر
یداند .سجادی قائممقامی و همکاران
حیات جمعی فضاهای عمومی م 
( )1389در بررسی شاخصههای تأثیرگذار بر تعامل اجتماعی بیان
میکنند :امنیت و تعامالت اجتماعی رابطه مستقیمی باهم دارند و
رعایت حد شناسایی و وضوح و تعداد واحدهای مسکونی هر بلوک برای
افزایش تعامالت اجتماعی و امنیت بیشتر ضروری است .چهار عامل
آسایش درون خانه (کالبدی) ،بازیپذیری فضاهای باز و چندمنظوره
برای کودکان ،هویت اجتماعی و نظم اجتماعی را بهعنوان عوامل اصلی
تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی مطرح میکند .بسیاری از صاحبنظران
یدانند .همچنین
ازدحام را یکی از عوامل مزاحم در تعامل اجتماعی م 
نتایج تحقیق«حبیب و همکاران» بر ارزشها و شاخصههای اجتماعی
در طراحی فضاهای عمومی تأکید مینماید ،که بر طبق نتایج این
تحقیق ،ارزش سرمایه اجتماعی در ساختار شهر را میتوان در حوزه
احساس امنیت شهروندی ،اعتماد و روابط متقابل ،مشارکت اجتماعی
و اجتماعپذیری و میزان تمایل به تعامالت و معاشرتهای اجتماعی
دانست که در این میان فضاهای عمومی شهر دارای نقش اساسی در

1390مسکونی
محالت
اجتماعی
تعامالت
کالبدی
عوامل
بررسی جایگاه
تابستان
بهار و
سالدر پنجم/
هشتم/
شماره
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منصورپور
مجید
مهندس
شمارهسعید
دکترسید امیر
1390
تابستان
بهار ،
محمودی،پنجم/
هشتم /سال

هویت شهر

برابر بیشتر از سایر مجتمعها است (سجادی قائممقامی و همکاران،
 .)1389در مجموع تعامالت اجتماعی پایدار را به این صورت تعریف

هویت شهر
شماره سی و یکم /سال یازدهم /پاییز 1396

نمود :رضایت از ارتباط حسی و بصری بین دو یا چند نفر که موجب
شکلگیری نظامهای اجتماعی بیشتری میشود.
فضاهای عمومی تعاملمحور :حس خوشایندی که یک فرد از
زندگی در محیط شهری دارد ،بهتبع با جانمایی صحیح کلیه عوامل و
بهویژه فضاها و عوامل کالبدی آن به وجود آمده و در قالبی از منظر
شهری معنا مییابد (محمودی .)1385 ،فضاهای باز عمومی از اهمیت
ویژهای در حیات جمعی شهروندان برخوردارند که اغلب بیشترین
امکانات بهصورت بالفعل و بالقوه برای حضور شهروندان بوده و نیز
محدودیتهای زمانی ،اندازه و کنترل ندارند (پاکزاد .)1384 ،شرط
اساسی برای اینکه یک فضای عمومی ،فضای شهری تلقی شود این
است که در آن تعامل و تقابل اجتماعی صورت گیرد ،پس آن دسته
از نرمفضاها و سختفضاها که بستر تعامل اجتماعی نیستند ،فضاهای
شهری نامیده نمیشوند (پاکزاد .)1389 ،در ادامه نمونهای از عقاید
صاحبنظران در مورد فضاهای جمعی و عمومی در بستر ارائه میگردد.
الرس لروپ 7خلق یک فضای عمومی موفق که بتواند پذیرای افراد
یداند )1 :تأمین
و گروههای مختلف باشد را مستلزم تأمین عوامل زیر م 
قلمرو ،امنیت ،ساختار منسجم ،تداوم و خوانائی و قابل پیشبینی بودن
فضا )2 ،وجود تسهیالت مناسب در فضا ،پاسخگویی ،راحتی و آسایش
محیطی )3 ،میزان اطالعات ،شور و هیجان محیطی )4 ،تعامالت
اجتماعی (.)Avila, 2001
به نظر «جان لنگ ،»8در فضاهای عمومی شهری ،الگوهای تعامل
اجتماعی ،اهمیت ویژهای دارند و یکی از عوامل مؤثر برجذب مردم به
یدانست و دلبستگی مردم را به فضا
فضاهای جمعی را حس تعلق م 
را نشانهای برای ایجاد تعامالت اجتماعی در قویترین حالت خود
یدانست (مردمی و قمری.)1390 ،
م
اپلیارد« 9هدف غایی طراحی شهری را خلق محیطهای دلپذیر
یداند؛ محیطهای که روابط اجتماعی و رفتاری را تعریف کند و
م
بیشترین تناسب را با آن محل داشته باشد و بتواند حس آسایش را
بپروراند»(.)Lennard & Lennard, 1993, 4
کالن به «حس اکتشاف» و «جذبه و رازآمیزی» در شهر و فضاهای
شهری ضمن یکپارچگی در کلیتی منسجم توجه میکند و هدف طراحی
شهری را ارتقاء کیفیتهای اجتماعی و زندگی اجتماعی شهروندان و

شکل .1مبلمان شهری و ایجاد فضای مناسب جهت تعامالت اجتماعی.
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14

همچنین لزوم توجه هماهنگ به فرم و ساختار شهر و عوامل انسانی
یداند (.)Cullen, 1961, 57
م
10
یدهد
هال عنصر فرهنگ را در فضاهای شهری موردپژوهش قرار م 
و بر نقش مبلمان در شکلگیری فضاهای مردمگرا تأکید میکند
( . )Hall, 1990هالپرین 11فضای شهری موفق را محیط خالق و
یداند؛ محیطی با گوناگونی زیاد که به شهروندان
دارای حق انتخاب م 
اجازه انتخاب آزادانه بدهد (.)Halprin, 1963
فرانسيس تيبالدز ،12معمار و رئیس پيشين انجمن سلطنتي شهرسازان
انگليس در كتاب ارزشمند خود شهرسازي شهروندگرا ضمن پرداختن
به مباحث گوناگون و با استفاده از اسكيسهاي بسيار هنرمندانه ،ارتقاء
عرصههاي همگاني در شهرها و توجه به مقياس انساني در محيطهاي
شهري را مورد تأکید قرار دادهاست .به باور تيبالدز ،درسآموزی از
گذشته ،ادغام كاربريها و فعاليتها ،آزادي عابران پياده ،قابليت
دسترسي براي همگان ،ايجاد وضوح و محيطهاي ماندگار ،كنترل و
تركيب روشها از ديگر اصول و معيارهايي هستند كه با بهکارگیری
آنها ميتوان كيفيت قلمروهاي عمومي شهرهاي معاصر را افزايش داد
(تيبالدز.)1383 ،

جیکوبز13مفاهیم جذابیت و سرزندگی فضاهای شهری را بیان میکند
یداند که ازجمله آن
و تحقق آن را در گروی ویژگیهای خاصی م 
ویژگیها سریعاالنتقال نبودن ،وجود نقاط مکث و دعوتکننده برای
شهروندان ،وجود نقطه اوج و تمرکز در شهر و نیز وجود حدود و ثغور
مشخص است (.)Jacobs, 1965
یانگل 14در تعریف فضاهای اجتماعپذیر شهری ،بر دعوتکنندگی فضا
بیش از سایر شاخصههای آن تأکید میکند و جذابیت یک شهر را با
توجه به انبوه مردمی که در فضاهای همگانی آن گرد هم میآیند و وقت
خودشان را در آنجا میگذرانند ،مفهوم میبخشد؛ بهزعم وی ،فضای
شهری دعوتکننده ،فضایی است که قادر باشد تماس چهرهبهچهره
را ایجاد نماید که قابلیت تجربهاندوزی شهروندان را بهطور مستقیم از
طریق حواس ایجاد نماید ( .)Gehl, 1987بنابراین با توجه به مطالبی
که تاکنون ذکر گردید مبلمان شهری ،جذابیت بصری ،دعوتکنندگی
و دسترسی در ایجاد محیط اجتماعی تأثیرگذار دانسته شدهاست(شکل
 1و .)2
لنگ در ارتباط با فضاهای مردمگرا ،مفهوم مکان پذیرا را مطرح
میکند و آن را محیطی میخواند که بتواند تجربه انسان را بهبود

شکل .2ایجاد محیطی جذاب بهعنوان بستری برای خلق تعامالت اجتماعی.
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هویت شهر
بخشد ،دارای مقیاس انسانی بوده ،بستر رفتارها و فعالیتهای متنوعی
باشد و توانایی پذیرش رفتارهای دلخواه شهروندان را داشته باشد .لنگ
تأکید میکند قرارگاههای رفتاری باید در ارتباط ،پیوند و سلسلهمراتبی
منطقی باهم باشند تا بتوانند الگوهای رفتاری شهروندان را برآورده
سازد (لنگ.)1381 ،
ازدحام به دليل محدود ساختن استقالل و بيان فردي موجب فشار
عصبي ميشود و زمينههاي برقراري ارتباط دلخواه را مشكل ميكند.
قرارگاهها يا مکانهای رفتاري نبايد بیشاز اندازه شلوغ باشند؛ به اين
معنا كه تعداد افراد بايد با الگوي جاري رفتار تناسب داشته باشند و مردم
بايد فضاي شخصي كافي و كنترل قلمروپايي دلخواه را داشته باشند
(لنگ .)1381 ،در ارتباط با مفهوم ازدحام مفاهيمي نظير فضاي شخصي
نيز مطرح ميگردند .تـأمين فضاي شخصي يكي از سازوكارهاي اصلي
دست يافتن به خلوت است.
یدهد و آن را فضای
لفور 15مفهوم فضایی شدن اجتماعی را ارائه م 
حاوی خاطره جمعی ،نماد دوره تاریخی معین و محل رویارویی جریان
روابط عام و خاص اجتماعی تعریف میکند (.)Lefebvre, 1991
با بررسی مبانی نظری این موضوع که قسمتی از آن در باال اشاره
شد؛ میتوان به  12مورد که نظریهپردازان بهعنوان مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی مطرح نمودند دستیافت که شامل:
هویت و حستعلق ،ارتباط با گذشته ،دسترسی و خوانایی ،مقیاس

1390مسکونی
محالت
اجتماعی
تعامالت
کالبدی
عوامل
بررسی جایگاه
تابستان
بهار و
سالدر پنجم/
هشتم/
شماره

انسانی ،ازدحام ،امنیت و ایمنی ،حس اعتماد و منزلت ،تنوع و اختالط
کاربری ،جذابیت و تسهیالت فضایی ،آسایشاقلیمی و محیطی،
ارزشها و فعالیتهای مشترک و حسآزادی است( .جدول)2

مطالعه موردی

در قسمت اول توضیحاتی پیرامون اطالعات جعمیتشناختی محله
خراطان و ویژگیهای افراد پاسخگو ارائه میگردد و در قسمت دوم
نیز اطالعات توصیفی مرتبط با تعامالت اجتماعی محله خراطان ذکر
ش دهاست.
اطالعات جمعیتشناختی نمونه موردی :اطالعات
جمعیتشناختی پژوهش حاضر ،درواقع سؤاالت بخش اول پرسشنامه
را شامل میشود .از  348پرسشنامه توزیعشده 116 ،پرسشنامه
توسط خانمها و  232مورد توسط آقایان تکمیل گردید .حدود  %64از
جامعه آماری متأهل و  35درصد نیز مجرد میباشند .طبق پرسشنامه
تکمیلشده بیشتر اهالی منطقه از سطوح اولیه تحصیالت برخوردارند،
بهطوریکه حدود  %48درصد از اهالی تحصیالت کمتر از دیپلم و
 %25از ساکنین دارای مدرک دیپلم میباشند .یکی دیگر از سؤاالت
جعمیت شناختی طرحشده ،در مورد مدت سکونت در محله است که
طبق آن مشخص گردید که حدود  %9از ساکنین کمتر از یک سال،
 %15از اهالی بین  1الی  3سال %11.5 ،بین  3الی  5سال ،حدود %10

جدول .2مؤلفههای تعامالت اجتماعی از دیدگاه نظریهپردازان.
نظریهپردازان

پارامتر
2

ارتباط با گذشته

فرانسیس تیبالدز1383 ،

3

دسترسی و خوانایی

فرانسیس تیبالدز1383 ،؛ lennard& Lennard, 1984

4

مقیاس انسانی

لنگ1381 ،

5

ازدحام

لنگ1381 ،

6

امنیت و ایمنی

فرانسیس تیبالدز1383 ،؛ براند فری1383،؛ دانشپور و چرخچیان1386 ،؛ سجادی قائم مقامی ،پوردیهیمی و
ضرغامی1389 ،

7

حس اعتماد و منزلت

براند فری1383 ،

8

تنوع و اختالط کاربری

Bently lan, 1382؛ جین جیکوبز به نقل از شارعپور1389 ،؛ فرانسیس تیبالدز1383 ،

9

جذابیت و تسهیالت فضایی

Gehl, 2004؛  Lars Lerupبه نقل از 2001 ، Avila؛  Car et al, 1992؛ دانشپور و چرخچیان،
1386؛ Hall, 1990

10

آسایش اقلیمی و محیطی

Gehl, 2004؛  Lars Lerup -Car et al,1992به نقل از Avila , 2001

11

ارزشها ،هنجارها و فعالیتهای مشترک رفیعیان و حسینپور1391 ،؛  Lennard & Lennard ,1984؛ دانشپور و چرخچیان1386 ،
 -Halprin ,1963فرانسیس تیبالدز1383 ،

15

شماره سی و یکم /سال یازدهم /پاییز 1396

12

حس آزادی

هویت شهر

1

هویت و حس تعلق

لنگ1381 ،؛ lennard& Lennard, 1984؛ سجادی قائم مقامی ،پوردیهیمی و ضرغامی1389 ،
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منصورپور
بهار ،مجید
مهندس
محمودی،
شمارهسعید
دکترسید امیر
1390
تابستان
پنجم/
هشتم /سال

هویت شهر

از ساکنین نیز بین  5الی  9سال است که در منطقه سکونت دارند.
بیشترین درصد نیز متعلق به سکونت بیش از  10سال است که بر این
اساس حدود  %53از اهالی را شامل میگردد .اکثر ساکنین محله را دو
یدهد که حدود  56شامل نژاد دزفولی و
قومیت دزفولی و لر تشکیل م 
حدود  %38نیز اقوام لر میباشند که رویهمرفته حدود  %94از جامعه
آماری تحقیق را شامل میگردد.
اطالعات توصیفی مرتبط با تعامالت اجتماعی محله
خراطان :آمار توصیفی مؤلفههای تعامالت اجتماعی محله موردمطالعه
در جدول 3به تفکیک آورده شدهاست .این اطالعات شامل حداقل نمره
کسبشده ( ،)Minحداکثر نمره کسبشده ( ،)Maxمیانگین (،)M
انحراف استاندارد ( ،)SDاست .بهعالوه ،برای پیبردن به اینکه آیا
نمونۀ موردبررسی از جامعهای با توزیع نرمال ب هدستآمده است یا نه ،از
آزمون کلموگروف-اسمیرونوف 15استفاده شدهاست .در این آزمون اگر
معیار تصمیم 16کمتر از  0/05باشد فرض صفر رد میشود .در جداولی
که در ادامه آمدهاست ،آمار آزمون کلموگروف-اسمیرونوف ( )ZK-Sو
همچنین معیار تصمیم ( )Sigنیز ارائه خواهند شد (جدول.)3
بر اساس اطالعات جدول فوق ،مؤلفه حس تعلق بیشترین میانگین
را دارد و مؤلفههای حس آزادی و ارزشها و فعالیتهای مشترک
بیشترین میانگین را دارا میباشند و این در حالی است که آسایش
اقلیمی کمترین میانگین را دارا میباشد .به ترتیب انحراف معیار
مؤلفههای ارزشها و فعالیتهای مشترک ( ، )SD: 3/18امنیت
و ایمنی ( )SD: 3/10و حس تعلق ( )SD: 3/00بیشترین مقدار
میباشد و آسایش اقلیمی ( )SD: 1/53کمترین مقدار را دارا میباشد.

طبق نتایجی که از آزمون همبستگی پیرسون 17ب هدستآمده است،
ارتباط  9مؤلفه از 12مؤلفه تعامالت اجتماعی ،طبق جامعه آماری
یا بینانی بر اساس نمونه موردمطالعه با  95درصد اطمینان در
جهت مثبت معنادار است ( .)p>0/01در محالت مسکونی دزفول،
بهترتیب مؤلفههای حساعتماد( ،)rp=080/6ارزشها و فعالیتهای
مشترک ( ،)rp =0/553هویت و حس تعلق ( ،)rp=0/507ارتباط با
گذشته( ،)rp=0/496جذابیت و تسهیالت فضایی( ،)rp=0/347تنوع
و اختالط کاربری( ،)rp=0/315حس آزادی ( ،)rp=0/186و ایمنی و
امنیت ( )rp=0/175بیشترین میزان همبستگی را با تعامالت اجتماعی
در این محله دارند .بهطورکلی ،همانطور که در جدول  4قابلمشاهده
است ،ارتباط میان  9مؤلفه از  12مؤلفه مطرحشده توسط نظریهپردازان
با تعامالت اجتماعی در سطح  95 %معنادار است .بدین معنی که
شواهد کافی برای اینکه گفته شود تعامالت اجتماعی با مؤلفههای
طرحشده توسط نظریهپردازان ارتباط وجود دارد هرچند مؤلفههای
ازدحام ،دسترسی و همچنین آسایشاقلیمی در ارتباط معنادار با تعامالت
اجتماعی ارزیابی نگردید .برای تبیین بیشتر ارتباط علی میان مؤلفههای
مطرحشده توسط نظریهپردازان با تعامالت اجتماعی از همبستگی
چندگانه استفاده شد .جدول 4این اطالعات را ارائه دا دهاست (جدول .)4
اطالعات مرتبط با مدل همبستگی چندگانه میان مؤلفههای دوازدهگانه
تعامل اجتماعی و متغیر وابسته تعامالت اجتماعی در سه جدول
خالصه میشوند .جدول  5به ارائه اطالعاتی در رابطه با خالصه مدل
موردمطالعه میپردازد ،که اطالعاتی از قبیل ضریب همبستگی (،)R
ضریب تعیین ( ،)RSquareضریب تعیین تعدیلشده (Adjusted R

جدول  .3آمار توصیفی مرتبط با تعامالت اجتماعی محله خراطان.
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10

محله
خراطان

N

Min

Max

M

SD

امنیت و ایمنی

344

4

17

11.16

3.10

حس اعتماد

344

2

15

10.13

2.64

حستعلق

348

6

20

14.65

3.00

ارتباط با گذشته

336

2

10

7.42

1.65

حس مشارکت

336

5

20

12.57

3.18

حس آزادی

336

8

20

14.30

2.67

جذابیت و تسهیالت فضایی

336

3

13

7.95

2.49

ازدحام

348

2

13

7.45

2.49

آسایش اقلیمی

344

2

9

4.90

1.53

تنوع و اختالط کاربری

344

3

14

7.76

2.63

مقیاس انسانی

344

2

9

5.55

1.64

دسترسی و خوانایی

344

6

14

9.69

1.90

مؤلفههای تعامل

348

54

149

1.11

18.94

تعامالت اجتماعی

348

18

54

37.80

7.04

7
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1390مسکونی
محالت
اجتماعی
تعامالت
کالبدی
عوامل
بررسی جایگاه
تابستان
بهار و
در پنجم/
سال
هشتم/
شماره

مولفه های  12گانه کیفیت های محله

جدول .4بررسی ارتباط میان مؤلفههای کیفیت محله با تعامالت اجتماعی از طریق آزمون پیرسون.
Pearson correlation
R

)Sig.(2-tailed
P

ایمنی و امنیت

0/175

0/001

حس اعتماد

0/608

0/000

حستعلق

0/507

0/000

ارتباط با گذشته

0/496

0/000

ارزشها و فعالیتهای مشترک

0/553

0/000

حس آزادی

0/186

0/001

جذابیت و تسهیالت فضایی

0/347

0/000

ازدحام

0/054

0/317

آسایش اقلیمی

0/058

0/285

تنوع و اختالط کاربری

0/315

0/000

مقیاس انسانی

0/137

0/011

دسترسی و خوانایی

0/089

0/098

0/808

0/000

تعامالت اجتماعی محله

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول .5خالصه مدل.
سازمان

0.780

0.609

0.594

4/21279

مدل

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error

محله مسکونی خراطان دزفول

1

a

جدول . 6جدول تحلیل واریانس.

فعالیتهای مشترک0.320 ،؛ جذابیت و تسهیالت فضایی0/181 ،؛
ازدحام-0/128 ،؛ آسایش اقلیمی0/119 ،؛ مقیاس انسانی -0/119 ،و
دسترسی و خوانایی -0/188 ،؛ و دو مؤلفه امنیت و ایمنی؛  -0/99؛
و هویت و تعلق 114؛ در سطح  %95معنا میباشند که این  10مؤلفه
میزان تعامالت اجتماعی ساکنین محله را میتوانند پیشبینی کنند.
درنتیجه معادله پیشبینی تعامالت اجتماعی ساکنین محله از طریق
مؤلفههای تعامل اجتماعی را میتوان مطابق شکل  3خالصه کرد.
تعامالت اجتماعی محله مسکونی(خراطان دزفول) = 15/218+
( 0/114حس اعتماد) ( +0/209ارتباط با گذشته)0/320 +
(ارزشهاوفعالیتهای مشترک)( 0/181 +جذابیت و تسهیالت فضایی)
 ( 0/128 +ازدحام) ( 0/119 +آسایش اقلیمی) ( +0/119مقیاس
انسانی) ( 0/188 +دسترسی و خوانایی) ( 0/099 +امنیت و ایمنی) +
( 0/114هویت و تعلق) .
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 )Squareو خطای استاندارد ( )Std. Errorرا در مورد محله شامل
میشود .در جدول 6اطالعات تحلیل واریانس در رابطه با معنادار
بودن یا نبودن این مدل ارتباطی ارائه میشود ،اطالعات مرتبط با
همبستگیهای چندگانه هرکدام از متغیرهای پیشبینی (مؤلفههای
تعامل اجتماعی) در جدول  7خالصهشده است؛ که شامل اطالعاتی
از قبیل ضریب همبستگی استاندارد نشده ( ،)Bخطای استاندارد (Std.
 ،)Errorضریب همبستگی استاندارد شده ( ،)Betaنمره تی ( )tو سطح
اطمینان ( )Sig.است.
یدهد که مدل موردنظر در محله با %99
جدول تحلیل واریانس نشان م 
اطمینان معنادار است .به این معنی که مؤلفههای دوازدهگانه تعامل
اجتماعی قابلیت پیشبینی تعامالت اجتماعی را خواهند داشت .طبق
جدول ،7همبستگی چندگانه هشت مؤلفه از دوازده مؤلفۀ نظریهپردازان
با تعامالت اجتماعی محله در سطح  %99معنادار ( )P<0.01هستند.
ازاینرو ،حساعتماد0/114 ،؛ ارتباط با گذشته0/209 ،؛ ارزشها و

1

40.829

0.000

هویت شهر

محله مسکونی خراطان

مدل

F

Sig.

11

منصورپور
مهندس ،مجید
محمودی،
شماره سعید
دکترسید امیر
1390
تابستان
پنجم /بهار
هشتم /سال

هویت شهر

جدول  .7ضرایب رگرسیونی پیشبینی تعامالت اجتماعی محله از طریق مؤلفههای مطرحشده توسط نظریهپردازان.
Standardized Co.
Beta

t

sig.

218/15

1/954

-

7/788

0/000

ایمنی و امنیت

-0/209

0/090

-0/099

-2/332

0/20

حس اعتماد

0/951

0/128

0/114

2/221

0/000

حس تعلق

0/284

0/128

0/114

2/221

0/027

ارتباط با گذشته

0/826

0/196

0/209

4/218

0/000

ارزشها و فعالیتهای مشترک

0/660

0/095

0/320

6/985

0/000

حس آزادی

0/147

0/101

0/060

1/455

0/147

جذابیت و تسهیالت فضایی

0/489

0/126

0/181

3/886

0/000

ازدحام

-0/357

0/118

-0/128

-3/035

0/003

آسایش اقلیمی

0/513

0/177

0/119

2/892

0/004

تنوع و اختالط کاربری

-0/019

0/109

-0/008

-0/176

0/861

مقیاس انسانی

-0/475

0/172

-0/119

-2/756

0/006

دسترسی و خوانایی

-0/645

0/150

-0/188

-4/365

0/000

Unstandardized Co.
B
Std.Error

مؤلفههای کیفیت محله

متغییرهای قابل پیش بینی

مقدار ثابت

با توجه به مطالب باال میتوان میزان همبستگی مؤلفهها با تعامالت
اجتماعی محله را بهصورت زیر نشان داد (شکل.)3

تحلیل و بررسی

هویت شهر

نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط میان  8مؤلفه و میزان رضایت
تعامالت اجتماعی محله موردمطالعه با  99درصد اطمینان معنادار
است .در محله مسکونی خراطان مؤلفههای حس اعتماد ،ارزشها و
فعالیتهای مشترک ،دسترسی و خوانایی ،ارتباط با گذشته ،جذابیت
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12

و تسهیالت فضایی ،آسایش اقلیمی ،مقیاس انسانی ،به همراه هویت
و حس تعلق و همچنین امنیت به ترتیب دارای ضریب همبستگی
بیشتری با تعامالت اجتماعی ساکنین بودهاند .بنابراین ،میتوان
نتیجهگیری کرد که محالتی که کیفیت مناسب باالی در ارتباط با
مؤلفههای باال برخوردار باشند میزان تعامل اجتماعی ساکنین آن باالتر
است .با بررسی نتایج حاصله میتوان گفت در مرحله نخست پارامترها
و نظامهای اجتماعی ازجمله حساعتماد و فعالیتها و ارزشهای
مشترک بر تعامالت اجتماعی ساکنین تأثیرگذار است و در وهله دوم
عوامل کالبدی و محیطی مطرح میباشد که ازجمله آنها میتوان به

شکل  .3ارزیابی میزانهمبستگی مؤلفههای کیفیت محلی با تعامالت اجتماعی.

14

7
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قدیمی خوانا نمیباشند .خوانایی و دسترسی با تصویرهای ذهنی افراد
در ارتباط است  .امروزه که بسیاری از اصول گذشته ازجمله تنوع را
کمرنگتر شدهاست .بنابراین تصویرهای ذهنی ساکنین مانند گذشته
دارای معنا نمیباشد .لذا تنوع ارزشی فضا نیز طبع ًا کمرنگتر گردیده
است .ازدحام ،مقیاس انسانی و امنیت سه مؤلفه دیگری هستند که
تقریب ًا دارای همبستگی مشابهی با تعامالت اجتماعی هستند که
میتوان گفت دو عامل ازدحام و امنیت بهطور محسوستری در مقوله
آسایش قرار میگیرد .ازدحام را میتوان نوعی انباشتگی ،شلوغی و
ازدحام جسمیت در محالت و مناطق شهری دانست .امروزه یکی از
مهمترین دغدغههای شهری ،ازدحام و تراکم باالی جمعیتی است.
مناطق دارای تراکم باالی جمعیتی دارای معضالت و مسائل اجتماعی
عدیدهای هستند که لزوم توجه به فضاهای خلوت و آرام را در فضاهای
شهری تأکید مینماید .در بسیاری از تحقیقات علوم اجتماعی تراکم
باالی جمعیتی در یک منطقه یا محله بررسیشده است و نتایج نشان
یدهد این مناطق دارای مشکالت اجتماعی عدید های هستند .اما
م
وجود امنیت و ایمنی هم مانند ازدحام سبب آسایش ذهنی ساکنان
میگردد .امنیت به معنای آزادی ،آرامش و فقدان ترس است .برخی
از کارشناسان احساس امنیت را در یک جامعه مهمتر از وجود امنیت
یدانند .بر اساس یافتههای پژوهش امنیت در سطوح فرعی
در آن م 
تأثیرگذار بر تعامل اجتماعی محسوب میشود لذا نتایج این پژوهش با
نتایج تحقیق بهزادفر و طهماسبی ( )1392همسو میباشد.
هویت و حستعلق یکی از اصولی است که در بسیاری از موارد در ارتباط
با عوامل محیطی و کالبدی میباشد .هویت و احساس تعلق باهم دارای
ارتباط نزدیکی میباشند و بهنوعی این مؤلفهها بیان میکنند مکان
بخشی از وجود یک فرد تبدیل میگردد و فرد هویت و احساسات خود
را در ارتباط نزدیکی با محیط سکونت خود درک مینماید .نکته مهمي
كه در اينجا وجود دارد ،اين است كه فرد بر پاية اين هويت مكاني،
به هويتي اجتماعي میرسد ،چرا كه ظرف مكاني محيط مسكوني از
19
همسايگي گرفته تا شهر ،داراي مظروفي میباشد كه همان اجتماع
است .از آنجاییکه اين شبكههاي اجتماعي ،بهطور سنتي بر پاية مكان
شکلگرفتهاند ،فرد درواقع داراي هويتي اجتماعي نيز میگردد .اين
شبكهها ،در مقياسهاي کوچکتر داراي پيوندهاي ملموسي هستند
درحالیکه در مقياسهاي بزرگتر ،گسستهتر میشوند.
با توجه به مطالب ذکرشده ،محیطهای اجتماعمحور دارای  4مقوله
میباشند و با ایجاد این چهار مقوله ،فضا دارای شکل و ساختار
اجتماعی میگردد .این  4بُعد شامل هویت ،آسایش ،نظامهای اجتماعی
و همچنین ساختاری -کالبدی میباشد که هرکدام از  4بُعد بهنوعی
باهم در ارتباط میباشد .در بسیاری از شهرها و محالت امروزی تا حدود
زیادی این چهار مقوله نادیده گرفتهمیشود .حتی در بعضی از موارد،
علیرغم ایجاد فضاهای غنی که ساختار مناسبی جهت گردهمایی
ایجاد میکند به دلیل عدم توجه به سایر مقولهها این فضا از کارایی
الزم برخوردار نمیباشند .عوامل کالبدی با هرکدام از سه بعد آسایش،
هویت و نظامهای اجتماعی در ارتباط میباشد و بهنوعی تأثیرگذار بر
هرکدام از آنها میباشد (شکل .)5
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دسترسی و خوانایی ،ارتباط با گذشته ،جذابیت و تسهیالت فضایی،
آسایش اقلیمی و همچنین مقیاس انسانی اشاره نمود .بنابراین نتایج
این پژوهش با نتایج لنارد 18همسو است .الزم به ذکر است بهنوعی
سایر مؤلفههایی که در ردههای پایینتر ارزیابی ش دهاست ،با مؤلفههای
کالبدی در ارتباط میباشد که از نمونههای آن میتوان به امنیت و
حستعلق اشاره نمود.
بر اساس نتایج حاصلشده ،حساعتماد بیشترین همبستگی را با تعامالت
اجتماعی دارد .لذا بیشترین تأثیرگذاری را بر جمعهای محلی دارد.
یدهد افراد بهراحتی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند .امروزه
اعتماد اجازه م 
اعتماد بهعنوان یکی از مهمترین ابعاد سرمایه اجتماعی مطرح است.
بنابراین این پژوهش نتایج تحقیق دسی( )Dhesi, 2000که وجود
اعتماد را بهعنوان ستونفقرات اجتماعات محلی دانسته بود و همچنین
نتیجه پژوهش سبوال ( )Cebulla, 2000که وجود اعتماد را سبب
ریشهایتر شدن اجتماعات محلی و افزایش کارایی آنها دانسته بود،
تائید مینماید .البته باید ذکر کرد وجود اعتماد در یک محله میتواند با
سایر مؤلفهای ذکرشده مانند امنیت ،هویت و حستعلق در ارتباط باشد.
محیط معماری تأثیر بسزایی بر تعامالت اجتماعی دارد .بهعنوانمثال
در بسیاری از شهرهای امروزی نبود سایه و فضاهای توقف مناسب
سبب دوری مردم از فضاهای شهری و درنتیجه کاهش روابط متقابل
گردیده است و یا در بیشتر ساعات شبانهروز ب هدلیل عدمتوجه به مسائل
اقلیمی در طراحی ،فضاهای جمعی بدون استفاده و کارکرد میباشد.
لدسترس
از دید ساختاری -کالبدی ،فضا جمعی باید مکانی جذاب ،قاب 
و در مقیاس انسانی باشد و همچنین تسهیالت الزم را جهت تجمع
افراد مختلف در فضا ایجاد نماید .بهعنوانمثال با ایجاد و تعریف پله در
اطراف فضاهای حرکتی یا در کنار فضاهای اجتماعی میتوان فضاهای
بکری جهت توقف و برقراری ارتباط میان افراد ایجاد نمود .در ساختار
شهرهای کهن میدانها نمونهای از چنین توجهی به فضای جمعی بوده
که در عصر کنونی به دلیل ورود ماشین به عرصه زندگی ،بسیاری از
ارزشهای گذشته این فضاها ازدسترفته است .از نمونه این ساختارها
میتوان به واحدهای همسایگی یا به تورفتگیها و بیرونزدگیهای
کوچههای بافت قدیم را میتواند اشاره نمود (شکل .)4
ازجمله مؤلفههای کالبدی میتوان به دسترسی و خوانایی فضاهای
جمعی اشاره کرد .دسترسی و خوانایی پس از اعتماد و فعالیتها و
ارزشهای مشترک بیشترین همبستگی را با تعامالت اجتماعی در
یک محله مسکونی دارد .پاکزاد حرکت در شهر بدون گمگشتگی
یداند .به اعتقاد او هر شهروند
را ،از خواستههای اولیه هر شهروند م 
در هرلحظه میخواهد بداند کجاست و چگونه به مقصد خود خواهد
رسید .در طول مسیر چه نقاط شاخصی وجود دارد و چگونه جهتیابی
کند تا سردرگم نشود .جوابگویی به توقع خوانایی تبدیل مسیر به
خطوط راست و مستقیم نیست؛ تجربه نشان داده است که شبکههای
شطرنجی و یکنواخت کمترین خوانایی را دارند .اطمینان خاطری که
شهروند از خوانایی شهر خود به دست میآورد ،نهفقط تبعات روانی،
بلکه حتی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نیز دارد (پاکزاد .)1386 ،امروزه
در بافت شطرنجی شهرهای جدید بهنوعی فضاها بهمثابه شهرهای
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شکل .4کوچههای تو رفته بافت قدیم.

شکل .5ابعاد تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی محالت مسکونی.
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14

تعامل اجتماعی ازجمله مسائلی است که در حالحاضر بهعنوان یکی
از مهمترین دغدغهها در طراحی محالت مسکونی به شمار میرود.
میتوان در محله تعاملمحور ،بسیاری از کیفیتها و ارزشهای محلهای
را یافت .بر اساس نتایج  10مؤلفه را میتوان بهعنوان اصلیترین و
تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر کیفیت تعامالت محلهای نام برد که این
مؤلفهها نیز در ارتباط با همدیگر و تأثیرپذیر از هم میباشند .در یک
محله اجتماعی در وهله اول اعتماد و همچنین فعالیتها و ارزشهای
اجتماعی وجود خواهد داشت که این دو از مهمترین شاخههای سرمایه
اجتماعی محسوب میشوند .بنابراین پارامترهای نظامهای اجتماعی را
میتوان دارای بیشترین تأثیرگذاری بر تعامالت اجتماعی دانست .پس
از دو مؤلفه ذکرشده ،به ترتیب پارامترهای دسترسی و خوانایی ،ارتباط
با گذشته ،جذابیت و تسهیالت فضایی ،ازدحام ،آسایش اقلیمی ،مقیاس
انسانی ،امنیت و ایمنی ،هویت و حستعلق بهعنوان شاخصترین
مؤلفهها مطرح میباشد .این  10مؤلفه را میتوان در چهار دسته کلی
نظامهای اجتماعی ،هویتی ،آسایشی و همچنین ساختاری-کالبدی
دستهبندی نمود .ازآنجاییکه این مؤلفهها دارای ارتباط معناداری باهم
میباشند ،میتوان با توجه به عوامل معماری و کالبدی ،ارزش کیفیتی
هرکدام از دستهها و درنتیجه تعامالت اجتماعی محلی را ترقی داد.

14

سه معیار ازدحام ،حس امنیت و توجه به آسایش اقلیمی را میتوان جزء
دسته آسایش محسوب نمود که بهطور محسوسی تحت تأثیر عوامل
کالبدی میباشد توجه به ایجاد فضاهای قابل دفاع ،تفکیک و جداسازی
مسیرهای سواره و پیاده ،تأمین روشنایی فضاهای محله ازجمله عواملی
است که بر حس امنیت در یک محله تأثیرگذار میباشد .همچنین
ایجاد فضاهای اقلیمی ،ایجاد فضاهای باز و منظر مناسب و جلوگیری
از ایجاد فضاهای شهری پرمخاطره ازجمله نکاتی است که میتوان
با توجه به جنبه آسایش-کالبدی در طراحی محالت مسکونی لحاظ
نمود .عالوه بر دسته آسایشی ،نظامهای جمعی یا اجتماعی و همچنین
دسته هویتی در ارتباط با عوامل کالبدی میباشند بهطوریکه امروزه
یکی از دغدغههای طراحی مسکن ،توجه به هویت و ترقی ارزشیهای
هویتی از طریق معماری و عناصر کالبدی میباشد که از آن جمله
میتوان به مشخص کردن حریمها و قلمروها ،توجه به تصویرهای
ذهنی ساکنین از محله ،ایجاد تنوع و پرهیزکار از یکنواختی و همگونی
در عرصههای مسکونی ،تمایز فرمال و بصری بلوکهای مسکونی و
بسیاری از نکات دیگر اشاره نمود .بنابراین توصیه میشود معماران و
طراحان شهری امروزه به ارتباطات کالبدی-هویتی ،کالبدی-آسایش و
همچنین کالبدی-نظام اجتماعی جهت طراحی فضاهای اجتماعمحور
توجه ویژهای نمایند (جدول .)8
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جدول  .8ارتباط عوامل کالبدی با مؤلفههای آسایشی ،هویتی و نظامهای اجتماعی جهت ارتقا تعامالت اجتماعی محله.
آسایشی

نظامهای جمعی

هویتی

ایجاد فضاهای قابل دفاع

مشخص کردن حریمها و قلمروها

توجه به روشنایی فضاهای مختلف محله

توجه به تصویرهای ذهنی ساکنین از محله

ایجاد فضاهای باز در نزدیک واحدهای
مسکونی جهت بازی کودکان و امکان
نظارت بر آنها

توجه به تنوع و پرهیز از یکنواختی و همگونی
در عرصههای مسکونی

عوامل کالبدی

ایجاد فضاهای اقلیمی

تمايز فرمال و بصري بين بلوکهای مسكوني
توجه به عناصر شاخص مانند وروديها

تفکیک پیاده از سواره

داشتن تمايز محدوده واحدها در نماي كلي

کنترل و تسلط بر اتومبیل
توجه به زونهای مختلف جهت جلوگیری
از ازدحام در یک زون
ایجاد فضاهای سبز در بین واحدهایی
مسکونی جهت تلطیف هوا

توجه به فضاهای همخوان با هنجارها و
ارزشهای مشترک مانند تاسوعا و عاشورا
شناخت فعالیتهای مختلف ر دههای سنی
و توجه به آن در طراحی(بهعنوانمثال
زمینبازی برای کودکان)
توجه به عوامل کالبدی مؤثر بر امنیت جهت
باال رفتن اعتماد عمومی
دقت در طراحی فضاهای سالم و قابلکنترل
جهت باال بردن اعتماد عمومی

توجه به مقیاس انسانی
استقبال از مشارکت مردم در ساخت
بهرهگیری از الگوهای گذشته

توجه به عناصر منظر مانند آب جهت ایجاد
فضاهای آرام شهری
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2. SPSS
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5. Cebulla
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Position Study of Skeletal Factors in Social Interactions of
Residential Neighborhoods
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Social interaction is one of the issues considered as the most important distresses in planning the residential
neighborhoods, and many of the qualities and values of a neighborhood can be found in the interaction centered
neighborhoods. Population increase, social and cultural diversities and non-pursuing of past traditional models of
neighborhoods in planning and designing approves such types of researches on social interactions. Therefore, the
objective of this research is to identify the position of constitutional factors along with all other effective components
on the social interaction. The hypothesis of this research has been established on the base that constitutional factors
are one of the most important effective components in interaction centered residential neighborhoods. Considering
this discussion, the inhabitants of residential neighborhoods can be encouraged for interaction and discussion in the
architectural planning/designing. Therefore, the most important questions of this research are as follows: i) Which
components have the most effect on the models of social interactions of residential neighborhoods’ inhabitants and to
what extent are the skeletal components effective on this theme? 2) Which types of attributes do the architecture of
interaction-centered residential neighborhoods have? And whether by developing changes in the constitution, steps
could be forwarded in the direction of facilitating the emergence of these social relations? The study case zone is
the Kharratan neighborhood of Dezful town. Questionnaire tool was selected to collect the data. Two questionnaires
have been employed to investigate the under study variables in this research: 1-social interaction questionnaire 2- 12
folded questionnaire for neighborhood quality. The rating of this questionnaire was of 5 degree Likert scale and the
viewpoints of 344 people were assessed from the residents of residential neighborhoods to collect the research data.
The collected data were analyzed using the 16th version of SPSS software in the next stage. The research findings
indicates that in Kharratan neighborhood, the components of trust feeling, values and joint activities, access and
readability/legibility, relation to the past, attraction and spatial facilities, climatic comfort, human scale along with the
identification and belonging feeling in addition to security had more correlation coefficient with the social interactions
of the residents. The trust feelings as well as the joint social activities are discussed in developing the social interactions
of a neighborhood. These 10 components can be classified in four general groups of social, identification, comfort, and
structural-constitutional. As these components have significant relation with each other, the qualitative value of each
group and as a result, the local social interactions can be promoted considering the architectural and constitutional
factors. In addition, the results of research emphasize on the important and basic role of constitutional factors in
developing the interaction-centered neighborhood and introduce the social structure of neighborhood comprised of 4
dimensions of comfort, identification, social systems, and constitution. These four dimensions together are influenced
by each other. It is suggested, therefore, that the urban planners/designers and architectures of today should pay special
attention to identification-constitutional and comfort-constitutional communications in addition to constitutionalsocial system to plan society centered spaces.

Keywords: Social interaction, Residential neighborhood, Constitutional factors, Dezful, Collective space
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