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ناپذیرزندگیامروزیآپارتماننشینیاست .ازهمینروطراحیمناسب


هایاجتناب

یکیازویژگی
مسکنباهدفارتقایسطحسالمتاجتماعیساکنینامریمهمبهنظرمیرسد.سالمتاجتماعی

مثابهیکیازمولفههایمبتنیبرشبکهسازیاجتماعینقشمهمیدرتقویتتعاملاجتماعیدارد.


به
ظاهرپزشکیتلقیمیشود،امادراینتحقیقتالششدهاستتا


اگرچهسالمتاجتماعیمفهومیبه
مولفههایاجتماعی-فرهنگیآنازخاللتطبیقباالگوهایمعمارینشاندادهشود.سوالاصلیدر

ستکهسهمطراحیمعماریجدیددرشکلگیریسالمتاجتماعیساکنینبهچه

اینپژوهشاینا
میزاناست؟دراینپژوهشازنظریهلیدرحوزهطراحیمعماری وسالمتاجتماعیاستفادهشده
مصاحبهنیمهساختاریافتهباساکنینمحلهچهارصددستگاهکهبراساس

یافتههایحاصلاز 25
است  .
ستکهساکنینباایجادخردهفضاهایی

بازخوانیشدهاست،نشانگرآنا

روشتحلیلمحتوایکیفی
اجتماعیدرساختمانکهتعامالتبینهمسایگیراافزایشدهدموافقهستند .

آپارتماننشینی 

کلیدواژگان:سالمتاجتماعی،معماریامروزی،





 .1مقدمه
1پستالکترونیکینویسندهمسئولjrafifar@ut.ac.ir:
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تحقیقحاضربهاینمسئلهمیپردازدکهچگونهسالمتالگوهایجدیدمعماریبرافزایشیا

کیازراههایافزایشسطحسالمتاجتماعی

کاهشسالمتاجتماعیساکنینموثراست« .ی
هایارتباطیبهخصوصدر


قایامکانتعامالتاجتماعیساکنینوافزایشفرصت
ساکنین،ارت
حوزه همسایگی است .اگرچه ساخت آپارتمانهای امروزی روندی فزاینده داشته است ،اما
منجر به نتایج نهچندان مطلوبی شده است که از مهمترین آنها میتوان به تقویت
احساس فردگرایی ( ،)Individualismخصوصی شدن روابط و کاهش یکپارچگی اجتماعی
( ،)Social Integrationرویت اجتماعی ( )Social Observabilityو همگرایی جمعی
( (Social Coverageاشاره کرد .عواقبی که قطعا بهشکل مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت
اجتماعیافرادوحستعلقشانبهمسکنموثرخواهدبود» (لیودیگران .)1553 ،2009انگیزه

اصلیپژوهشحاضراین استکهضرورتمطالعهاینموضوعدرشرایطکنونیجامعهایرانو
بهویژه کالن شهرهایی مثل تهران که با رشد پدیده آپارتماننشینی مواجهاند ،بیش از پیش

احساس میشود .سوال اصلی در این پژوهش این است که سهم طراحی معماری جدید در
رسدتوجهبهمجموعهایاز


نظرمی

شکلگیریسالمتاجتماعیساکنینبهچهمیزاناست؟به
ونگاهبهخانهبهعنوانچیزیفراترازفضاییصرفافیزیکیبرای

عواملمهمدرطراحیمسکن
میتواند بر سالمت اجتماعی ساکنین موثر باشد .در این پژوهش کیفی محله
استراحت  ،
ستگاهواقعدرخیابانپیروزیتهرانبهعنوانمیدانپژوهشانتخابشدهاست.جامعه

چهارصدد
برایتحلیلدادههااز

نفرازساکنینآپارتمانهایاینمحلههستند .

هدف دراینمطالعه 25
روش تحلیل تماتیک یا موضوعی (تحلیل درون مایه) استفاده شده است که عبارت است از
عمل کدگذاری ( )codingو تحلیل دادهها با این هدف که روشن شود دادهها چه میگویند.
یازدادههابهدستآمدبایدحمایتتمی)(Themicیاموضوعیازآنصورت

زمانیکهالگوی
).بهنظر میرسد این پژوهش بتواند راهکارهایی را برای طراحی
گیرد (محمدپور  6 :1389
هاومجتمعهایمسکونیباهدفارتقایسالمتاجتماعیارائهدهد .


آپارتمان
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 .2مروری بر پیشینه و ادبیات نظری
 .2-1آپارتمانهای عمومی و محرومیت اجتماعی
مجتمعهایمسکونیبهعنوانراهیبرای حل مشکلمسکنبینطبقاتعمدتامتوسطوپایین

«
عنوانمثالدرکشورکرهپروژهایموسومبه NDCباپنجمحوراز

درنظرگرفتهشدهاست  .
به
بیکاریومسکن .اگرچهاینبرنامهباموانعو
سویدولتاجراشد :جرم ،آموزش ،سالمت  ،
هارابهدنبالداشت :کاهشمیزانجرم ،افزایشرضایت


فشارهایمنفیمواجهشدامااینیافته
عمومی ،افزایش حس مشارکت بین مردم بهعنوان عضوی از جامعهشان و غیره» (راجرز و
هایوسیعترپیش


توانازچالش

هایمسکونیعمومیرانمی

مسئلهمجتمع
رابینسون « .)2004
زیرامسکنمولفهایکلیدیدریکاجتماعبهشمار

روییکجامعهپایداروموفقتفکیککرد،
هایمسکونیایکههمسایگان

میآید .درواقعمسکنفراترازهویتیفیزیکیاست .ایجاد 
محیط

فعالیتوبازیکنندوبهتعبیریحسمشارکتاجتماعی

بتوانندبایکدیگر در تعاملباشند ،

میآید»(لی .)1553،2009
داشتهباشند،روشیبرایاجرایطرحپایداریاجتماعیبهشمار 


 .2-2اجتماع پایدار و سالمت اجتماعی
بهویژهدر
)ریشهدرجنبشهایمحیطزیستیدهه1960دارد .

«مفهومپایداری(Sustainability
هایمتاثرازرشدسریعمنابعزیستمحیطی»(فرومکین «.)204:2002عبارت


پاسخبهنگرانی
"توسعه پایدار" اغلب در بعد زیستمحیطی استفاده میشود؛ درحالی که این مفهوم ابعاد
ینمفهومبامدلهایمفهومیمختلف

وسیعتریرانیزدربرمیگیرد .اگرچهتعاریفزیادیازا

ارائهشدهاست،امادرسال1999براینمسئلهتاکیدشدکهدرآینده"توسعهپایدار"دربعدی
گذاریهاینوینمسکنمعطوف

وسیعترتفسیرشود» (لیهمان« .)1554درکشورکرهسیاست

بهابعاداجتماعیمسکنوافزایشیکپارچگیساکنینازخالل آنشدهاست»(آجیمن ،2003

 .)35برحسب مفهوم یکپارچگی اجتماعی ،مفهوم "سرمایه اجتماعی" ( )Social Capitalنیز
وقتیکهپژوهشگراندربارهآثارسرمایهاجتماعیبرسالمتمینویسند،واژگان

اقتباسشد؛«
شبکههای اجتماعی ( ،)Social Networksحمایت
بسیاری به جای هم استفاده میشوند  :
اجتماعی ) ،(Social Supportپیوندهای اجتماعی ( )Social Tiesو یکپارچگی اجتماعی
)( »(Social Integerationسیمن  442 ،1996و برکمن  .)843 ،2000اگرچه اجماعی بر سر
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رایجترین آنها
تعریف سرمایه اجتماعی وجود ندارد (آرایا و همکاران  ،)3072 ،2006اما « 
عاملیکهچگونگیتاثیرشبکه هاوروابطاجتماعیرابرکنشجمعیومنافع

عبارتاستاز«
دوسویهنشانمیدهدکهدرابعادخردتربرسالمتذهنیوحتیفیزیکیافراداثرگذاراست»

آندستهازویژگیهاییکاجتماعپایدارکهسالمتاجتماعی

بهعالوه«
(مکهول .)208،2001

میدهد با در نظر
را از طریق افزایش انسجام و حس تعلق و همکاری اعضای جامعه ارتقا  
هایزیستیافرادجامعهبهعنوانبخشیمهم


ترینزمینه

عنوانیکیازمهم
گرفتننقشمسکنبه
چهبساافرادحمایت
ومکهولهمان) «.

مییابد»(برکمن همان 
ازشبکههایاجتماعیاهمیت  

اجتماعی را با مشارکت در تعامالت اجتماعی بین اعضای خانواده ،دوستان ،بستگان و
میتوان گفت که محیط ساختمان میتواند با ایجاد
بهعبارتی دیگر  ،
همسایگان ارتقا دهند  .
هایحمایتکنندهپایدار ،ازمیزانتهدیدسالمتساکنینبکاهد.بنابرایننوعطراحیدر


شبکه
ونقلوغیرهمیتوانداثریمهمبر


هایحمل

سیستم
محیطهایشغلی ،
ساختمسکن ،مدارس  ،
سالمت جسمی ،ذهنی و اجتماعی داشته باشد .درواقع چهبسا طراحی با ایجاد شرایط پایدار
محیطینقشیمهمدربهزیستیساکنینوافزایشسطحتعلقآنهابهمسکنداشتهباشد»(لی

پسمیتوانگفتکهسالمتاجتماعیبا نقشمحیطدرایجادسطوحمختلفتعامل

همان) .
اجتماعی مرتبط است .در همین باب «نگرانی رایج در حوزه مسکن معطوف به طراحی
مجتمعهای مسکونی عمومی است که فاقد فضاهایی اجتماعی هستند .طبق پژوهشهای

درآمدساکندرآپارتمانهایعمومی ،شواهدزیادیدالبرکاهش


شدهبررویطبقاتکم

انجام
سطوح واقعی تعامل اجتماعی بین ساکنین گزارش شده است که در نتیجه شرایط فیزیکی
تمانهایعمومیوفقدانسرمایهاجتماعیبهوجودآمدهاست»(سئو .)93،2009
آپار 
دراینپژوهشازمددلنظدریلدیبده عندوانپایدهنظدریاصدلیپدژوهشاسدتفادهشدده
گیددرییددکپددارچگیوسددالمتاجتمدداعیازخدداللالگوهددای


نحددوهشددکل
اسددتکددهبدده
طراحیمعماریمیپدردازد.ازنگداهلدی،سدالمتاجتمداعیندهفقدطشداملهمداهنگیروابدط

اجتمدداعیبددینسدداکنیندرونیددکسدداختماناسددت،بلکددههددمچنددینبددهروابددطبددینخددود
سداکنینومحدیطاطرافشداننیدزاشدارهدارد.بندابراینایجدادشدرایطیکدهازاندزوایسداکنین
جلددوگیریکندددامددریضددروریاسددت.ازایددنمنظددر،یددکپددارچگیاجتمدداعیدارای 
سددهبعددداصددلیاسددت:تسددهیلاجتمدداعی) ،(Social Facilitationمشددارکتاجتمدداعی
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هددمپیوسددتگیاجتمدداعی((Social Minglingکددهالبتددههددر
وبدده 

()Social Participation
یکنیدزدارایمقدویتیفرعدیهسدتند.درمدد للدیارتبداههدریدکازایدنسدهسدطحبدا
مفهددومسددالمتاجتمدداعیمطالعددهم دیشددود.درواقددعمددیتددوانبددامطالعددهابعددادس دهگاندده
یکپدارچگیاجتمداعیوکشدفارتبداهآنهدابدامفهدومسدالمتاجتمداعیدرآپارتمدانهدا،

میتوانباارائدهالگوهدایندوینمعمداری،راهکارهداییبدرایارتقدایایدنابعدادمطدرحکدرد.
همان گونهکهدرمرورمطالعداتاشدارهشدد،پژوهشدگرانمختلدفبدرنقدشمسدکنمناسدب

درافددزایشسدطحمشددارکتویددکپددارچگیسدداکنینوحددستعلددقشددانبددهمحددیطزیسددت
تاکیدددداشددتهانددد.ازدیدددگاهلددیهددریددکازفضدداهایموجددوددریددکآپارتمددان،ظرفیددت
ارتقددایسددطحسددالمتاجتمدداعیراداردکددهایددنفراینددددرسددهسددطحر مددیدهددد:در
سدطحاولایجدادیددکمحدیطفیزیکدیکددهامکدانانجدامکددنشاجتمداعیدلخدواهسدداکنینرا
فددراهمآوردموجددبافددزایشدیدددارهایهمسددایگیوتسددهیلخدددماتورفددعنیازهددای
مختلفسداکنینخواهددشدد؛امدریکدهنتیجدهنهداییآنافدزایشسدطحسدالمتاجتمداعی
اسددت.درسددطحدومایددنامددرازطریددقفرصددتسددازیجهددتانجددامتعددامالتبهتددرو
فعالیددتهددایفیزیکددیبیشددترر مددیدهددد.درسددطحسددومنیددزارتبدداهونزدیکددیطبقددات
متنوعساکنینزمینهافدزایشسدالمتاجتمداعیرافدراهممدیآورد.طبدقایدندیددگاه،توجده
عهددایمسددکونییکددیازراههددای
بددهنظددراتسدداکنیندرهنگددامطراحددیمعمدداریمجتمدد 
آنهااست .
مطلوببهبودسالمتاجتماعی 
ازآنچددهبددهاختصدداردرمددوردچددارچوبنظددریپددژوهشگفتددهشدددم دیتددواننتیجدده

گرفددتکددهآرایلددیبددهنددوعیتوانسددتهاسددتشدداخ هددایمددرتبطبددامعمدداریفضددارابددا
ویژگیهایسالمتاجتمداعیتلفیدقکنددوازایدنطریدقالگدوییندوبدرایعملیداتیسدازی

ایننظریهدرسطحجامعهارائهدهد .

 .3یافتهها
همزمانباگسترش
ناپذیردرکالنشهرهااست «.


هایاجتناب

نشینییکیازپدیده

امروزهآپارتمان
این سبک زندگی ،شاهد تغییر شکل خانواده از قالب گسترده به هستهای نیز هستیم» (مخبر
شانبایکدیگر،یکیازپیامدهایاصلی


ردرالگوهایتعاملیساکنینوروابط
.)68،1363تغیی
امروزهبهاقتضاینوعطراحیفضاهایآپارتمان ،دیدارهایهمسایگینسبتبه

اینگذاراست .
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نظرمیرسداینمسئلهبرسطحسالمتاجتماعیساکنینتاثیرگذار

گذشتهکاهشیافتهاست .
به
بوده است« .دیدارهای همسایگی با یکدیگر با افزایش سطح آشنایی آنها سبب ارتقای
هایجمعیمیشود .دراینراستامحیطساختمان


مسئولیتافرادنسبتبهمشارکتدرفعالیت
با فراهم کردن فرصتهای یزم برای ارتباه افراد با هم میتواند نقشی مهم در گسترش
پیوندهای اجتماعی بین همسایگان داشته باشد» (دننبرگ  .)107 ،2011در این تحقیق
ایکهبااستنادبهارتباهسهبعداصلییکپارچگیاجتماعیمطالعهشد،نشاندادکه

گروه 
بندی

مثابهیکیازاصلیتریننیازهایانسانیصرفا محیطیباهویتفیزیکینیست ،بلکه


مسکنبه
درکالنشهرهایامروزایران

بهخصوص 
خودمیتواندبخشیازسالمتاجتماعیساکنینرا  

تامیننماید.درتحقیقحاضربابررسیاینابعادسهگانهوارتباهآنباسالمتاجتماعیاز
افرادخواستهشدتاگرایشونظرخودرانسبتبهچگونگیاجرایاصولمرتبطباسالمت
اجتماعیدرمعماریآپارتمانها مطرح کنند .درحقیقتازساکنینخواستهشدتادییلخودرا

دربارهی نوعیازطراحیمسکنبیانکنندکهمتناسبباسبکزندگیو نیازهایشانو البته

یافتههای تحقیقحاضر درقالبسهتم
ذهنیشانباشد  .
کنندهی نیازهایمادیوروانی -
تامین 

شرحزیردستهبندیشدهاست :


اصلیبه
 .3-1تسهیل اجتماعی
«به نظر میرسد ایجاد یک فضا در راهروهای اصلی مجتمع مسکونی میتواند بدل به فضای
تواندباباغچههای


حتیاینفضاهامی
مشترکیشودکهامکاندیدارهمسایگانرافراهمآورد .
کوچکونیمکتهاییطراحیشودکهمزایاییرابرایایجادتعاملیطبیعیبینساکنینفراهم

رسانها موافق بودند که در راهروهای اصلی ساختمانها
آورد» (لی  .)1560 ،2009اطالع 
فضاهاییبرایتعاملساکنیندرنظرگرفتهشودتاباهمسایگان صحبتکنند .دراینقسمت
هاییدرفضایراهروتعبیه


کهپنجره
نظرآنهادراینزمینهباذکریکپیشنهادارزیابیشد :این

ازاینطریقفرصتهایساکنینبرای

یقآنبتوانندداخلراهروراکاملببینند .

گرددتاازطر
تعامالتاجتماعیوارتقایسطحسالمتاجتماعیافزایشمییابد.دلیلاصلیموافقتبیشتر

بهتعبیرلیاین
گراییویابهتعبیرلی()2009خروجازتنهایی()Lonelinessبود .

ساکنین ،
جمع
تمانهای عمومی را انسانمحورتر ( (Humanisticمی کند .هم چنین ساکنین بیان
طرح آپار 
توانندباآنها


خورندومی

لحاظروانیباهمسایگانپیوندمی
داشتندکهدراینصورتآنهابه
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رسانهای این پژوهش بر احیای فضاهایی نظیر باغچه در فضاهای
اطالع 
در ارتباه باشند  .
بهنوعی سبب تامین آرامش بصری نیز
بهگفته آنها  
مجتمعها تاکید داشتند که  

آپارتمانها و 

میشود .از نظر آنها فضایی مثل حیاه در خانههای قدیمی کارکرد تشریک مساعی بین

همسایگانراداشتهاستکهمتاسفانهباحذفآنازمعماریامروزی،خالچنینفضاییبیشاز
پیشحسمیشود :

دراینمنطقهتقریبداهمدهیواحددهایکسدانانددوتندوعیندارندد.البتدهیدکسدری
هسددتندکددهحیدداهدارنددد،بددالکندارندددولددیبددرایمدداهددی کدددامراندددارد...خانددهی
قدیمی مانراخیلدیدوسدتداشدتمچدونحیداهداشدتوخیلدیباصدفابدود(خدانم29،


ساله) .
منقطعااگردسدتخدودمبدودخاندهیحیداهدارمدیسداختم،چدونواقعداازبیدرون
کدهمدیآیددمهدمازنظددرجسددمیوهدمروحددیخسددتهام،بدههمددینخدداطردوسددتدارم
خانهآنقدرخوبباشدکهدرآناحساسراحتیکنم(خانم26،ساله) .

جدول  .1یافتههای مربوط به تم «تسهیل اجتماعی»
جوابها

ردیف

میشناختمکهباهمفامیلشدند.
درهمینمحلهیقدیمچندهمسایهرا 
اما این آشنایی همسایگان و اعتمادشان نسبت به همدیگر کمتر شده

1

است .

مقولههای
فرعی

تم اصلی


آشنایی
اجتماعی

فضای خانههای قدیمی طوری بود که همسایهها بیشتر یکدیگر را
امااینانگاردریکقفسزندگیمیکنی .

میدیدند.


2

طوریبودکهبدوناینکهیزمباشد حتمابیرون

ایندوستدارمیک 

رویت
اجتماعی

نمهمسایههاراببینم .

ازخانهبرومبتوا
اگردریکساختمانهمسایههاباهمارتباهوهمبستگیداشتهباشند،

میتوانندنقشمهمیدرحفظسالمتخودایفاکنند .


3

میشود .
باعثکاهشحسانزوا 
4



تسهیل
اجتماعی 

همگرایی
جمعی

سازشپذیری و حس

تعامل و دیدار بیشتر بین ساکنین روحیهی 

همزیستی

بیشترمیکند .

مسئولیترا

اجتماعی
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 .3-2مشارکت اجتماعی
هادرمجتمعهایمسکونیبهتراستمتناسبباسطح


ازنظرلیطراحیداخلیفضایآپارتمان
«
درآمدساکنیندرنظرگرفتهشود.عاملمهمدیگراینبودکهطراحیمناسبداخلیآثارروانی
مثبتیرانظیرافزایشحستعلقبهمسکنومحلهبهدنبالدارد»(لی .)1559،2009مشارکت
درنظرگرفتنمسائلواولویتهای

ساکنینعاملیضروریجهتبهبودمحیطمسکونیاست،و
ارکت محلی و سرمایهی اجتماعی میشود .بهبود

آنها در طراحی پروژهها سبب تقویت مش

محیطساختمانمیتواندباتسهیلتعامالتاجتماعیوافزایشاعتمادبهنفسدربینساکنین،

موقعیتهایژرفیرابرایمشارکتوالقایحسمثبتایجادکند (دننبرگوهمکاران ،2011

دهدکهساکنینآپارتمانهابراینباوربودندکههنگامطراحیآپارتمان


هانشانمی
  .)287
یافته
اغلبآنهاازنوعمعماریخانهخودرضایت

میبایستبهمجموعهایازاصولتوجهگردد .

نداشتند :
اینمنطقهمعمویخانههدایدکشدکلسداختهمدیشدوند.مدندوسدتداشدتمکده

در
امکاناتشبیشتربود.مثالحایکدهحیداطیندداریم،حدداقلیدکبدالکنبدودکدهمدیشدد
چندگلداندرآنگذاشت؛یایکنورگیرمناسبداشت(خانم48،ساله) .
مددنازمدددلخانددهامراضددینیسددتم،بددااینکدده140متددراسددتولددیبددددرآوردهانددد،
ازآنهدا
یکاتاقخدوابرادوتداکردنددکدهاصدالمناسدبخدانوادهیمدانیسدت.یکدی 
خیلیکوچکاست.برایبدازیبچدههداهدمکدهجدایینماندده،همدهاشماشدینشددهو
پارکیند..آپارتمدداناگددرتددکواحدددیباشددبهتدراسددت.اینیکددیازمشددکالتمدداایددن
استکهبالکننداریم(خانم40،ساله) .
جدول  .2یافتههای مربوط به تم «مشارکت اجتماعی»
ردیف

جوابها

مقولههای فرعی

1

توانستیمطراحیایراانتخابکنیم


کهمامی
 اگریکطوریبودکهمتناسبباسبکزندگیوسطحدرآمدبودخیلیبهترمیشد .

تواندبهتروسودمندتربهکارگرفتهشود .


فضاییکخانهمی
میشد که حق
 احساس میکنم وقتی به حقوقم احترام گذاشته  انتخاب داشتم و طراحان و کارفرمایان پروژهها نوع طراحی را
تراجرامیکردند .


متنوع

امکان انتخاب

2

در این صورت نسبت به مسائل و مشکالت ساختمان هم حس
مسئولیتومشارکتبیشتریخواهمداشت .

امکان مشارکت

تم اصلی

مشارکت
اجتماعی
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 .3-3بههمپیوستگی اجتماعی
دیدارگروههایمختلف

لیمعتقداستهرمجتمعمسکونیفضاییاستکهخواهناخواهامکان
ازنظراویبییکساختمانظرفیتویژهایبرای

ساکنینرابانیازهایمختلففراهممیآورد .

افزایش سطح سالمت همسایگان دارد و با امکاناتی نظیر فضای سبز مصنوعی یا طبیعی،
نیمکتهاو...امکانافزایش

صندوقهایپستویژه ،

هایکوچکبرایدوچرخهها ،


پارکین.
همپیوستگی اجتماعی را فراهم میآورد (لی همان .)1561 ،یافتههای این پژوهش
تعامل و به 
موید آن است که ساکنین مجتمعهای مسکونی حداقل در مورد ایجاد چنین فضای مشترکی
هرچندباامکاناتمحدودتراتفاقنظردارند :
قدیمهامدابیشدتردرخاندههایمدانفعالیدتداشدتیم،بیشدتربداهمسدایههایمدانجمدع

مددیشدددیمکددارمددیکددردیم؛مددثالمموقددعنددذری،روضدده،مراسددمعروسددیو(...خددانم48

ساله) .
...درخانددهقبلددییددکمهمددانخانددهداشددتیمکددهاصدالمازجدداییکددهخودمددانبددودیم
جدددابددود،ایندرسددتاسددتکددهیددکپددذیرایی20متددریداریددمولددیفقددطاسددمش
پذیراییاست...خودمداندائمدامایدنجداهسدتیم ...دوتدااتداقهدمداریدمکدهیکدیبدرای
پسرماستویکیهممشترکاست(خانم33،ساله) .
آپارتمانیدرقلهکمدیشناسدمکدهبدرایسداکنینیدکسدالناجتماعداتعمدومیدر
نظددرگرفتدده...درهمددینمجتمددعهمسددایههدداگدداهیبددهکمددکهددمغددذاییم دیپزندددو

صرفامورخیریهمیکنند(خانم25،ساله) .

درآمدحاصلازفروشآنغذاهارا
ایدهیدیگرایناستکهمدی تدوانبداتعبیدهفضداهایفاقددکدارکرددرمجتمدعهدانظیدر
« 
انبدداریهددایخددالی،فعالیددتهددایتولیدددیکوچددکراایجددادکددردکددهامکددانتعامددلبددین
سدداکنینوسددایرافددرادمحلددهرافددراهمآورد»(لددی.)1562،2009برخددیازاطددالعرسددانهددا
بهطورمشابهیاینموضوعرادرقالباحداث«مرکزمحله»بیانکردند :

اگددردرایددنمحلددهمددثالاطددرافچندددمجتمددعمسددکونییددکمرکددزمحلددهاحددداث
یکندد،ایدنطدوریحتدیبیشدترهدممدیتدوانیم
کنندخیلیبهراحتیخانوادههداکمدکمد 

همدیگرراببینیم(...خانم25،ساله) .
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جدول  .3یافتههای مربوط به تم «بههمپیوستگی اجتماعی»
ردیف 
1
2
3

جوابها

مقولههای فرعی

تم اصلی 

طراحیچنینفضاهاییدریبیوتجمیعامکاناترفاهی
دریکفضابسیارسودمنداست .
دراینصورتفرصتهای تعامل بین همسایگانافرایش
مییابد .


حضور طبقات

بههمپیوستگی

متنوع 

اجتماعی

دراینصورتحستعلقبهآپارتمانبیشترمیشود .


 .4بحث و نتیجهگیری
نشینیوزیستنطیفمتنوعیازافرادرادرکناریکدیگرامری


زندگیشهریامروز،آپارتمان
گریزناپذیر کرده است .این تحقیق با هدف ارزیابی نگرش ساکنین آپارتمانهای محلهی
خواهشان
یآنتاالگویدل 

چهارصد دستگاه در تهران نسبتبه نوعطراحیمسکنوفاصله
مصاحبهینیمهساختاریافتهازساکنینبااستنادبه

دراینراستایافتههایحاصلاز25

انجامشد.
روش تحلیل محتوای تماتیک یا موضوعی بازخوانی شد .مزیت این پژوهش نسبت به سایر
انجامشدهاند ،توجه به ارتباه

تحقیقات حوزهی معماری در ایران که اغلب بهشکل پیمایشی
معماریبابحثسالمتاجتماعیبهصورتتلفیقیوازخاللارجاعبهنظرخودساکنیناست.

اینپژوهشبهارائهیطرحیباهدفارتقای سالمتاجتماعیساکنینوبهبودکیفیتزندگی

آنها پرداخته است و بدین منظور تجربیات زیستهی ساکنین مطالعه شدهاند .یک مجتمع

مسکونی دارای سه ردهی فضایی در نظر گرفته شده است :فضای خصوصی (درون واحد
(راهروها)وورودیساختمان(یبی) .
آپارتمان)،میانی 
طورخالصهاینطوربیانکرد :


هارابه

توانیافته

می
ان هاتوافقداشدتندکدهدرسدطحواحددآپارتمدانبهتدراسدتتداقبدلازاجدرای
اطالعرس 

پددروژههددایمسددکونیعمددومی،بددهتناسددبطراحددیوسددبکزندددگیخددانواده،بددهخصددوص
سدطحدرآمددومیدزانجمعیدتخدانوادهتوجدهشددود.درسدطحمیاندهبداایجدادامکانداتیبدا
کدارکردافددزایشتعامدلاجتمدداعیهمسدایگاندرفضدداهایینظیدرراهروهددایعمدومیطبقددات
ویبددی(فضددایورودیدراولددینطبقددهیسدداختمان)موافددقبودنددد.دربددینایددنامکانددات
ایجددادفضدداهایسددبزبیشددترینتکددرارراداشددت.ایددنموضددوعدروهلددهیاولبددهارتقددای
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تعامددلودرنهایددتبددهیددکپددارچگیاجتمدداعیمددیانجامددد.درایددنپددژوهشسددعیشدددتددا
مسددکنبددهمثابددهفرصددتیبددرایبازنمدداییمسددائلاجتمدداعیدرنظددرگرفتددهشددود.هددمچنددین
نقددشوکددارکردسدداختمانهددادرارتقددایکیفیددتزندددگیوسددالمتاجتمدداعیسدداکنین
بررسددیشددد.بددهنظددرمددیرسددداساس دامالگوهددایامددروزیمعمدداریمسددکن،سددببافددزایش
نددوعیفردگرایددیوتشددکیلمحددیطهددایخددانوادگیبدداارتباطدداتشددبکهایومشددارکت
اجتمداعیکمتدرشددهاسددتکدهایدنپدیدددهمدیتوانددتهدیدددیبدرایسدالمتاجتمدداعیدر
سطوحخرد(فردی)،میانده(خدانوادههدا)وکدالن(جامعده)تلقدیگدردد.هدمچندینمدیتدوان
این گوندهفدرککدردکدهیکدیدیگدرازدییدلمهجدورمانددنمسدئلهیمعمداریمسدکنو

سالمتاجتما عیدرایدرانایدناسدتکدهاساسدامبحدثپیرامدونمسدکنآنقددرحداداسدت
کهمتأسفانهصرفابددانبدهدیددهیسدرپناهیظداهری-فدار ازندوعالگدویطراحدیآنکده
نقدشقابدلتدوجهیدرارتقدایداکداهشسدالمتاجتمداعیافدراددارد-نگریسدتهمدیشددود.
آنهددادر
بددرایجددرحوتعدددیلایددنوضددعیت،توجددهبددهنظددراتسدداکنینواولویددتهددای 
طراحیوساختمسکن،حدائزاهمیدتاسدت.موضدوعدیگدر،تحمیلدیبدودنطراحدیهداو
یددکنددواختیآنهدداازسددوینهادهددایسیاسددتگددذاریاسددتکددهالبتددهفراخددورغیرشخصددی
بودنامرمعمداریبدهطدورعدامومسدکنبدهشدکلخداصموضدوعیاجتندابناپدذیراسدت.
شددهرونداناذعددانداشددتنداگددرانتخددابنددوعطراحددیبرعهدددهیخودشددانبددودقطعدامنددوعو
ازآنجدداکددهزندددگیدرمجتمددعهددایمسددکونی
شددکلدیگددریرابددهاجددرادرمددیآوردنددد «.
عمددومیمحدددودیتهدداییرابرحسددبعوامددلاقتصددادیبددرسدداکنیناعمددالمددیکننددد»(لددی
یطرحهاییکدهبددوننفدوذبدهحدریمخصوصدیافدراد،امکدانتقویدت


)بنابراینارائه
2009
تعددامالتسدداکنینوسددطحسددالمتاجتمدداعیآنهددارافددراهمآورد،موضددوعیمهددمو
ضروریاست.یافتدههدانشدانگدرآناسدتکدهسداکنینبداایجدادخدردهفضداهاییاجتمداعی
درسدداختمانکددهتعددامالتبددینهمسددایگیراافددزایشدهدددموافددقهسددتند.اگددرنظددرات
ساکنینواقعااجراشدود،مدیتوانددبدهشدکلگیدریسیسدتمیرفداهیوتوسدعهایکدهحدامی
کارکردهددایفضدداییبهتددردرحددوزهیمسددکنباشدددکمددککنددد.اگرچددهایددنپددژوهشدر
سطحیدکمحلدهدرشدرقتهدرانانجدامشدد،امدامدیتدوانازآندربافدتهدایمشدابهنیدز
بهرهبرد .
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