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پردازدکهچگونهسالمتالگوهایجدیدمعماریبرافزایشیاتحقیقحاضربهاینمسئلهمی

راهی»کاهشسالمتاجتماعیساکنینموثراست. هایافزایشسطحسالمتاجتماعیکیاز

خصوصدرهایارتباطیبهقایامکانتعامالتاجتماعیساکنینوافزایشفرصتساکنین،ارت

است. همسایگی ساختآپارتمانحوزه استاگرچه داشته فزاینده روندی امروزی اما،های

نه نتایج به مهممنجر از که است شده مطلوبی آنچندان میترین تقویتها به  توان

( کاهشیک(،Individualismاحساسفردگرایی و روابط شدن اجتماعیخصوصی  پارچگی

(Social Integration)،اجتماعیور هم(Social Observability)یت جمعیو  گرایی

((Social Coverage.کرد بهاشاره قطعا که سالمتعواقبی بر غیرمستقیم یا مستقیم شکل

انگیزه (.1553 ،2009یگران)لیود «شانبهمسکنموثرخواهدبوداجتماعیافرادوحستعلق

ستکهضرورتمطالعهاینموضوعدرشرایطکنونیجامعهایرانوا اصلیپژوهشحاضراین

آپارتمانبه پدیده رشد با که تهران مثل شهرهایی کالن مواجهویژه پیشنشینی از بیش اند،

اینپژوهشاینشود.احساسمی اصلیدر طراحیمعماریجداسوال سهم درستکه ید

ایازرسدتوجهبهمجموعهنظرمیشکلگیریسالمتاجتماعیساکنینبهچهمیزاناست؟به

ضاییصرفافیزیکیبرایعنوانچیزیفراترازفونگاهبهخانهبهعواملمهمدرطراحیمسکن

 میاستراحت، تواند موثر ساکنین اجتماعی سالمت محله.باشدبر کیفی پژوهش این در

جامعهعنوانمیدانپژوهشانتخابشدهاست.ستگاهواقعدرخیابانپیروزیتهرانبهچهارصدد

اینمطالعه ازبرایتحلیلدادههایاینمحلههستند.نفرازساکنینآپارتمان25هدفدر ها

عبارتاستاز استکه شده استفاده موضوعی)تحلیلدرونمایه( روشتحلیلتماتیکیا

تحلیلداده(coding)عملکدگذاری دادهو روشنشود اینهدفکه با میها چه گویند.ها

یاموضوعیازآنصورت(Themic)هابهدستآمدبایدحمایتتمییازدادهیزمانیکهالگو

)محمدپو گیرد 1389ر می(.به6: راهنظر بتواند پژوهش این طراحیرسد برای را کارهایی

سالمتاجتماعیارائهدهد.ینیباهدفارتقاهایمسکوهاومجتمعآپارتمان
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 مروری بر پیشینه و ادبیات نظری .2

 های عمومی و محرومیت اجتماعی آپارتمان .1-2

مشکلمسکنبینطبقاتعمدتامتوسطوپایینحلیبرایعنوانراههایمسکونیبهمجتمع»

باپنجمحورازNDCهموسومبایعنوانمثالدرکشورکرهپروژهبهدرنظرگرفتهشدهاست.

اگرچهاینبرنامهباموانعو.مسکنکاریوبیسالمت،آموزش،جرم،سویدولتاجراشد:

افزایشرضایتکاهشمیزانجرم،دنبالداشت:هارابهفشارهایمنفیمواجهشدامااینیافته

بهعمومی، مردم جامعهافزایشحسمشارکتبین از عضوی وعنوان غیرهشان و« )راجرز

نمیمسئلهمجتمع».(2004رابینسون ترپیشهایوسیعتوانازچالشهایمسکونیعمومیرا

شمارایکلیدیدریکاجتماعبهزیرامسکنمولفه،روییکجامعهپایداروموفقتفکیککرد

همسایگانکهایهایمسکونیمحیطایجادفیزیکیاست.یمسکنفراترازهویتدرواقعید.آمی

یک تعاملباشند،بتوانندبا بهدیگردر بازیکنندو تعبیریحسمشارکتاجتماعیفعالیتو

(.2009،1553)لی«یدآمیشمارداشتهباشند،روشیبرایاجرایطرحپایداریاجتماعیبه

 اجتماع پایدار و سالمت اجتماعی .2-2

ویژهدربهدارد.1960دههیهایمحیطزیست(ریشهدرجنبشSustainability)مفهومپایداری»

عبارت»(.2002:204)فرومکین«محیطیهایمتاثرازرشدسریعمنابعزیستپاسخبهنگرانی

پایدار" زیست"توسعه بعد در میاغلب استفاده ابعاد؛شودمحیطی مفهوم این که درحالی

نیزوسیع هایمفهومیمختلفینمفهومبامدلاگرچهتعاریفزیادیازا.گیرددربرمیتریرا

دربعدی"توسعهپایدار"براینمسئلهتاکیدشدکهدرآینده1999امادرسال،ارائهشدهاست

هاینوینمسکنمعطوفگذاریدرکشورکرهسیاست».(1554همانلی)«ترتفسیرشودوسیع

،2003)آجیمن«آنشدهاستپارچگیساکنینازخاللبهابعاداجتماعیمسکنوافزایشیک

یک(.35 برحسبمفهوم مفهوم اجتماعی"پارچگیاجتماعی، نیزSocial Capital)"سرمایه )

اقتباسشد آثارسرمایهاجتماعیبرسالمتمی»؛ واژگانوقتیکهپژوهشگراندرباره نویسند،

می استفاده هم جای به )شبکهشوند:بسیاری اجتماعی حمایت،(Social Networksهای

) ،(Social Support)اجتماعی اجتماعی یک (Social Tiesپیوندهای اجتماعیو پارچگی

(Social Integeration) 1996)سیمن« برکمن442، 2000و سر(.843، بر اجماعی اگرچه
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همکاران و )آرایا ندارد وجود اجتماعی 2006تعریفسرمایه ،3072)، آنرایج»اما هاترین

هاوروابطاجتماعیرابرکنشجمعیومنافععاملیکهچگونگیتاثیرشبکه»تازعبارتاس

«دهدکهدرابعادخردتربرسالمتذهنیوحتیفیزیکیافراداثرگذاراستدوسویهنشانمی

هاییکاجتماعپایدارکهسالمتاجتماعیآندستهازویژگی»عالوهبه.(2001،208هول)مک

اف طریق از ارتقارا همکاریاعضایجامعه حستعلقو و نظردهدمیزایشانسجام در با

عنوانبخشیمهمهایزیستیافرادجامعهبهترینزمینهعنوانیکیازمهمگرفتننقشمسکنبه

یابدمیهایاجتماعیاهمیتازشبکه ومکهمان)برکمن« افرادحمایتچه»هولهمان(. بسا

 مشارکت با را خانواده،اجتماعی اعضای بین اجتماعی تعامالت ودوستان،در بستگان

دهندنهمسایگا دیگربه.ارتقا میمی،عبارتی ساختمان محیط که گفت ایجادتوان با تواند

پایدارهایحمایتشبکه بنابرایننوعطراحیدر،کننده ازمیزانتهدیدسالمتساکنینبکاهد.

توانداثریمهمبرونقلوغیرهمیهایحملسیستمهایشغلی،محیطمدارس،ساختمسکن،

باشدسالمتجسمی، اجتماعیداشته ذهنیو شرایطپایداردرواقعچه. ایجاد طراحیبا بسا

)لی«هابهمسکنداشتهباشدمحیطینقشیمهمدربهزیستیساکنینوافزایشسطحتعلقآن

محیطدرایجادسطوحمختلفتعاملنقشاتوانگفتکهسالمتاجتماعیبپسمی.همان(

است. مرتبط اجتماعی باب همین طراحی»در به معطوف مسکن حوزه در رایج نگرانی

هستند.مجتمع اجتماعی فضاهایی فاقد که است عمومی مسکونی پژوهشهای هایطبق

هششواهدزیادیدالبرکا،هایعمومیدرآمدساکندرآپارتمانشدهبررویطبقاتکمانجام

فیزیکی شرایط نتیجه در که است گزارششده ساکنین بین اجتماعی تعامل واقعی سطوح

.(2009،93)سئو«عمومیوفقدانسرمایهاجتماعیبهوجودآمدهاستهایتمانرآپا

عندوانپایدهنظدریاصدلیپدژوهشاسدتفادهشددهدراینپژوهشازمددلنظدریلدیبده

چگیوسددالمتاجتمدداعیازخدداللالگوهددایپددارگیددرییددکنحددوهشددکلاسددتکددهبدده

شداملهمداهنگیروابدطفقدطسدالمتاجتمداعینده،ازنگداهلدیپدردازد.طراحیمعماریمی

چنددینبددهروابددطبددینخددودبلکددههددماسددت،اجتمدداعیبددینسدداکنیندرونیددکسدداختمان

سداکنینبندابراینایجدادشدرایطیکدهازاندزوایسداکنینومحدیطاطرافشداننیدزاشدارهدارد.

پددارچگیاجتمدداعیدارایازایددنمنظددر،یددکجلددوگیریکندددامددریضددروریاسددت.

 مشددارکتاجتمدداعی ،(Social Facilitation)یتسددهیلاجتمدداعسددهبعددداصددلیاسددت:
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(Social Participation) پیوسددتگیاجتمدداعیهددموبدده((Social Minglingکددهالبتددههددر

للدیارتبداههدریدکازایدنسدهسدطحبدادرمددیکنیدزدارایمقدویتیفرعدیهسدتند.

گانددهتددوانبددامطالعددهابعددادسددهدرواقددعمددیشددود.مفهددومسددالمتاجتمدداعیمطالعددهمددی

هدا،هدابدامفهدومسدالمتاجتمداعیدرآپارتمدانپدارچگیاجتمداعیوکشدفارتبداهآنیک

کدرد.مطدرحکارهداییبدرایارتقدایایدنابعدادراه،ارائدهالگوهدایندوینمعمداریتوانبامی

گونهکهدرمرورمطالعداتاشدارهشدد،پژوهشدگرانمختلدفبدرنقدشمسدکنمناسدبهمان

شددانبددهمحددیطزیسددتپددارچگیسدداکنینوحددستعلددقحمشددارکتویددکطدرافددزایشسدد

ظرفیددت،ازدیدددگاهلددیهددریددکازفضدداهایموجددوددریددکآپارتمددانانددد.اشددتهدتاکیددد

دردهددد:درسددهسددطحر مددیایددنفراینددددکددهارتقددایسددطحسددالمتاجتمدداعیرادار

سدطحاولایجدادیددکمحدیطفیزیکدیکددهامکدانانجدامکددنشاجتمداعیدلخدواهسدداکنینرا

فددراهمآوردموجددبافددزایشدیدددارهایهمسددایگیوتسددهیلخدددماتورفددعنیازهددای

نهداییآنافدزایشسدطحسدالمتاجتمداعی؛امدریکدهنتیجدهمختلفسداکنینخواهددشدد

سددازیجهددتانجددامتعددامالتبهتددرودرسددطحدومایددنامددرازطریددقفرصددتاسددت.

درسددطحسددومنیددزارتبدداهونزدیکددیطبقدداتدهددد.هددایفیزیکددیبیشددترر مددیفعالیددت

توجده،طبدقایدندیددگاهآورد.متنوعساکنینزمینهافدزایشسدالمتاجتمداعیرافدراهممدی

هددایههددایمسددکونییکددیازراعبددهنظددراتسدداکنیندرهنگددامطراحددیمعمدداریمجتمدد

است.هاآنمطلوببهبودسالمتاجتماعی

تددواننتیجددهاختصدداردرمددوردچددارچوبنظددریپددژوهشگفتددهشدددمددیچددهبددهازآن

معمدداریفضددارابدداهددایمددرتبطبددانددوعیتوانسددتهاسددتشدداخ لددیبددهیگرفددتکددهآرا

سدازیعملیداتیبدرایندویالگدویهایسالمتاجتمداعیتلفیدقکنددوازایدنطریدقویژگی

ایننظریهدرسطحجامعهارائهدهد.

 ها یافته .3

زمانباگسترشهم»ست.اشهرهاناپذیردرکالنهایاجتنابنشینییکیازپدیدهامروزهآپارتمان

هسته به قالبگسترده از شکلخانواده تغییر شاهد هستیماینسبکزندگی، اینیز )مخبر«

دیگر،یکیازپیامدهایاصلیشانبایکردرالگوهایتعاملیساکنینوروابطتغیی(.1363،68

دیدارهایهمسایگینسبتبه،اقتضاینوعطراحیفضاهایآپارتمانامروزهبهاینگذاراست.
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رسداینمسئلهبرسطحسالمتاجتماعیساکنینتاثیرگذارنظرمیبهگذشتهکاهشیافتهاست.

است. یکدیداره»بوده با همسایگی آنای آشنایی سطح افزایش با ارتقایدیگر سبب ها

دراینراستامحیطساختمانشود.هایجمعیمیمسئولیتافرادنسبتبهمشارکتدرفعالیت

فرصت کردن فراهم میبا هم با افراد ارتباه برای یزم گسترشهای در مهم نقشی تواند

داشته همسایگان بین اجتماعی باشدپیوندهای 2011)دننبرگ« تحقیق107، این در .)

کهاندادپارچگیاجتماعیمطالعهشد،نشایکهبااستنادبهارتباهسهبعداصلییکبندیگروه

هویتفیزیکینیستصرفاتریننیازهایانسانیمثابهیکیازاصلیمسکنبه بلکه،محیطیبا

می ایراندرکالنخصوصبهتواندبخشیازسالمتاجتماعیساکنینراخود شهرهایامروز

بررسیاینابعادسه درتحقیقحاضربا گانهوارتباهآنباسالمتاجتماعیازتامیننماید.

نسبتبهچگونگیاجرایاصولمرتبطباسالمت افرادخواستهشدتاگرایشونظرخودرا

نینخواستهشدتادییلخودرادرحقیقتازساکد.نکنمطرحهااجتماعیدرمعماریآپارتمان

نوعییدرباره ماز نیازهایشانتطراحیمسکنبیانکنندکه و سبکزندگی البتهناسببا و

یافتهشانباشد.ذهنی-ینیازهایمادیوروانیکنندهتامین قالبسه تمهایتحقیقحاضردر

بندیشدهاست:شرحزیردستهاصلیبه

 تسهیل اجتماعی .1-3

« میبه راهنظر در یکفضا ایجاد فضایروهایاصلیمجتمعمسکونیمیرسد به بدل تواند

هایتواندباباغچهحتیاینفضاهامیمشترکیشودکهامکاندیدارهمسایگانرافراهمآورد.

هاییطراحیشودکهمزایاییرابرایایجادتعاملیطبیعیبینساکنینفراهمکوچکونیمکت

آورد 2009)لی« اطالع1560، راهرسان(. در که بودند موافق ساختمانها اصلی هاروهای

دراینقسمتصحبتکنند.همسایگانفضاهاییبرایتعاملساکنیندرنظرگرفتهشودتابا

روتعبیههاییدرفضایراهکهپنجرهاینهادراینزمینهباذکریکپیشنهادارزیابیشد:نظرآن

کاملببیقآنبتوانندداخلراهگرددتاازطر هایساکنینبرایازاینطریقفرصتنند.یرورا

دلیلاصلیموافقتبیشترتعامالتاجتماعیوارتقایسطحسالمتاجتماعیافزایشمی یابد.

اینتعبیرلیبه(بود.Loneliness)خروجازتنهایی(2009تعبیرلی)گراییویابهجمعساکنین،

آپار انسانتمانطرح را عمومی )های بیانHumanistic) محورتر ساکنین چنین هم کند. می

هاتوانندباآنخورندومیلحاظروانیباهمسایگانپیوندمیهابهداشتندکهدراینصورتآن
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باشند. ارتباه فضاهایرساناطالعدر در باغچه نظیر فضاهایی احیای بر پژوهش این های

آپارتمان و کهمجتمعها داشتند تاکید آنبهها نیزبههاگفته آرامشبصری تامین سبب نوعی

آنشود.می نظر خانهاز در حیاه مثل فضایی بینها مساعی تشریک کارکرد قدیمی های

همسایگانراداشتهاستکهمتاسفانهباحذفآنازمعماریامروزی،خالچنینفضاییبیشاز

شود:پیشحسمی

البتدهیدکسدریانددوتندوعیندارندد.یواحددهایکسداننطقهتقریبداهمدهاینمدر
یخانددهکدددامراندددارد...بددالکندارندددولددیبددرایمدداهددی هسددتندکددهحیدداهدارنددد،

29،م)خدانمانراخیلدیدوسدتداشدتمچدونحیداهداشدتوخیلدیباصدفابدودقدیمی

.ساله(
سداختم،چدونواقعداازبیدرونمدیدارحیداهیمنقطعااگردسدتخدودمبدودخانده

ام،بدههمددینخدداطردوسددتدارمیددمهدمازنظددرجسددمیوهدمروحددیخسددتهآکدهمددی
.ساله(26،)خانمقدرخوبباشدکهدرآناحساسراحتیکنمخانهآن

 «تسهیل اجتماعی»های مربوط به تم  . یافته1جدول 

 ها جواب ردیف
های  مقوله

 فرعی

 تم اصلی



1

شناختمکهباهمفامیلشدند.میاقدیمچندهمسایهریهدرهمینمحل

ای هماما نسبتبه اعتمادشان و همسایگان آشنایی شدهن کمتر دیگر

است.

آشنایی 

 اجتماعی

 تسهیل

اجتماعی

2

خانه همسایهفضای که بود طوری قدیمی یکهای بیشتر راها دیگر

کنی.امااینانگاردریکقفسزندگیمیدیدند.می

حتمابیروندکهیزمباشطوریبودکهبدوناینکایندوستدارمی

ببینم.ارهانمهمسایهامبتوونهبراازخ

رویت 

 اجتماعی

3

باهمارتباهوهماگردریکساختمانهمسایه ستگیداشتهباشند،بها

توانندنقشمهمیدرحفظسالمتخودایفاکنند.می

شود.میباعثکاهشحسانزوا

گرایی  هم

 جمعی

4
روحیه ساکنین بین بیشتر دیدار و حسسازشیتعامل و پذیری

کند.بیشترمیامسئولیتر

زیستی  هم

 اجتماعی
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 مشارکت اجتماعی .2-3
هایمسکونیبهتراستمتناسبباسطحهادرمجتمعازنظرلیطراحیداخلیفضایآپارتمان»

اخلیآثارروانیدعاملمهمدیگراینبودکهطراحیمناسبود.درآمدساکنیندرنظرگرفتهش
مشارکت(.2009،1559لی)«مثبتیرانظیرافزایشحستعلقبهمسکنومحلهبهدنبالدارد

هایدرنظرگرفتنمسائلواولویت،وساکنینعاملیضروریجهتبهبودمحیطمسکونیاست
پروژهآن طراحی در سببتقویتمشها سرمایهارکتها و مییمحلی بهبودشود.اجتماعی

،تواندباتسهیلتعامالتاجتماعیوافزایشاعتمادبهنفسدربینساکنینمحیطساختمانمی
،2011)دننبرگوهمکارانهایژرفیرابرایمشارکتوالقایحسمثبتایجادکندموقعیت

هابراینباوربودندکههنگامطراحیآپارتماندهدکهساکنینآپارتمانهانشانمییافته.(287
ازنوعمعماریخانهخودرضایتاغلبآنایازاصولتوجهگردد.بایستبهمجموعهمی ها

نداشتند:
مدندوسدتداشدتمکدهشدوند.هدایدکشدکلسداختهمدیاینمنطقهمعمویخانهدر

شددمدیکبدالکنبدودکدهحدداقلید،مثالحایکدهحیداطیندداریمامکاناتشبیشتربود.
.ساله(48)خانم،یایکنورگیرمناسبداشت؛چندگلداندرآنگذاشت
نددد،اهولددیبددددرآوردمتددراسددت140کددهامراضددینیسددتم،بددااینمددنازمدددلخاندده
هداازآنیکدیمدانیسدت.یتداکردنددکدهاصدالمناسدبخدانوادهیکاتاقخدوابرادو

اشماشدینشددهوهداهدمکدهجدایینماندده،همدهچدهبرایبدازیب.چکاستخیلیکو
ایددنتمددانیکددیازمشددکالایبهتدراسددت.دواحدددیباشددآپارتمدداناگددرتددکپارکیند..

.ساله(40خانم،)کهبالکننداریماست

 «مشارکت اجتماعی»های مربوط به تم  . یافته2جدول 

 تم اصلی های فرعی مقوله ها جواب ردیف

1

میاگریکطوریبود- انتخابکنیمتوانستیمطراحیکهما ایرا
شد.کهمتناسبباسبکزندگیوسطحدرآمدبودخیلیبهترمی

کارگرفتهشود.تواندبهتروسودمندتربهفضاییکخانهمی-
احساسمی- کنم وقتی گذاشته احترام حقوقم کهمیبه حقشد

پروژه کارفرمایان و طراحان و داشتم نانتخاب راها طراحی وع
.کردندتراجرامیمتنوع

 امکان انتخاب
مشارکت 
 اجتماعی

2
حس هم ساختمان مشکالت و مسائل به نسبت صورت این در

مسئولیتومشارکتبیشتریخواهمداشت.
 امکان مشارکت
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 پیوستگی اجتماعی هم . به3-3

هایمختلفدیدارگروهلیمعتقداستهرمجتمعمسکونیفضاییاستکهخواهناخواهامکان

ایبرایازنظراویبییکساختمانظرفیتویژهآورد.ساکنینرابانیازهایمختلففراهممی

 دارد همسایگان سالمت سطح طبیعی،وافزایش یا مصنوعی سبز فضای نظیر امکاناتی با

امکانیمکتهایپستویژه،صندوقها،هایکوچکبرایدوچرخهپارکین. و... نافزایشها

به میهمتعاملو فراهم همانلی)آوردپیوستگیاجتماعیرا یافته1561، یاینپژوهشها(.

آن ساکنینمجتمعاموید چنینفضایمشترکیستکه ایجاد مورد هایمسکونیحداقلدر

هرچندباامکاناتمحدودتراتفاقنظردارند:
هایمدانجمدعبیشدتربداهمسدایه،هایمدانفعالیدتداشدتیمهامدابیشدتردرخاندهقدیم

48)خددانممراسددمعروسددیو...روضدده،مددثالمموقددعنددذری،کددردیم؛شدددیمکددارمددیمددی

.ساله(
خانددهداشددتیمکددهاصددالمازجدداییکددهخودمددانبددودیم...درخانددهقبلددییددکمهمددان

متددریداریددمولددیفقددطاسددمش20یددکپددذیراییاسددتکددهایندرسددتجدددابددود،
دوتدااتداقهدمداریدمکدهیکدیبدرایجداهسدتیم...ندائمدامایدناخودمد...استپذیرایی
.ساله(33)خانم،استهممشترکویکیاستپسرم

سدالناجتماعداتعمدومیدرکشناسدمکدهبدرایسداکنینیدآپارتمانیدرقلهکمدی
پزندددوهدداگدداهیبددهکمددکهددمغددذاییمددیدرهمددینمجتمددعهمسددایهنظددرگرفتدده...
.ساله(25)خانم،کنندصرفامورخیریهمیارازفروشآنغذاهدرآمدحاصلا

هدانظیدرتدوانبداتعبیدهفضداهایفاقددکدارکرددرمجتمدعستکهمدیایدیگراینایده»

هددایتولیدددیکوچددکراایجددادکددردکددهامکددانتعامددلبددینهددایخددالی،فعالیددتانبدداری

هددارسددانبرخددیازاطددالع(.2009،1562لددی)«سدداکنینوسددایرافددرادمحلددهرافددراهمآورد

بیانکردند:«مرکزمحله»طورمشابهیاینموضوعرادرقالباحداثبه

اگددردرایددنمحلددهمددثالاطددرافچندددمجتمددعمسددکونییددکمرکددزمحلددهاحددداث

تدوانیمطدوریحتدیبیشدترهدممدی،ایدندکندیمدهداکمدککنندخیلیبهراحتیخانواده
ساله(.25خانم،)...ببینیمادیگررهم
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 «پیوستگی اجتماعی هم به»های مربوط به تم  . یافته3جدول 

تم اصلی های فرعی مقوله ها جوابردیف

1
طراحیچنینفضاهاییدریبیوتجمیعامکاناترفاهی

دریکفضابسیارسودمنداست.
حضور طبقات 

متنوع

پیوستگی  هم به

2 اجتماعی
اینصورتفرصت بینهمسایگانافرایشهایتعاملدر

یابد.می

شود.دراینصورتحستعلقبهآپارتمانبیشترمی3

 گیری بحث و نتیجه. 4
دیگرامرینشینیوزیستنطیفمتنوعیازافرادرادرکناریکزندگیشهریامروز،آپارتمان

است. کرده گریزناپذیر نگرش ارزیابی هدف با تحقیق آپارتمانساین محلهاکنین یهای

نوعطراحیمسکنوفاصلهچهارصد تهراننسبتبه در الگویدلدستگاه شانخواهیآنتا

ساختاریافتهازساکنینبااستنادبهنیمهیمصاحبه25هایحاصلازدراینراستایافتهانجامشد.

موضوعیبازخوانیشد. ساژمزیتاینپروشتحلیلمحتوایتماتیکیا یروهشنسبتبه

اغلببهتحقیقاتحوزه ایرانکه ارتباهاندانجامشدهشکلپیمایشییمعماریدر به توجه ،

.استصورتتلفیقیوازخاللارجاعبهنظرخودساکنینمعماریبابحثسالمتاجتماعیبه

سالمتاجتماعیساکنینوبهبودکیفیتزندگیییطرحیباهدفارتقااینپژوهشبهارائه

آن منظورپرداختها بدین و است زیستهه شدتجربیات مطالعه ساکنین مجتمع.اندهی یک

رده سه دارای شدمسکونی گرفته نظر در فضایی استی خصوصی:ه واحدفضای )درون

روها(وورودیساختمان)یبی(.)راهمیانیآپارتمان(،

طوربیانکرد:طورخالصهاینهارابهتوانیافتهمی

هاتوافقداشدتندکدهدرسدطحواحددآپارتمدانبهتدراسدتتداقبدلازاجدرایانرساطالع

خصددوصبدده،هددایمسددکونیعمددومی،بددهتناسددبطراحددیوسددبکزندددگیخددانوادهپددروژه

ابدددرسدطحمیاندهبداایجدادامکانداتیسدطحدرآمددومیدزانجمعیدتخدانوادهتوجدهشددود.

روهددایعمدومیطبقدداتایینظیدرراهکدارکردافددزایشتعامدلاجتمدداعیهمسدایگاندرفضدداه

دربددینایددنامکاندداتسدداختمان(موافددقبودنددد.ی)فضددایورودیدراولددینطبقددهویبددی

ییاولبددهارتقدداایددنموضددوعدروهلددهایجددادفضدداهایسددبزبیشددترینتکددرارراداشددت.
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درایددنپددژوهشسددعیشدددتدداانجامددد.پددارچگیاجتمدداعیمددییددکبددهتعامددلودرنهایددت

چنددینهددمبددرایبازنمدداییمسددائلاجتمدداعیدرنظددرگرفتددهشددود.یمثابددهفرصددتنبددهمسددک

کیفیددتزندددگیوسددالمتاجتمدداعیسدداکنینیهددادرارتقددانقددشوکددارکردسدداختمان

رسددداساسددامالگوهددایامددروزیمعمدداریمسددکن،سددببافددزایشنظددرمددیبددهبررسددیشددد.

ایومشددارکتباطدداتشددبکهخددانوادگیبدداارتهدداینددوعیفردگرایددیوتشددکیلمحددیط

توانددتهدیدددیبدرایسدالمتاجتمدداعیدراسددتکدهایدنپدیدددهمدیشددهاجتمداعیکمتدر

تدوانچندینمدی)جامعده(تلقدیگدردد.هدمهدا(وکدالن)فردی(،میانده)خدانوادهسطوحخرد

معمداریمسدکنویگوندهفدرککدردکدهیکدیدیگدرازدییدلمهجدورمانددنمسدئلهاین

قددرحداداسدتعیدرایدرانایدناسدتکدهاساسدامبحدثپیرامدونمسدکنآنسالمتاجتما

فدار ازندوعالگدویطراحدیآنکده-یسدرپناهیظداهریدیددهبدهبددانکهمتأسفانهصرفا

شددود.نگریسدتهمدی-نقدشقابدلتدوجهیدرارتقدایداکداهشسدالمتاجتمداعیافدراددارد

هددادرآنهددایسدداکنینواولویددتبددرایجددرحوتعدددیلایددنوضددعیت،توجددهبددهنظددرات

هداوتحمیلدیبدودنطراحدیطراحیوساختمسکن،حدائزاهمیدتاسدت.موضدوعدیگدر،

گددذاریاسددتکددهالبتددهفراخددورغیرشخصددیهدداازسددوینهادهددایسیاسددتنددواختیآنیددک

ناپدذیراسدت.شدکلخداصموضدوعیاجتندابطدورعدامومسدکنبدههبودنامرمعمداریبد

یخودشددانبددودقطعددامنددوعوداشددتنداگددرانتخددابنددوعطراحددیبرعهدددهشددهرونداناذعددان

هددایمسددکونیجدداکددهزندددگیدرمجتمددعازآن»آوردنددد.شددکلدیگددریرابددهاجددرادرمددی

)لددی«کنندددمددیهدداییرابرحسددبعوامددلاقتصددادیبددرسدداکنیناعمددالعمددومیمحدددودیت

امکدانتقویدت،مخصوصدیافدرادهاییکدهبددوننفدوذبدهحدرییطرح(بنابراینارائه2009

موضددوعیمهددمو،هددارافددراهمآوردتعددامالتسدداکنینوسددطحسددالمتاجتمدداعیآن

فضداهاییاجتمداعیسدتکدهسداکنینبداایجدادخدردهاگدرآنهدانشدانیافتدهضروریاست.

اگددرنظددراتدرسدداختمانکددهتعددامالتبددینهمسددایگیراافددزایشدهدددموافددقهسددتند.

ایکدهحدامیرفداهیوتوسدعهیگیدریسیسدتمتوانددبدهشدکلجراشدود،مدیساکنینواقعاا

وهشدرپددژاگرچددهایددنباشدددکمددککنددد.یمسددکنبهتددردرحددوزهکارکردهددایفضددایی

هدایمشدابهنیدزتدوانازآندربافدتامدامدی،سطحیدکمحلدهدرشدرقتهدرانانجدامشدد

بهرهبرد.
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