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اصول پايداری اجتماعی مجتمع های مسكونی
در شهرهاي ايراني – اسالمي

چكيده

در دهه های پايانی قرن بيستم و شروع قرن بيست و يكم، پايداری به عنوان يكي از مباحث مطرح در كليه عرصه ها، به ويژه 
در عرصه فضاهای ش�هری و معماری مطرح بوده  اس�ت. اين موضوع می تواند از طريق سه مؤلفه اقتصادی، زيست محيطی 
و اجتماعی در كنار يكديگر به تعادل برس�د. وجه اقتصادی معموالً به علت انگيزه های مالی و انتفاعی توس�ط سرمايه گذاران 
رعايت می گردد. حتی در اغلب اوقات به حد افراط مورد توجه قرار می گيرد و چه بسا مشكالتی را از اين برای سبب مي شود. 
مسائل زيست محيطی نيز به فراخور هر جامعه برای خود ضوابطی دارد و مورد توجه واقع می شود، اما آن چه مغفول می ماند 
وجه اجتماعی توس�عه اس�ت. در پژوهش و مقاله حاضر، اصول پايداری مجتمع های مسكونی از بعداجتماعی شامل عدالت، 
زيباشناس�ی، راحتی، آس�ايش، امنيت و رش�د كودكان، هويت اجتماعی و ساير مسايل مش�ابه در شهرهاي ايراني-اسالمي 
مورد بررس�ی قرار می گيرد. در اين راس�تا پايداری اجتماعی مجتمع های مسكونی از نظر جامعه متخصصان و صاحب نظران 
ايران�ی تح�ت بررس�ی قرار گرفته ت�ا تجربه های ارزش�مند آكادميك و حرفه ای آنان از يك س�و و تجرب�ه زندگی آن ها در 
مجتمع های مس�كونی از س�وی ديگر ثبت و تلفيق ش�ود و با تجزيه و تحليل نظريه های دريافت شده، عوامل مؤثر در اصول 
پايداری مجتمع های مس�كونی اس�تخراج گردد. روش تحقيق به كار گرفته شده، روش پيمايشی از نوع پيمايشی اكتشافی 
است كه بر مبنای تحليل، توصيف و استخراج نتايج حاصل از پرسش نامه ها و كشف اصول پايداری و روابط بين اين اصول 
از ديد جامعه صاحب نظران انجام می گيرد تا در نهايت، اصول نظری پايداری مجتمع های مس�كونی تعيين ش�ود. در مرحله 
بعد، با مقايسه آن با واقعيت خارجی می توان به اصول عملی و راهكار های معماری دست يافت. اين مهم از طريق تحقيقات 

ميدانی و تنظيم پرسش نامه ساكنان مجتمع ها انجام خواهد گرفت كه در آينده به آن پرداخته خواهد شد.

واژگان كليدي: مجتمع مسكونی، پايداری اجتماعی، آسايش، نظم، بازی، هويت

دكتر اسماعيل ضرغامی*1

1  استاديار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی و عضو شورای علمی گروه طراحی شهری پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

)تاريخ دريافت: 89/8/30                                     تاريخ پذيرش: 89/11/22(
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مقدمه
خانه، مبدأ و مقصد زندگی روزمره انسان است. انسان ها برای كار 
و فعاليت اجتماعی از آن خارج می شوند و پس از انجام آن و كسب 
تجربه به خانه باز می گردند. خانه مكاني اسللت كه ما پس از تجربه 
ابعاد مختلف جهان پيرامون، به آن باز می گرديم. خانه برای انسللان 
از چنللان اهميتی برخوردار اسللت كه می تللوان آن را مركز دنيای 
فللرد ناميد )نوربرگ شللولتز، 1381(. بنابراين خانلله بايد بتواند در 
فضللای درونی و جلوه بيرونی خود توقع “مركز دنيای فردی بودن” 
را برآورده سللازد. امروزه به علت جبر زندگی و يا تك بعدی نگری 
و توجه به اقتصاد، بسللياری از ارزش های انسانی، اجتماعی، بومی و 

فرهنگی ناديده گرفته می شود. 
»خانلله آدمللی در بلوك های مسللكونی در پشللت چنللد پنجره 
يكنواخت و هم شللكل با ديگران قرار دارد كه نه فقط برای ميهمان، 
بلكه برای افراد خانواده نيز تشللخيص آن از بيرون مشللكل است« 
)پاكزاد، 1386: 235-225(. در اثللر چنين برنامه ريزی و طراحی، 
اين گونه انبوه سازی های كليشه ای، انسان ها به صورت توده در كنار 
هم قرار می گيرند و به جای اين كه گروه های اجتماعی مثبت گرا و 
هدفمندی تشللكيل گردد، انبوهي از نفرها تشكيل می شود كه كنار 
هم قرار گرفتن آن ها فقط ازدحام، شلللوغی و هرج و مرج را در پی 
دارد. در چنين شللرايطی، افراد خانواده برای تأمين حداقل امنيت 
و آرامللش از جمع فللرار كرده، به كنج خانه پنللاه می برند. غربت و 
محروميت اجتماعی از اين جا آغاز می گردد و در اين ميان كودكان 

بيش از همه صدمه می بينند. 
»تنهللا فضايی كه در اختيار كودك قللرار می گيرد تا بتواند بازی 
كنللد، يا بتواند اندكی خاموش بنشلليند و به مطالعه بپردازد، تخت 
خواب اسللت. تمام هنجارهای معمول در خانه سللازی، فقط فضايی 
محدود در اختيار كللودك می گذارد و او را مجبور می كند كه دايم 
در گفت و گوی بزرگتران و در تعامات ناخوشللايند با والدين باشد 
كه غير قابل قبول اسللت« )راجرز، 1383: 41-32(. تبعات چنين 
شللرايطي صدمه به بنيان و سامت خانواده، افراد و جامعه است؛ به 
طللوری كه حتی روابط داخلی خانواده تحت تأثير كالبد نامناسللب 
خانه ضعيف گرديده، بی حرمتی ها در داخل خانه نهادينه می شود. 
بللا تضعيف اعتبار خانواده، اعتياد و سللاير ناهنجاری های اجتماعی 

فرصت بروز و نفوذ به اعماق جامعه پيدا می كنند. 
بللا توجلله بلله نابسللامانی های فللوق، پی جويی اصللول پايداری 
مجتمع های مسللكونی برای نيل به توسللعه پايللدار در اين مقاله از 

اهميت خاصی برخوردار است.

1.تعريف پايداری
طراحللی پايدار، نوعی از طراحی اسللت كه قصد دارد به نيازهای 
امروز بدون آسلليب به منابع نسل های آينده پاسخ دهد. در طراحی 
پايللدار بايد به پايداری اجتماعی و اقتصادی به اندازه مصرف انرژی 
و تأثير محيطی سللاختمان ها و شللهرها اهميت داده شللود )لنگ، 
1383(. بنابراين خانه مناسللب و شايسللته برای انسجام اجتماعی، 

رفاه شللخصی و استقال فردی امری اساسللی به شمار می رود. در 
صورتی كه خانه سازی، روند پايداري  نداشته نباشد، هيج جامعه ای 

نخواهد توانست به توسعه پايدار دست يابد.
پايداری اجتماعی در مجتمع های مسللكونی، وضعيتی است كه 
سللاكنان از زندگی درخانه و مجتمع خود رضايت داشللته باشند و 
از همسايگی با ساير سللاكنان لذت برند. در اين وضعيت، مجموعه 
شرايط زندگی به نحوی است كه با گذشت زمان تعامات اجتماعی 
بيشللتر می شود و اكثريت ساكنان نسللبت به محل زندگی خويش 
تعلق خاطر و دلبستگی می يابند. بنابراين ناخودآگاه حافظ سامت 
و پايداری آن بوده، در نگه داری و بهبود وضعيت موجود مشللاركت 
و هماهنگی خواهند داشللت. در اين صورت عمر مفيد مجتمع های 
مسكونی پايدار نسبت به ساير مجتمع ها بيشتر می شود. هم چنين 
ارزش ريالی واحدهای مسللكونی اين نوع مجتمع ها نيز در شللرايط 
برابر بيشللتر از ساير مجتمع ها اسللت. پايداری اجتماعی، بهره وری 

مجتمع های مسكونی را به حداكثر می رساند.   

2.كالبد پژوهش 
ايللن تحقيللق، كاربردی و هدف آن توسللعه دانللش طراحی در 
فضاهای زندگللی به منظور ارتقای پايداری مجتمع های مسللكونی 
است. كشف اصول پايداری از طريق مطالعات كتابخانه ای، مصاحبه، 

تنظيم پرسش نامه و تحليل و تفسير نتايج انجام شده است.
بدين منظور متوني، شامل اطاعات كتابخانه ای و اسنادی مربوط 
بلله موضوع پايللداری مجتمع های مسللكونی و معيارهای مربوط به 
آن، بررسللی و فيللش برداری شللده و بعد از طبقه بندی و تفسللير 
آن هللا اصول ثابتي اسللتخراج گرديللد. در مرحله بعللد با جمعی از 
صاحب نظران و متخصصان فعللال در زمينه تحقيق، نظريه پردازی، 
برنامه ريزی و طراحی مجتمع های مسكونی مصاحبه و گفتگو انجام 
گرفت و نتايج استخراجی از آن و متون، پس از ارزيابی، با هم تلفيق 
شدند. از اين طريق مسائل با اهميت و متغيرهای مستقل و وابسته 
مشللترك بين صاحب نظران و متون و تجربه های نگارنده، استخراج 
گرديد و محتوای سللؤال های پرسللش نامه شللكل گرفت. سپس بر 
اسللاس آن پرسللش نامه های صاحب نظران و متخصصان نيز تنظيم 

شد.

3. تنظيم پرسش نامه 
پرسللش نامه شامل دو سؤال باز و 40 سؤال بسته است كه هدف 
اصلللی آن ارزيابی متغيرهای اصول پايداری مجتمع های مسللكونی 
و كشللف ميزان درسللتی يا اولويت آن ها از ديد جامعه متخصصان 
)اسللاتيد دانشگاه در رشللته معماری و شهرسازی و علوم رفتاری و 

جامعه شناسی( است. 

3-1. محتوای سؤال های باز 
اولين سللؤال باز، رابطه تعداد واحدهای يك مجتمع مسكونی با 
مسللأله امنيت را مورد پرسللش و هدف قرار می دهد و سللؤال دوم 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

105

مي
سال

– ا
ي 

ران
ي ای

رها
شه

در 
ی 

كون
مس

ی 
ع ها

جتم
ی م

ماع
جت

ی ا
دار

 پای
ول

اص

رابطه تعللداد واحدهای يللك مجتمع با تعامللات و تحكيم روابط 
اجتماعی را می سنجد.

3-2. محتوای سؤال های بسته
سؤال های بسللته به صورت پنج گزينه ای تنظيم گرديد و هدف 
از آن هللا سللنجش تأثير متغيرهللای مختلف كالبللدی در پايداری 
اجتماعی مجتمع های مسللكونی است. متغيرهای كالبدی كه اثرات 

آن ها در اين رابطه مورد پرسش واقع شده اند، به شرح زير است:
- كميت و كيفيت فضاهای داخلی شامل فضاهای اصلی و فضاهای 

سرويس دهنده در پايداری؛
- كميت و كيفيت فضاهای مشللاع خارج از ساختمان )فضای سبز، 

فضای بازی و ...( در ميزان پايداری مجتمع؛
- كميللت و كيفيللت فضاهای مشللاع داخلی )پاركينللگ، انباری، 

تأسيسات و...( در پايداری؛
- هويت كالبدی و هيبت بيرونی مجتمع )نما و عناصر خارجی( در 

ميزان پايداری؛
- كيفيت و وسللعت فضاهای ورودی )پيش ورودی، سللردر، البی و 

...( در پايداری؛
- كميت و كيفيت دسترسللی های سللواره و پياده مرتبط با مجتمع 

مسكونی در پايداری؛
- كميت پديده های فيزيكی مانند انتقال اصوات مزاحم، نور، تهويه، 

ديد و منظر در پايداری؛
- ميزان انعطاف پذيری و قابليللت تغيير فضاها در پايداری مجتمع 

مسكونی؛
- ميزان امنيت وابسللته به سللرايدار و يا مسللتقل از سللرايدار در 

پايداری؛
- كميت روابط اجتماعی و تعامات همسايگان در ميزان پايداری.

در انتهای سؤال های بسته از پرسللش شوندگان درخواست گرديد 
چنللان چه عاوه بر موارد ذكر شللده مورد ديگللری را در پايداری 

مجتمع های مسكونی مؤثر می دانند ذكر نمايند.
اين پرسللش نامه ها به تعداد تقريبی چهار برابر سللؤال های بين 
160 نفر از جامعه آماری هدف توزيع شللد. تعداد 116پرسش نامه 
تكميل و عودت داده شللد. جواب سللؤال های بسته پرسش نامه به 

صورت زير بارگذاری شده و مورد ارزيابی قرار گرفت:
qx. سؤال ...:

خيلی 
زياد

خيلی كممتوسطزياد
كم

هنگام ارزيابی پاسللخ ها، برای گزينه خيلی زياد امتياز 5، گزينه 
زياد امتياز4، متوسط امتياز3، كم امتياز 2 و برای گزينه خيلی كم 

امتياز 1منظور گرديد.

4. تجزيه و تحليل يافته ها 
4-1. تعيين قابليت اتكايي پرسش نامه 

قبللل از تجزيه و تحليل يافته ها، قابليت اتكايی پرسللش نامه ها و 
سؤال ها ارزيابی شد و اعتبار آن مورد سنجش واقع گرديد. هدف از 
اين ارزيابی، بررسللی ميزان دقت و نارسايی هر سؤال و نشان دادن 
نقاط ضعف، قوت و اعتبار پرسللش نامه است. ارزيابی قابليت اتكايی 
در ايللن تحقيق بلله كمك نرم افللزار  SPSS. v.16 انجام پذيرفته 
است. روش كار به اين ترتيب بود كه ابتدا ضريب مقبوليت، ضريب 
تميز  و روش لوپ  محاسبه شد. با اين محاسبات مشاهده شد كه 9 
سؤال از 40 سؤال بسته به علت ابهام برای پرسش شوندگان مفهوم 
نبود و يا سللؤال های مناسللبی در باره موضوع و هدف پرسش نامه 
نبودند. لذا اين 9 سللؤال فوق از گردونه تجزيه و تحليل و بررسی ها 
حذف شللدند. پس از حذف آن ها، ضريب قابليت اتكايی  31 سؤال 
باقی مانده محاسللبه شللد و ضريب a=0.912 حاصللل گرديد. با 
توجه به ايللن كه حد نصاب و بنياد مقبوليت ضريب قابليت اتكايی 
عللدد 0/7 اسللت، عدد 0/912 ضريب بسلليار رضايت بخش و قابل 
قبولی اسللت كه داللت بر اعتبار باالی پرسللش نامه تحقيق حاضر 
دارد. لللذا نتايج حاصللل از تجزيه و تحليل آن قابليت اتكايی بااليی 

داشته، به عنوان يافته های علمی قابل قبول تلقی می گردند.

4-2. نتايج سؤال های تشريحی 
برای بررسی، تجزيه، تحليل و نتيجه گيری از سؤال های تشريحی 
ابتدا تمامی پاسخ ها استخراج گرديدند. ضمن آن مشاهده شد، اكثر 
پاسللخ دهندگان به جای ذكر عدد مشخص و ثابت، يك طيف و به 
عبارت ديگر حداقل و حداكثری را به عنوان پاسللخ اظهار كرده اند. 
بللا توجه به نوع پاسللخ ها و هم چنين بللرای امكان پذيری تجزيه و 
تحليل، كليه پاسللخ ها به چهار دسته با دامنه های مشخص تقسيم 
گرديد. درصدهای هر بازه، تعيين شللد و در نمودار ستونی به شرح 
زير ترسلليم گرديد. نتايج حاصل از پرسش نامه ها نشان می دهد كه 
به نظر اكثريت متخصصان، مجتمع مسكونی يا بلوك ساختمانی با 
تعداد 2 الی12 واحد مسللكونی در ارتباط با تأمين امنيت و تحكيم 
تعامات اجتماعی مناسللب ترين است. در سؤال اول 87/3 درصد و 
در سللؤال دوم 85/5 درصد از جامعه صاحب نظران موافق اين رأی 

بوده اند.
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نمودار شماره 1: نمودار ميله ای رابطه تعداد واحدها با امنيت )منبع: نگارنده(

نمودار شماره 2: نمودار منحنی رابطه تعداد واحدها با امنيت )منبع : نگارنده(

نمودار شماره 3: نمودار منحنی رابطه تعداد واحدها با تعامالت اجتماعی )منبع: نگارنده(

نمودار شماره 4: نمودار منحنی رابطه تعداد واحدها با تعامالت اجتماعی )منبع: نگارنده(

با بررسی نتايج، مشخص می شود كه رابطه بين امنيت و تعامالت اجتماعی، يك رابطه مستقيم برآورد شده است )نمودار شماره 5(.
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نمودار شماره 5: رابطه مستقيم دو متغير امنيت و تعامالت اجتماعی )منبع: نگارنده(

نمودار شللماره 5 نشللان می دهد كه هرچه تعامات كم تر باشد، 
امنيللت مجتمع مسللكونی نيز كمتر می شللود و بالعكللس، هرچه 
تعامات اجتماعی در مجتمع بيشللتر باشللد، امنيللت و هنجارهای 
اجتماعللی در آن افزايش می يابد. البته افزايش تعامات اجتماعی با 
افزايش تعداد واحدهای مسللكونی از دو تا دوازده واحد مسكونی در 
هر بلوك رابطه مسللتقيم دارد، ولی وقتی تعداد از 12 واحد در هر 
مجتمع باالتر می رود، تعامللات اجتماعی به جای افزايش، كاهش 
می يابللد. به احتمال زياد اين اتفاق به ايللن برای رخ می دهد كه با 
افزايش بی حسللاب و نسللنجيده تعداد واحدهای مسللكونی در يك 
بلوك، گروه اجتماعی متشكله از همسايه ها و خانواده های آن بلوك 
هويت خود را از دسللت می دهند و به انبوهه اي از آدم های در كنار 

هم تبديل می شوند. 
بنابللر ايللن برنامه ريزی و طراحللی كالبدی در ميللزان تعامات 
اجتماعی و امنيت مجتمع های مسللكونی مؤثر است. اسكار نيومن، 
معتقد است كه ساكنان مجموعه های مسكونی بايد بتوانند فضاهای 
بللاز محيط زندگی خود را كنترل كننللد و نگذارند بيگانه ای به اين 
فضاهللا تجاوز كنللد. بنابراين فضللای قابل دفاع، فضايی اسللت كه 
تشخيص و كنترل فعاليت ها را برای ساكنان آسان می سازد )لنگ، 
1383(. كولمللان، در اين باره گفته اسللت: هرچلله تعداد طبقات، 
واحدها، بلوك ها، راهروهای ارتباطی و راهروهای فرار افزايش يابد، 

.)Coleman, 1978( وضعيت اجتماعی وخيم تر می شود
تعداد واحدهای مسللكونی در يك واحد همسايگی بهتر است به 
حدی باشللد كه تشللكيل گروه اجتماعی دهللد و از به وجود آمدن 
ازدحام و يا به تعبير “آنتونی گيدنز”  انبوهه  جلوگيری شللود. وی 
در كتاب جامعه شناسی خود اين دو تعبير را اين طور بيان می كند:

»گروه اجتماعی، عبارت است از عده ای از افراد كه دور هم جمع 
می شوند و با يك ديگر به طور منظم كنش متقابل دارند. 

انبوهلله، به مجموعه ای از افراد گفته می شللود كه در يك زمان، 
در يك مكان حضور دارند، اما هيچ گونه ارتباط معين و مشتركی با 

يك ديگر ندارند.«
  بنابرايللن رعايللت حد شناسللايی، وضللوح و تعللداد واحدهای 
مسللكونی يك بلللوك، برای افزايللش تعامات اجتماعللی و امنيت 
بيشللتر ضروری اسللت. در اين رابطلله، در برنامه ريزی مجتمع های 
مسكونی بويژه در برنامه ريزی زمين های مسكونی بيشتر از ششصد 
متر مربعی كه اسللتعداد پذيرش واحد مسللكونی بيشتر از 12واحد 
مسللكونی را دارند) بللا توجه به يافته حاضر(، عللدم كفايت ضوابط 
جاری شللهرداری های تهران و سللاير شهرهای مشللابه در داخل و 
خارج اثبات می گردد. شللايان توجه اسللت كه طبللق ضوابط فعلی، 
تعللداد واحدهای هر مجتمع يا بلوك مسللكونی تابعی از مسللاحت 

عرصلله و تراكم محل و تعداد پاركينگ های تأمين شللده اسللت. به 
عنوان مثال درتهران و يا سللاير شللهرهای مشللابه در يك زميِن به 
ابعاد20×50 به مساحت 1000متر مربع، می توان مجتمعی با تعداد 
20 واحد مسكونی و هركدام با زير بنای150 متر مربع مفيد ساخت 
و يا مجتمعی با تعداد 30 واحد مسكونی، هر كدام با زيربنای 100 
متللر مربع و يا مجتمعی با تعداد 40 واحد مسللكونی و هر كدام با 
مسللاحت زيربنای 72 مترمربع مفيد احداث كرد. ماحظه می شود 
كه ضوابط فعلی، كنترلی نسللبت به تعداد واحدهای مسكونی براي 
تأمين امنيت و يا افزايش تعامات اجتماعی و يا پايداری واحدهای 
مسللكونی ندارد. به همين دليل بايد عامل كنتللرل كننده ديگری 
به منظور افزايش تعامللات اجتماعی و امنيت و پايداری اجتماعی 

مجتمع های مسكونی دخالت داده شود.

4-3. نتايج سؤال های بسته
تعيين متغيرهای اصلی پايداری مجتمع های مسللكونی به روش 
تحليِل عامل صورت می پذيرد. هدف از آن ايجاد سللاختار يا الگويی 
كلی ميان متغيرها اسللت. با استفاده از تحليِل عامل، اين امكان به 
وجود آمد كه متغيرهای اصلی تحت عنوان عوامل مؤثر در پايداری 
مجتمع های مسكونی مشللخص گردند. هر عامل بسته به وسعت و 
اهميت خودش متشللكل از چند و يا چندين متغير مسللتقل ديگر 
اسللت. بررسی نتايج اسللتخراج شده از سؤال های بسللته و تجزيه 
و تحليللل بلله عمل آمده، چهللار عامل )مفهللوم( را در اين تحقيق 
مشللخص كرده است كه محاسللبات آماری و عامل های آن به شرح 

زير است:
COMPUTE f1 = ))q3 + q4 + q5 + q6 + q7 + q8 + q9 + q10 + 

q30(/9( * 20.
EXECUTE.
COMPUTE f2 = ))q17 + q18 + q19(/3( * 20.
EXECUTE.
COMPUTE f3 = ))q21 + q22 + q26 + q27(/4( * 20.
EXECUTE.
COMPUTE f4 = ))q13 + q25 + q40(/3( * 20.
EXECUTE.
CORRELATIONS
  /VARIABLES=a b f1 f2 f3 f4  
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نمودار شماره 6 : نمودار ميله ای نمايش عامل ها )منبع: نگارنده(

جدول شماره 1: جدول تعيين عامل ها

                  )منبع: نگارنده(
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5. نتيجه گيری
5-1. عامل اول: آسايش درون خانه )فيزيكی(

يكللی از مهم تريللن مفاهيم برداشللت شللده از 
پرسللش نامه متخصصللان، مفهومی تحللت عنوان 
آسايش )فيزيكی( درون خانه است. اين عامل با توجه 
به تعداد سللؤال های مربوطه )9عدد( و نوع آن ها و 
نيز توافق تعداد زيادی از پرسش شوندگان )جامعه 
صاحب نظللران( مبنللی بر اهميت باالی سللؤال ها، 
بسلليار تعيين كننده بوده و در درجلله اول اولويت 
قرار گرفته اسللت. در واقع متخصصان معتقدند كه 
مردم بيشللتر بلله كيفيت و كميللت طراحی داخل 
خانه اهميت می دهند و با افزايش ميزان آسللايش 
درون خانه، پايللداری اجتماعی نيز افزايش می يابد؛ 

به عبارتی ديگر، از نظلر صاحب نظران، پايداری 
مجتمع های مسللكونی قبل از هر عامل ديگری، 

تحت تأثير آسايش درونی خانه است.
آسللايش درون خانلله به صورت يللك متغير 
وابسللته ميانجی عمللل می كنللد و در پايداری 
تأثير می گذارد و خود از متغيرهايی چون اندازه 
و كيفيللت فضاهای اصلی )نشلليمن، پذيرايی و 
اتاق هللای خللواب(، كميت و كيفيللت فضاهای 
سرويس دهنده )آشپزخانه، دستشويی و حمام(، 
انعطاف پذيللری و قابليللت تغيير طللرح داخلی 
خانه، نورپردازی فضاهای بيرونی و داخلی خانه، 
اندازه و مسلللللاحت كللللی داخل خانه، جنس 
مصالح بلله كار رفته در داخللل و بيرون خانه و 
باالخره كيفيت طراحی داخلی و عرصه بندی آن 
به قسللمت خصوصی و عمومی، تأثير می پذيرد. 
آن چه مسلم است، كم و زياد شدن متغيرهای 
ياد شللده در افزايش يا كاهش آسللايش درون 
خانه مؤثر است. لذا ضروری است ضمن مطالعه 
مسللكن، به رسللالت خانه و عامل های مؤثر در 

پايداری اجتماعی توجه و از تك بعدی نگری به آن خودداری شود. 
جدول شللماره )2(، نمونه ای از نتايج مطالعاتی اسللت كه به هدف 
اسللتخراج مساحت مسكن حداقل انجام شده است. به نظر می رسد 
از لحاظ تأمين آسللايش و نيازهای روحی و جسمی خانواده ها جای 
بحث و نقد دارد.كوچك شللدن اتاق های خواب در خانه های جديد 
و همراه بودن آن ها با كمد، تخت و ساير تجهيزات )كامپيوتر و ...(، 
فضاهای غير قابل تنفسللی را به وجود می آورد كه بسياری افراد به 
جای اسللتفاده از آن درصدد گريز و پناه بردن به فضای نشلليمن يا 
پذيرايی بللرای مطالعه يا كارهای روزمره هسللتند )عدم پايداری(. 
واقعيت اين است كه هر فردی از اعضای خانواده نياز به زمانی برای 
خللود و مكانی متعلق به خود دارد )حائللری، 1382(. اين وضعيت 
سبب بروز رفتارها و توقع های متفاوت در يك فضا، در يك زمان و 

در نتيجه ايجاد مشكات خانوادگی و اخال در آسايش می گردد.

كمبود فضای آشپزخانه يكی از دردهای مشترك خانه های مدرن 
اسللت. موارد بسللياری وجود دارد كه نشان می دهد زنان در محيط 
خانه آسلليب پذيرتر از ديگران هسللتند؛ چرا كه زمان طوالنی را در 
آشللپزخانه صرف می نمايند و ابعاد نامناسللب فضای آشللپزخانه يا 
كيفيت نامطلوب آن، مانند طراحی اين فضا در انظار عمومی، باعث 

از بين رفتن آسايش روانی زنان در خانه شده است.
يكللی ديگر از علل ناپايداری خانه هللای امروزی، حذف فضاهای 
مخصوص فعاليت های جنبی و كثيف كاری  در خانه است. ُكت های 
خيس، كفش های ِگلی، مللواد تميز كننده، فضای انباری و در كل، 
كمبود فضاهای خدماتی باعث تبديل اتاق های نشلليمن و خواب به 
فضاهای غير بهداشللتی می گردد. عاوه بر موارد فوق، عدم طراحی 
مناسللب فضاهای داخلی خانه مثل فضای غير مفيد يا عدم طراحی 
فضللای پيش ورودی و در نظر گرفتن حريللم خانواده و امكان انظار 

نمودار شماره 7: نمايش ترسيمی عامل اول )منبع: نگارنده(

جدول شماره 2: ابعاد پيشنهادی برای حداقل فضاهای يك خانه ايرانی بر اساس تراكم افراد 

)4( 8-7 نفره)3( 6-5 نفره)2( 4-3 نفره)1( 2-1 نفرهنوع فضای عملكردی

12121518فضای نشيمن اصلی

9121212چند منظوره

1212--چند منظوره

12---چند منظوره

151515-فضای پذيرايی ميهمان

3/656/58آشپزخانه

2/12/12/12/1رختكن و دوش

1/5224دستشويی و مستراح

0/80/80/81/6فضای وسايل خواب

10-88-66-45-3ارتباطی

98-7696-5674-3355كل

12-1310-1410-16/510سرانه در ازاء نفر)متر مربع(
   منبع: راسخی نژاد مقدم، 1385
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درون خانه توسللط افراد ِغير، از مهم ترين عوامل ناپايداری يا سلب 
آسللايش درون خانه اسللت. محمدرضا حائری معتقد اسللت كه بر 
اسللاس يك آمارگيری در ايران، خانواده های پرسش شللونده، خانه 
را مترادف با مجموعه ای از فضاهای باز، نيمه باز و بسللته می دانند. 
همچنين برای مرزهای مشخص داخل خانه و حريم های خصوصی 
و عمومللی احترام قائل بوده، به بزرگی آشللپزخانه به منظور نصب 
ماشللين های مختلف خدماتی تأكيد دارند. به طللور كلی او معتقد 

است كه در واحدهای مسكونی بايد:
- حياط ها مستقل و محصور باشند.

- خانه از ديد محفوظ باشد.
- ايوان سرپوشيده به عنوان فضای پيش ورودی وجود داشته باشد.

- اتاق پذيرايی از بخش خصوصی جدا باشد.
- تسهيات الزم برای پذيرايی از ميهمانان و اقامت آن ها پيش بينی 

شود.
- نورگيری مستقيم همه فضاها تأمين شود.

- دسترسی مسللتقيم آشپزخانه به نشيمن و نهارخوری امكان پذير 
باشد.

- همه فضاها قابليت تهويه داشته باشند )حائری، 1382(.

5-2. عامـل دوم: بازی پذيری فضاهای باز و چند منظوره برای 
كودكان

بللا توجه به تحقيقات به عمل آمللده از نظر متخصصان معماری 
و شهرسللازی و علوم رفتاری، عامللل دوم در پايداری مجتمع های 
مسللكونی، تحت عنللوان “بازی پذيری فضاهای بللاز و چند منظوره 
برای كودكان” معرفی شللده اسللت. اين عامل، مفهومی در ارتباط 
بللا فضای بازی كودكان، بازی پذيری فضاهای باز و سللاير فضاهای 
مشللاعی و يا چند منظوره برای اسللتفاده كليه سللاكنان و كودكان 

است. واريانس اين عامل 10 درصد است.

نمودار شماره 8: روابط متغيرهای مستقل و وابسته عامل دوم ) منبع : نگارنده(

 بنابر اين پس از آسللايش درون خانه، بازی، تفريح و خشللنودی 
كودكان و همچنين رشللد و امنيت آن ها، برای خانواده ها بيشترين 
اهميت را دارد. لذا اين مفهوم در پايداری مجتمع های مسللكونی به 
عنوان متغيللر اصلی دوم عمل می كند. البته ايللن متغير نيز مانند 
عامل اول، يك متغير وابسللته اسللت كه به صللورت ميانجی ايفای 
نقش می نمايد. متغيرهای مستقل آن، اندازه و كيفيت فضای بازی 
كللودكان، كيفيت فضاهای چند منظوره مشللترك و فضاهای باز و 

سبز از لحاظ بازی پذيری است.

يكی از مهم ترين عوامل رشد و بالندگی كودكان، ارتباط مستقيم 
كودك با فضای باز يا طبيعت زنده اسللت كه امكان رشد و پرورش 
اسللتعدادها، تنفس و سللامت كودكان را فراهم می آورد. در نتيجه 
تأميللن محل بازی كللودكان و رضايت آن هللا و اطمينان والدين از 
سللرگرمی سللالم، رشللد و امنيت فرزندان و نيز كيفيت اين فضا از 
عوامل تأثيرگذار بر بازی كودكان اسللت. امنيت كودكان می تواند از 
طريق نظارت مسللتقيم والدين و تسلللط آن ها بر كودكان از فضای 

داخل خانه به محوطه مشاع يا ميانی واحدها امكان پذير باشد.
همين طور كه انسان رشد می كند، كردارهای فردی، تفاوت و تضاد 
می يابد و به اين ترتيب، مركزهای تازه ای به عنوان مكمل”خانه”ی 
اصلللی و اوليه پا به عرصه وجود می گللذارد. كليه مراكز، محل های 
حركات و كردارها هسللتند، يعنی محل هايی كه در آن جا مراوده ها 
اجتماعی صورت می گيرد، از قبيل فضاهای بازی و سللاير فضاهای 
باز مجتمع های مسكونی كه قابليت بازی پذيری دارند و برای كودك 
در شكل گيری خاطره ها و شناخت محل سكونت خود اهميت ويژه 
دارند )معماريان، 1384(. با توجه به اهميت عامل دوم در پايداری 
اجتماعللی مجتمع های مسللكونی، ضللروری اسللت در برنامه ريزی 
و طراحللی آن هللا، پيش بينی هايی برای تأميللن امكانات مربوطه به 
عمل آيد. نيازهای كالبدی و فضائی برای بهبود وضعيت اين متغير 
ميانجی، چنانچه از محتوای سؤال های مربوطه استخراج شده است، 
به اين شللرح اسللت كه ابتدا در برنامه ريزی مجتمع های مسكونی، 
فضاهای تفريحی و بازی بايسللتی به عنوان فضای اصلی و از اجزاء 
الزامی پروژه منظور گردد و در مكان يابی و طرح استقرار، تمهيدات 
الزم برای قابليت نظارت و اشراف والدين پيش بينی گردد. كيفيت 
فضای بازی از نظر بازی پذيری، مشللوق بازی بودن، امنيت و ايمنی 
نيللز بايد در طراحی مورد توجه قرارگيللرد. مرحله بعدی، فضاهای 
باز و سبز هسللتند كه در بسياری از موارد در محيط های مسكونی 
اعللم از مجتمع ها و شللهرك ها، باقی مانده فضاهای زائد و سللاخته 
شده مسللكونی است كه برنامه ريزی نشللده يا طراحی نشده است. 
چنين فضاهای سبزی در مكان های نامناسب و گاهی خارج از ديد 
بلله وجود می آيند. برخی از اين فضاها به صورتی واقع شللده اند كه 
هرچند در محدوده ديد سللاكنان قرار دارند، ولی هيچ گونه احساس 
تعلق يللا مالكيتی را در آنان به وجود نمی آورند. بنابراين سللاكنان 
نيز در قبال نگه داری از اين فضاها احسللاس مسللئوليت نمی كنند. 
فضاهای باز بايد به شيوه ای طراحی گردند كه قابليت بازی داشته و 
فضاهايی مانند پاركينگ ها به ويژه پاركينگ های موقت و ميهمان و 
هم چنين سللاير فضاهای چند منظوره، به صورت چند عملكردی و 
يا حداقل دو عملكردی برنامه ريزی شوند و عملكرد دوم برای بازی 

و تفريح كودكان منظور گردد.

5-3. عامل سوم: هويت اجتماعی
عامل ديگری كه از نتايج پرسللش نامه ها در مرتبه سوم استخراج 
شللده، تحت عنوان هويت اجتماعی نام گذاری شده است. اين عامل 
به ترتيب از سللؤال هايی كه هم سنخی و تجانس اجتماعی ساكنان، 
زيبايی فضای ورودی، وسللعت و بزرگی فضای ورودی، وجود پيش 
ورودی و سللردر شللاخص، هويت كالبدی و هيللأت بيرونی را مورد 
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سللنجش قرار می دهند، به دسللت آمده اسللت. واريانس اين عامل 
9درصد است. 

نمودار شماره 9: نمايش ترسيمی رابطه متغير ميانجی هويت اجتماعی با 
متغيرهای مستقل آن )منبع : نگارنده(

از ديد صاحب نظران، پايداری مجتمع های مسكونی تا حد زيادی 
وابسللته به هويت اجتماعی، هويت فضای مسللكونی و هم سللنخی 
سللاكنان است. جامعه شناسللان، هويت اجتماعی افراد را مربوط به 
طبقلله اجتماعی آن هللا می دانند. طبقه اجتماعی را شللغل، ثروت، 
تمكن مالی يا تحصيات مشللخص نمی كنللد، بلكه طبقه اجتماعی 
هر كس با محل سللكونت او مشخص می شللود و رابطه ميان محل 
زندگی، طبقه اجتماعی و هويت اجتماعی اعضای جامعه، يك رابطه 
به هم پيوسللته و ناگسستنی است. نظر به اين كه كالبد مجتمع ها 
بيانگر هويت آن ها اسللت، می تللوان نتيجه گرفت كه هويت و طبقه 
اجتماعی افراد و هم چنين هويت اجتماعی مجتمع های مسللكونی 
به كالبد معماری مجتمع های مسللكونی وابسته است و از آن تأثير 
می پذيرند. اندازه و كيفيت ورودی، سللردر، پيش ورودی، البی، نما، 

هيبت بيرونی و ساير عوامل مشابه نيز بر كالبد معماری مؤثرند.

5-4. خانواده هسته ای 
در دوران مدرن، معيارهای قديمی رفتار تحت تأثير ويژگی های 
اين دوران دگرگون شللده، در نتيجه روابط اجتماعی منزلت خود را 
از دسللت داده و افراد از هم فاصله می گيرند. به اين ترتيب زندگی 
خصوصی، به سللمت  جدا شللدن از زندگی عمومللی ميل مي كند. 
نتيجه ای كه حاصل می شللود جدايی خانواده ها از اجتماع و زندگی 
اجتماعی و حركت به سوی زندگی منفرد و خانواده هسته ای است. 
خانللواده نه تنهللا بايد تمام نقايص زندگی عمومللی را جبران كند، 
بلكه تنها مكان تجربه های شللخصی و روابللط عاطفی نيز می گردد 

)پورديهيمی، 1382(.
واقعيت اين است كه نظام خانواده در جامعه شهری كشور ايران 
نيز نظام هسته ای يا درون محور است كه نتيجه آن توجه به آسايش 
درونللی اعضا و سللامت و امنيت كودكان خود، بيللش از ارتباط با 
ديگران و ساير عوامل است. چنان چه نتايج تحقيق در بررسي اصول 
پايداری مجتمع های مسللكونی تا اين مرحله نشللان داده است كه 
در مرتبلله اول، آسللايش درونی خانه، در مرتبه دوم، خشللنودی و 
تأميللن نيازهای كودكان از نظللر بازی و تفريح و در مرتبه سللوم، 
هويللت اجتماعللی و تعلق خاطر به عنوان عوامللل مؤثر در پايداری 

اجتماعی مجتمع های مسكونی هسللتند. اين ترتيب با ويژگی ها و 
عايق خانواده هسته ای همسو و منطبق است.

5-5. عامل چهارم: نظم اجتماعی
عامل بعدی دريافت شللده از پرسللش نامه، مفهوم استخراجی از 
سؤال هايی است كه به مفهوم و معنی نظم فضاهای مشترك و نيمه 
عمومی مجتمع ناظر بوده و لذا تحت عنوان “نظم اجتماعی” معرفی 

گرديده است. واريانس اين عامل 8 درصد است. 
از نظر صاحب نظران، درصد قابل توجهی از پايداری مجتمع های 
مسللكونی وابسته به نظم اجتماعی فضاهای مشترك آن است. نظم 
مللورد نظر در اينجا ناشللی از عملكرد درسللت فضاهای خدماتی و 
مكمل)پاركينگ، انباری(، تأسيسات گرمايشی، سرمايشی، بهداشت 
محيط، كيفيت رسلليدگی و راهبری و نگهداری آن ها است. در اين 

رابطه نظر »شروود« قابل توجه است: 
مقللررات سللاختمانی، تكنيك هللای سللاختاری و احتياج هللای 
سللاختمان به صورت قابللل توجهی بايد به گونلله ای فراهم آيد كه 
 مسللكن در هر زمان و در هر فرهنگی قابليت كاربردی داشته باشد 

.)Sherwood,1978(

نمودار شماره 10: دياگرام گرافيكی عامل چهارم )منبع: نگارنده(

عوامللل ايجللاد كننده اين نظللم، مانند برخورداری هللر واحد از 
يك پاركينللگ و انباری در محلی تعيين شللده و اختصاصی باعث 
ايجاد نظم و انضباط در ظاهر مجتمع و هم چنين رابطه سللاكنان با 
يكديگر خواهد شللد. چرا كه باعث كم شدن تنش ها و برخوردهای 
ناشللی از باتكليفی يا پارك خودرو در جای ديگری خواهد شد، در 
نتيجه آسايش روانی، سامت روابط و خشنودی از همسايگان حفظ 

خواهد گرديد.
عاوه بر موارد فوق، عملكرد مناسللب سيسللتم های تأسيسللاتی 
)گرمايشللی و سرمايشی(، نظافت محوطه و فضاهای مشترك، تأثير 
بسللزايی در آرامش روانی و آسايش سللاكنان و به تبع آن پايداری 

اجتماعی خواهد داشت.
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نمودار شماره 11: نمودار سلسله مراتب نيازها از ديدگاه مازلو )منبع: نگارنده(

با اين توضيح كه نيازهای اوليه و فيزيولوژيك انسللان را كه مازلو 
در مرتبه اول و مقدم بر ساير نيازها می داند، در مجتمع های مسكونی 
می توان به نيازهای فيزيكی و آسللايش كه به وسيله فضاهای درونی 
خانه تأمين می شللود تعبيركرد. چنانچه مشللاهده شد، در يافته های 
تحقيق حاضر نيز آسللايش و به عبارتی ديگللر نيازهای فيزيولوژيك 
قبل از ساير عوامل و با اولويت اول در پايداری مجتمع های مسكونی 

تأثير می گذارد.
احسللاس امنيللت و دور از خطللر بودن كه مرتبلله دوم را در هرم 
نيازهای مازلو به خود اختصاص داده است، در مجتمع های مسكونی 
می تواند به احساس امنيت افرادی كه بيشتر در معرض خطر هستند، 
يعنی كودكان تعبير گردد. به گونه ای كه بازی دور از خطر كودكان، 
آسللايش روانی و آسللودگی خاطللر والدين را در بر خواهد داشللت. 
مشاهده می گردد كه قرارگيری امنيت در مرتبه دوم هرم مازلو و هم 
چنين به عنوان دومين عامل مؤثر در پايداری مجتمع های مسكونی 

معنادار است. 
هويللت اجتماعللی را می توان با نياز به تعلللق و عزت نفس كه در 
مرتبه سوم هرم نيازهای مازلو قرار دارد، همسان دانست. عزت نفس 
و مورد تأييد ديگران قرار گرفتن )نياز چهارم انسان(، می تواند پی آمد 
تحقق عامل سوم )هويت اجتماعی( باشد. در تحقيق حاضر نيز هويت 
اجتماعی به عنوان سللومين عامل و يا به عبارتی ديگر، سومين نياز 
برای دسللت يابی به پايداری مجتمع های مسللكونی است كه پس از 
عامل های آسايش، امنيت و رشد كودكان قرار گرفته است. اين يافته 
نيز با نظر مازلو همسللويی داشللته و نظر وی را در زمينه معماری و 

مجتمع های مسكونی مورد آزمون قرار داده و تأييد می كند. 
خودشللكوفايی و توانايی بالقوه نيازهای ذوقللی كه مرتبه پنجم 
نيازهای انسللان اسللت را می توان پی آمد تحقق عامل چهارم )نظم 
اجتماعی( در مجتمع های مسكونی دانست، چرا كه رعايت مقررات 
سللاختمانی، تكنيك های ساختمانی و مشللاركت همسايگان برای 
راهبللری و نگهداری سللالم و منظم مجتمع مسللكونی و نظافت و 
بهداشللت، رعايت سللاير مقللررات و تكنيك های سللاختمانی برای 

كاركرد صحيح سيسللتم های تأسيسللاتی، نظم اجتماعی را در پی 
خواهد داشللت كه باعث ارتباط بيشللتر سللاكنان و كاهش تنش ها 
)نظم و زيبايی( خواهد بود. در نتيجه آسايش روانی، سامت روابط 
و خشللنودی ميان همسايگان )نحقق نفس و شكوفا ساختن( برقرار 

خواهد شد.
بديللن ترتيب، نظر مازلو كلله در زمينه روان شناسللی و جامعه 
غربی ارائه شللده است، در زمينه معماری و مجتمع های مسكونی و 
در جامعلله ايران تأييد می گردد. نظريه مازلو سلسللله مراتب نيازها 
را بيان كرده اسللت. تحقيق حاضر عاوه بر تعيين اولويت های مورد 
بحث ميزان و درصد تقدم و تأخر آن ها را نسللبت به هم مشللخص 

كرده است.

5-6. رابطه بين عامل های پايداری
برای تعيين رابطه بين عامل ها می توان از جدول همبسللتگی ها  
اسللتفاده كرد. اين جدول تعيين كننده رابطه مسللتقيم يا معكوس 

عامل ها و ميزان عددی تأثير آنها بر يكديگر است.
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جدول شماره 3: همبستگی بين متغيرهای اصلی )عامل های پايداری(  

   )منبع: نگارنده(

• عامل اول، سللوم و چهارم با هم رابطه مسللتقيم دارند؛ به عبارتی 
عامل هم سللنخی افراد سللاكن و ميزان تعامات و عوامل آسللايش 
فيزيكللی درون خانلله و نظم اجتماعی ناشللی از كيفيت و عملكرد 
مناسللب فضاهای مشللاع و تأسيسللات مشللترك، بر يكديگر تأثير 

مستقيم دارند و عوامل فوق نيز بر پايداری اجتماعی مؤثرند. 

نمودار شماره 12: نمودار ترسيمی رابطه عامل های اول، سوم وچهارم 
)منبع : نگارنده(

• بين عامل اول و چهارم رابطه مسللتقيم وجود دارد؛ به عبارتی، 
آسللايش درون خانه ناشللی از نظم قسللمت های عمومی و صحت 
عملكرد تأسيسللات مكانيكي و الكتريكي مشترك و بالعكس است. 
در ايللن باره نظر شللولتز قابل توجه اسللت؛ او در يكی از تحقيقات 
خود سللير تاريخی پيوند فضای بيرون و درون را معرفی می كند. به 
نظر او در معماری مدرن، فضای بيرون و درون هم پوش می شللوند 
و زندگی امروز تنها به فضای داخل واحد مسللكونی ختم نمی شود 

)نوربرگ شولتز، 1381(.
رابطلله ماهوی درون و بيرون واحد مسللكونی در نيل به پايداری 
اجتماعی قابل توجه است؛ به عبارتی، نظم اجتماعی عاوه بر تأثير 

مستقيم در پايداری، از طريق تأثير در آسايش خانواده نيز به صورت 
غير مستقيم در پايداری مجتمع های مسكونی تأثير می گذارد.

نمودار شماره 13: نمودار ترسيمی رابطه ماهوی بيرون و درون )منبع : نگارنده(

نمودار شماره 14: نمودار سير تاريخی پيوند فضای بيرون و درون 
)معماريان، 1384: 340(

كامًا از هم جدا و دارای 
مرزی مشخص هستند.

سعی در ايجاد يك تداوم 
بيرون و درون دارند.

هم پوشی بين درون و 
بيرون زياد است.
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• عامل دوم با عامل سوم رابطه مستقيم دارد. به طوری كه وجود 
فضاهللای بازی برای بازی پذيری آن ها به طور كامل كافی نيسللت. 
برای بهره برداری و اسللتفاده كامل از فضاهای بازی، همسنخی بين 
سللاكنان تا حدی الزم اسللت. امنيت، آسللايش و رشد كودكان، به 
ميزان 89 درصد وابسللته به وجود فضای بازی و 11 درصد وابسته 
به همسللنخی و تجانس اجتماعی ساكنان اسللت. اگر اين تجانس 

و همسللنخی بين ساكنان وجود نداشته باشللد، بهره برداری از اين 
فضللا به صورت كامل انجام نخواهللد گرفت، چرا كه پايداری فضای 
بللازی كودك با همسللاالن، تحللت تأثير متغير طبقلله اجتماعی و 
همسللنخی همبازی ها است. چه بسللا مادری از بازی كودك خود 
با سللاير كودكان به دليل عدم سنخيت اجتماعی، مسايل تربيتی و 

فرهنگی خودداری كند.

نمودار شماره 15: ارتباط عامل دوم و سوم )منبع: نگارنده(

5-7. ضرايب رگرسيون استخراج شده
ضرايب رگرسلليون استخراج شللده در تعيين رابطه فرمولی بين 
عامل ها و نسللبت دقيق آن ها با يكديگر كاربرد دارند. اين ضرايب از 

جدول تعيين رگرسيون اسللتخراج شده اند كه نمونه ای از آن ها در 
جداول زير آمده است:

جدول شماره 4: ضرايب رگرسيون استخراج شده ) منبع : نگارنده(

f1: a Dependent Variable

f2: a Dependent Variable

روابط رياضی استخراج شده از تحليل های مذكور در جدول شماره )5(، آمده است.

جدول شماره 5: روابط رياضی استخراج شده از تحليل ها )منبع: نگارنده:

پی نوشت
1- Difficulty Index
2- Discriminative Index
3- Loop Method
4- Reliability
5- Giddens, Anthony
6- Aggregate
7- Messy
8- Correlation

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

115

مي
سال

– ا
ي 

ران
ي ای

رها
شه

در 
ی 

كون
مس

ی 
ع ها

جتم
ی م

ماع
جت

ی ا
دار

 پای
ول

اص

فهرست منابع و مراجع
1. آلتمللن، ايروين )1382(، محيط و رفت�ار اجتماعي، ترجمه علي 

نمازيان، مركز انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، تهران.
2. پاكزاد، جهانشللاه )1386(، »مقاالتی در ب�اب مفاهيم معماری و 

طراحی شهری«، انتشارات شهيدی، تهران.
3. پورديهيمی، شهرام )1382(، »فضای باز مسكونی«، دو فصلنامه 

علمي پژوهشي معماري- شهرسازي صفه، ش 36.
معاص�ر  »خانه ه�ای   ،)1382( محمدرضللا  حائللری،   .4

)ويژگی هاونيازها(«، فصلنامه آبادی، ش 38. 
5. حبيبی، محسللن و اهری، زهرا )1376(، مس�كن حداقل، مركز 

تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران.
6. راپاپللورت، آمللوس )1381(، »به س�وی انسان شناس�ی خانه«، 

ترجمه مسعود پرچمی عراقی، فصلنامه آبادی، ش 36.
7. راجرز، ريچللارد )1383(، »معم�اران بزرگ و طراح�ی پايدار«، 

ترجمه حميد حسينمردی، فصلنامه آبادی، ش 42.
8. راسللخی نژاد مقللدم، مرتضی )1385(، بهينه فض�ای جمعی در 
خان�ه، پايان نامه برای دريافت درجه دكتری، دانشللكده معماری و 

شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتی، تهران.
9. رضللازاده، راضيه و عدالتی رنجبر، محمللود )1384(، »تأثيرات 
كوچك سازی واحدهای مسكونی بر نيازهای خدماتی و سرانه های 

خدماتی«، فصلنامه اقتصاد مسكن، ش 37.  
10. رفعللت جاه، فريمنللد )1382(، رون�د تح�والت برنامه ريزی 

مسكن در دو دهه اخير، انتشاراتی چكاد: امير بهادر، تهران.
11. رفيللع پور، فرامرز )1385(، آناتومی جامعه، شللركت سللهامی 

انتشار، چ چهارم، تهران.
12. شللولتز نوربرگ، كريستيان )1353(، هس�تی، فضا و معماری، 

انتشارات كتاب فروشی تهران، تهران.
13. قائم مقامی، پروين و ضرغامی، اسماعيل )1385(، »آئين نبوی 

و بيوت مسلمين«، سمينار بين المللی هنر نبوی، اصفهان.
14. گيفورد،رابرت )1378(، »روان شناس�ی محيط های مسكونی«، 

ترجمه وحيد قباديان، فصلنامه معماری و فرهنگ، ش. 2و3.
15. لنللگ، جللان )1383(، آفرين�ش نظريه معم�اری )نقش علم 
رفت�اری در طراح�ی محي�ط(، ترجمه عليرضا عينی فر، انتشللارات 

دانشگاه تهران، تهران.
16. مطلبللی، قاسللم )1385(، »رويكردی انس�انی به ش�كل دهی 

فضاهای شهری«، نشريه هنر های زيبا، دانشگاه تهران، ش 27. 
17. معماريللان، غامحسللين )1384(، س�يری در مبان�ی نظ�ری 

معماری، انتشارات سروش دانش، تهران. 
18. نوربرگ شللولتز ، كريستيان )1381(، مفهوم سكونت، ترجمه 

امير ياراحمدی، انتشارات آگه، تهران.
19. Coleman, A. )1978(, Street for Living,  
Australia, ARRB, p. 136.
20. Sherwood, R. )1978(. Modern Housing Proto 
Type, Cambridge, Mass: Harvard University 
press.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

118

Vo
l. 

1,
 N

o.
 2

: W
in

te
r 2

01
1

The Social Sustainability Principals of Residential Complexes
In the Iranian-Islamic Cities

Esmaeil Zarghami Ph. D.
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(ACECR)

In the late decades of the twentieth century and early twenty-first century , sustainability has 
been one of the most prominent discussions in all areas especially in the architectural and urban 
spaces. This can be balanced by putting together 3  economic, environmental and society ele-
ments. Economic aspect is typically respected because of financial and profiting reasons by in-
vestors. Even though , in most cases, it is exteremly noticed and may give rise to some problems. 
Environmental subjects also have certain regulations and are noticed, but what is neglected is the 
social aspect of  development.  In the present research and article, the principles of sustainabil-
ity of residential complexes are studied from the social dimension including :  justice, aestheti-
cism, comfort, welfare, security and children’s growth, social identity and other similar issues in 
Islamic-Iranian cities. In line with this idea, the social sustainability of residential complexes is 
surveyed from the viewpoint of Iranian experts and authorities to record and combine their valu-
able academic and professional experiences on one hand, and their life experiences in residential 
complexes on the other hand. Then through analyzing the resulting ideas, effective factors in 
sustainability bases of residential complexes are extracted. This is a research of an exploratory 
survey type which is performed on the basis of analysis, description and extraction of question-
naires’ outcomes and discovery of sustainability bases and relations among them from the view-
point , of authorities and social scientists to determine sustainable theoretical bases of residential 
complexes. In the next stage, comparing it with external facts, it will be possible to obtain scien-
tific principles and architectural solutions. This purpose will be accomplished through regional 
research and organizing questionnaire among the inhabitants of  complexes. These matters will 
come under consideration later.

Keywords: Residential Complex, Social sustainablity, Comfort, Order, Play, Identity.
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