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چکیده
دارای  که  امروز محسوب می شوند  کم ساختمانی در شهرسازی  ترا افزایش  از معضل  نشانه ای  مجتمع های مسکن مهر 
که در ساخت این مجتمع ها مغفول مانده، به واسطه محیط  تبعات اجتماعی بسیاری هستند. مسائل انسانی و اجتماعی 
که به  منظور ارتقای هویت و سرزندگی اجتماعی در  کالبدی قابل اصالح و بهبود است. از این  رو، هدف از تحقیق حاضر 
ساختارهای معاصر شهری انجام یافته است، بررسی تأثیر فضاهای اجتماع پذیر بر پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی 
در نمونه های موردی یعنی سه مجتمع مسکن مهر اردبیل، نیایش، وحدت، و اندیشه است. فرضیه تحقیق این است 
رابطه  این مجتمع ها  پایداری اجتماعی  با  اردبیل  که وجود فضاهای عمومی اجتماع پذیر در مجتمع های مسکونی مهر 
کیفی، با استفاده از راهبردهای استدالل منطقی، تطبیقی  معنی داری دارد. روش تحقیق مقاله حاضر، روش ترکیبی کمی و 
و همبستگی است. پیمایش از طریق تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تحلیل محتوای 
مصاحبه ها و انجام مشاهدات صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون داده ها مبین این موضوع است که وجود فضاهای 
که به وسیله مصاحبه ها  اجتماع پذیر بر افزایش سطح پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی تأثیرگذار است؛ موضوعی 
گردید. از طریق انطباق داده های حاصل از تحلیل پرسشنامه ها، مصاحبه ها و مشاهدات، متغیرها و  و مشاهدات نیز تأیید 
ویژگی های محیطی مرتبط با اجتماع پذیری فضاهای عمومی مجتمع های مسکونی استخراج و دسته بندی شد. در پایان 
کز  کز تجاری و مرا کودکان، مرا که راهکارهای ایجاد فضاهای اجتماع پذیر چون فضاهای سبز، فضاهای بازی   اشاره می شود 
کالبدی _اجتماعی فضا، بهبود آسایش زیستی و تنوع بصری، نقش بسزایی در تأمین اجتماع پذیری  فرهنگی، اندازه مناسب 

فضاهای عمومی و از این  رو ارتقای پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی دارند.

گان کلیدی: پایداری اجتماعی، اجتماع پذیری، مسکن مهر، مجتمع مسکونی.  واژ
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1. مقدمه
ساختمانی،  کم  ترا افــزایــش  طریق  از  مسکن  انبوه  تولید  امـــروزه 
حوزه های  در  کالن  سیاست های  حاصل  که  است  معضلی  خود 
ایجاد فرصت های ســودآور در صنعت  با  امر  این  اقتصادی است. 
کشورهای تولیدکننده نفت به دلیل رشد سریع شهر و  مسکن در 
کاالی  گرفتن زمین به عنوان  شهرگرایی (Shokoi, 2006( و درنظر 
فساد  و  جابه جایی  تولید،  امکان  عدم  دلیل  به  اقتصادی  مفید 
افزایش  به  توجه  با  شد.  مطرح   )Pourmohammadi, 2007: 120)
مسکن  نقیصه  جبران  برای  دولت  تالش  مسکن،  بالقوه  تقاضای 
 )Aabedin Darkush, مسکونی  مجتمع های  احـــداث  طریق  از 
(148 :2004 مصداق موضوع یاد شده است. عدم توجه به انسان 
گروه های  و ارزش های انسانی و نگرش توده ای به انسان ها به جای 
برای  به خصوص  اجتماعی  محرومیت  آغــاز  و  هدفمند  اجتماعی 
 )Sajjadi مسکونی  مجتمع های  طراحی  و  برنامه ریزی  در  کودکان 
مسکن  تأمین  امکان  عــدم  و   ،Ghaemmaghami, et al., 2011)
مناسب و متناسب با نیازها و ارزش هــای انسانی به دلیل نگرش 
 Golabchi, et al., مسکن  بخش  به  تولیدی  و  اقتصادی  صرفًا 
(2014(، از نتایج ساخت مجتمع های مسکونی و تولید مسکن در 

مقیاس انبوه است. 
مجتمع های مسکن مهر نیز به عنوان مجتمع های زیستی جدید در 
کاهش  حاشیه شهرهای ایران )استفاده از اراضی حاشیه شهر برای 
کشورهای دیگر در  ناموفق  به تجارب  باوجود توجه  هزینه زمین( 
سیاست های تأمین مسکن و تجربه بازسازی اطراف خیابان شهید 
نواب صفوی تهران )Piribabai & Karami, 2011( احداث شده اند 
کمکی، چه بسا  که  با وجود تخصیص یارانه های مسکن و وام های 
گروه  تکمیل نهایی آنها تا امروز ادامه دارد. مسکن مهر در قالب سه 
گرفته  نظر  در  اصــول  اســت.  گرفته  آزاد شکل  و  کارگری  کارمندی، 
کوچک سازی و  انبوه سازی،  از   شده در طرح مسکن مهر عبارتند 
بلندمرتبه سازی )Abdiyan, 2010(. بدیهی است، این مجتمع های 
نظر  در  با  که  انسان هایی است  تا مدت ها محل سکونت  زیستی 
محیط  نقش  همچنین  و  انسانی  شرافت  در  مکان  نقش  گرفتن 
کالبدی به عنوان ظرف فعالیت های انسانی در انسجام اجتماعی، 
رفاه شخصی و استقالل فردی، تبعات اجتماعی و فرهنگی آنها کمتر 
از تبعات اقتصادی مدنظر نخواهد بود. انسان ها در فرایند توسعه 
پایدار نقشی اساسی دارند و بی توجهی به عوامل اجتماعی در خالل 
گون توسعه  را با  گونا فرایند توسعه، اثربخشی برنامه ها و پروژه های 

.)Jomepour, et al., 2012( مخاطره جدی مواجه می سازد
به  تــوجــه  حــاضــر  تحقیق  اهمیت  ــده،  ــادش ی مطالب  بــه  تــوجــه  بــا 
برای  اجتماع پذیر  فضاهای  خلق  در  الـــزام  و  اجتماعی  پــایــداری 
جوامع انسانی به عنوان سرمایه اجتماعی، در روند توسعه شهرها 
توسعه  سیاست های  حرکت  و  اجتماعی  هویت  بحران  عصر  در 
مسکن به سمت بلندمرتبه سازی و نیاز به باززنده سازی مفاهیم 
فرضیه  رو،  این   از  اســت.  مسکن  جدید  توسعه های  در  اجتماعی 
اجتماع پذیر  که وجود فضاهای عمومی  این است  تحقیق حاضر 
در مجتمع های مسکونی مهر اردبیل )نیایش، اندیشه و وحدت( 
با پایداری اجتماعی این مجتمع ها رابطه معنی داری دارد. روش 

)پرسشنامه،  کیفی  و  کمی  ترکیبی  روش  حاضر،  مقاله  در  تحقیق 
مصاحبه، و مشاهده( و با استفاده از راهبردهای استدالل منطقی، 
تحلیل محتوا، تطبیقی و همبستگی است. تحقیق در پی پاسخ به 

پرسش های زیر است: 
- اجتماع پذیری فضاها و عوامل مؤثر بر آن در مجتمع های مسکن 

مهر اردبیل چگونه تأمین شده است؟
- مجتمع های مسکن مهر اردبیل از لحاظ پایداری اجتماعی در چه 

شرایطی قرار دارند؟
پــایــداری  و  اجتماع پذیر  فضاهای  وجـــود  مــیــان  ــطــه ای  راب چــه   -

اجتماعی در مجتمع های مسکن مهر اردبیل وجود دارد؟

2. چارچوب نظری
2.1. اجتماع پذیری فضا 

میزان  افزایش  اجتماعی،  پایداری  به  رسیدن  که  این  به  توجه  با 
در  و  تنش ها  و  تناقضات  مــیــزان  کــاهــش  و  اجتماعی  تــعــامــالت 
سکونتگاه ها  معنوی  و  مادی  ارزش  و  خاطر  تعلق  افزایش  نهایت 
را در پی دارد؛ الزم است فرصت های مشارکت جمعی و تعامالت 
گردد. این امر مستلزم بهره گیری توأمان از  انسانی ایجاد و تقویت 
ابعاد  از  بیش  آنچه  است.  فضایی _کالبدی  و  انسانی  ظرفیت های 
کالبدی در حضور و تعامل اجتماعی افراد مؤثر است، پیش بینی و 
خلق رویدادهای اجتماعی است )lennard, 1984(.  »اجتماع پذیری 
کیفیت  به واسطه  که  امــری عینی است  آغــاز  در فضای شهری در 
گرچه فضای شهری در  ظهور عوامل فیزیکی موجودیت می یابد. ا
کالبد درک می شود، اما آنچه به آن معنی می بخشد،  ابتدا از طریق 
  Jahanbakhsh, 2016:، )Mansoori احساس و ذهنیت افراد است
(63«. ابعاد احساسی و موقتی تجارب افراد در محیط به مثابه اجزای 
الینفک تعامالت افراد و محیط زندگی شناخته شده است. این امر 
ک آنها از فضای زندگی شان  بر پیوستگی فضای زندگی افراد و ادرا
رو، دلبستگی  این   از    .)Bonaiuto & Bonnes ,2000( داللت دارد
بلکه  می شود،  تقویت  فیزیکی  وجــوه  وسیله  به  نه تنها  مکان  به 
کیفیت رفتارها و تعامالت اجتماعی در فضا نیز بر دلبستگی به فضا 
مؤثر هستند )Poll, 2002(. در قلمروهای عمومی شهری الگوهای 
اهمیت  دارای  معماری  فضای  قابلیت های  و  اجتماعی  تعامل 
ویژه ای هستند. در فضاهای عمومی اجتماع پذیر توفیق مالقات 
گروه های مختلف  به دست می آید و از همین رو مقرهایی اند  برای 
که به حیات و هویت جمعی تعلق دارند )Lang, 2002(. با در نظر 
می توان  اجتماع گریز  محیط   و  اجتماع پذیر  محیط  نوع  دو  گرفتن 
گفت »محیط های اجتماع پذیر موجب تشویق و ترغیب رفتارهای 
تحوالت  اجتماع گریز  محیط های  و  می گردند  جمعی  و  اجتماعی 
کم می نمایند )Osmand, 1957: 26( ».  بنابراین ایجاد  اجتماعی را 
فضاهای دعوت کننده متناسب با اقلیم و قابلیت های سایت و با 
اقتصادی  و  اجتماعی  بافت  و  فرهنگی  ویژگی های  گرفتن  نظر  در 
حیات  تقویت  و  غیرفعال  و  فعال  مردمی  مشارکت  ایجاد  موجب 

جمعی می شود. 
چهار  بر  مبتنی  عمومی  فضاهای  درون  در  اجتماع پذیری  فرآیند 
تأمین آسایش  افــراد،  مرحله است: »پذیرا بودن فضا برای حضور 
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روانی و فیزیکی، لذت بردن از حضور در فضا و تداوم حضور اجتماعی 
فعال در فضا )Daneshpour & Charkhchian, 2007: 26(». شجاعی 
عمومی  فضاهای  اجتماع پذیری  سنجش  بــه  منظور  پــرتــوی،  و 
گرفته اند و در این  کالبدی و فعالیتی را در نظر  سه بعد اجتماعی، 
چارچوب مؤلفه هایی چون دسترسی، راحتی، حفاظت، تسهیالت، 
انعطاف پذیری، تعامالت اجتماعی، راحتی، حفاظت، حضور مردم 
کرده اند )Shojaee & Partovi, 2015(. محمدی  و فعالیت را بررسی 
و آیت اللهی، مؤلفه ها و ابعاد مؤثر در اجتماع پذیری فضا را دارای دو 
کالبدی چون موقعیت قرارگیری و دسترسی ها، فرم، هندسه،  وجه 
ابعاد،  چون  فعالیتی  وجه  و  فضا  سامان دهی  و  تنوع  تناسبات، 
کاربران از فضا، مشکالت  ارزیابی عملکردی فضاها، نحوه استفاده 
فعالیت  انجام  اجتماعی  ویژگی های  و  کــاربــران  تحرکات  موانع  و 
برخی فضای   .)Mohammadi & Ayatollahie, 2015( می دانند 
کالبدی را چون سامانه ای فضایی می دانند که مشخصه های این 
 .)Pasalar,( سامانه فضایی بر تعامالت جمعی کاربران مؤثراست 
کانون های  که خود موجب تشکیل  مشخصه های فضایی   2003
فعالیت و اشتیاق به فعالیت در قسمت هایی خاص از فضا می گردد؛ 
ویژگی هایی چون حضور عناصر طبیعی، چشم اندازهای طبیعی، 
وجود  و   )Daneshgar Moghadam, et al., 2011( طبیعی  مصالح 
 Mardomi کیفیت عناصر محیطی کالبدی مانند مبلمان و  عوامل 
عمومی  فــضــای  مــشــخــصــه هــای  مــونــتــرو   .)& Qamari, 2011(
منسجم،  ساختار  امنیت،  می شمرد:  بــر  چنین  را  اجتماع پذیر 
تداوم، خوانایی، قلمرو، وجود تسهیالت مناسب، راحتی و آسایش 
محیطی، آموزش، پیچیدگی و رمزآلودی، تنوع، خلوت، دلبستگی 
و تعامالت اجتماعی )Avila Montero, 2001(. نقره کار و همکاران، 
به منظور بررسی »اجتماع پذیری در حیاط خانه ایرانی» پنج معیار 
کالبدی، زمینه ای، روانی _شخصیتی، رفتاری _ فعالیتی و معنایی را 

.)Noqrekar, et al., 2014( گرفته اند در نظر 
تأمین  صاحب نظران،  آرای  و  مربوطه  نظری  مبانی  بــه  باتوجه 
به  نیاز  بعد اجتماعی فضاهای عمومی در مجتمع های مسکونی 
گروه های مختلف استفاده کنندگان از  کنان و  شناخت نیازهای سا
کالبدی فضا دارد.  فضا و از طرفی شناخت امکانات و قابلیت های 
کالبدی،  ابعاد  گفت اجتماع پذیری فضا، دارای  بنابراین می توان 
در  یکدیگرند.  ارتقادهنده  و  مکمل  که  است  اجتماعی  و  انسانی 
کالبدی _ساختاری و  که ناظر بر ویژگی های  کالبدی  این میان بعد 
که  کیفیت محیطی است، بعد غالب اجتماع پذیری فضاست. چرا
در مقوله اجتماع پذیری فضا بعد کالبدی زمینه ساز ابعاد اجتماعی، 
انسانی و رفتاری محسوب می شود. از این  رو در تحقیق حاضر در 
کالبدی  ابــعــاد  پــژوهــش،  پیش ُبرد  منظور  بــه  شــده  تنظیم  مــدل 

شماره1(.  گرام  )دیا است  شده  گرفته  نظر  در  فضا  اجتماع پذیری 
و  مؤلفه ها  بــه  فضا  اجتماع پذیری  مفهوم  یــادشــده  ــرام  گ ــا دی در 
کالبدی،  امنیت  مؤلفه های  اســـت.  شــده  تفکیک  متغیرهایی 
بازی پذیری  بــودن،  چندمنظوره   فضایی،  انتظام  هویت مندی، 
که با تسهیل  کیفیت فضا هستند  و آسایش زیستی شاخص های 
فعالیت، پذیرا ساختن محیط برای حضور افراد، تعامل اجتماعی 
کم وکیف  بر  انعطاف پذیری  و  دعوت کنندگی  محیط،  از  لــذت  و 

گرام شماره1(.  اجتماع پذیری فضا تأثیر می گذارند )دیا

2.2. پایداری اجتماعی
کتور زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی  برای توسعه پایدار سه فا
پایداری   1992 ســال  در  ریــو  »کنفرانس  اســت.  شــده  گرفته  درنظر 
بین نسلی،  معقول  و  مناسب  زندگی  حق  به عنوان  را  اجتماعی 
 )Samimi Far کرد فرانسلی و عدالت اجتماعی بین المللی معرفی 
»توانایی  به  اجتماعی  پایداری   .«& Hamze Nejad, 2013: 122(
و  رفــاه  ایــجــاد  ــای ضـــروری  ــزاره اب نگهداری  و  بــرای حفظ  جامعه 
بــرای  اجتماعی  مؤلفه های  ثــبــات  حفظ  و  اجتماعی  مــشــارکــت 
 )Meshkini, et al., می کند  اشــاره  انسجام  و  یکپارچگی  گسترش 
(208 :2013». به  نظر می رسد هیچ اجماع نظری در حیطه نظری 
و بحث های مدیریتی و اجرایی در رابطه با شاخصه های پایداری 
اجتماعی شهری وجود ندارد و »هر صاحب نظر و سیاست گذاری با 
توجه به معیارهای خاص و یا چشم انداز آینده، تعریفی از پایداری 
حال،  بااین    .«)Davidson, 2010: 879( می دهد  ارائه  را  اجتماعی 
از  جوانبی  شامل  اجتماعی  پــایــداری  ــرای  ب موردنظر  ابعاد  غالب 
که الزمه تعامل و ارتباط بین  خواست ها و نیازهای انسانی است 
انسانی مطلوب و رشد فردی و جمعی جوامع انسانی است. پایداری 
که موجب  اقتصادی است  و  اجتماعی  با عدالت  اجتماعی مالزم 
رشد و پیشرفت انسانی و رسیدن به سطحی استاندارد برای تأمین 
نیازهای درونی و بیرونی است )Balaceanu, et al., 2012(. عدالت 
اجتماعی، مهم ترین و اثرگذارترین شاخص در رسیدن به پایداری 

اجتماعی محسوب می شود. 
اجتماعی  عــدالــت  را  شهر  اجتماعی  ــداری  ــای پ عــوامــل  ــرفــت  وودک
درون نسلی و برون نسلی، مشارکت و دموکراسی محلی، بهداشت، 
اجتماعی،  محرومیت  ــردن  کـ ریــشــه کــن  ــاه،  ــ رف و  زنــدگــی  کیفیت 
سرمایه اجتماعی، تعامل اجتماعی، ایمنی، توزیع عادالنه درآمد، 
و  فرهنگی  سنت های  تعلق،  و  اجتماعی  حس  اجتماعی،  نظم 
سازمان های اجتماعی فعال می داند      )Woodcraft, 2012(. تین 
اصلی  معیار  چهار  شامل  را  اجتماعی  پایدار  توسعه  همکارانش  و 
عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت و امنیت معرفی 

گرام شماره1: مؤلفه های کالبدی اجتماع پذیری فضا  دیا
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کرده اند )Thin, et al., 2002(. کوالنتونیو نیز در تحقیقات خود نشان 
اجتماعی  سنتی  اصــول  از  ترکیبی  اجتماعی  پایداری  که  می دهد 
اشتغال،  بهداشت(،  و  )مسکن  اساسی  و  اولیه  نیازهای  قبیل  از 
آموزش، برابری و عدالت اجتماعی و مفاهیم جدیدی که کمتر قابل 
رفاه  خوشبختی،  مکان،  حس  هویت،  مانند  هستند  اندازه گیری 
کیفیت زندگی است )Colantonio, 2008(.  ویلیامز در این راستا  و 
فرصت های  سبز،  فضای  امکانات،  به  دسترسی  چون  عواملی  به 
شغلی، حمل ونقل عمومی، فرصت هایی برای قدم زدن و دوچرخه 
سواری، سالمت و بهداشت عمومی، جدایی گزینی اجتماعی کمتر، 
فضای  پایین،  مهارت  با  افــراد  بــرای  شغلی  فرصت های  باالبردن 
  .)Williams,می کند ــاره  اش صرفه  به  مقرون  مسکن  و  مسکونی 

 2004: 31)
اجتماعی،  پــایــدار  توسعه  به  رسیدن  ــرای  ب پیرایه گر،  و  شهابیان 
کاهش  همگان،  بـــرای  شــهــری  خــدمــات  بــه  آســـان  دسترسی  بــه 
سالمت  و  بهداشت  ارتــقــای  شخصی،  نقلیه  وسیله  از  استفاده 
توزیع عادالنه  کودکان،  و  کم توان  گروه های  به  توجه  شهروندان، 
امکانات، تقویت حس تعلق و هویت فرهنگی در شهر و جلوگیری 
 .)Shahabian & Piraeger, 2013( کرده اند آلودگی ها توجه  انواع  از 
جمعی  عرصه های  »طراحی  راهکارهای  همکاران،  و  هاشم نژاد 
و  اجتماعی  تعامل  بعد  در  عمومی»  فضاهای  در  چندمنظوره 
»طراحی اقلیمی» در بعد رفاه اجتماعی را دارای بیشترین اهمیت 
می دانند  مسکن  برنامه های  در  اجتماعی  پــایــداری  کسب  بــرای 
)Hashemnejad, et al., 2015(. هادیزاده زرگر و همکاران مؤلفه های 
امنیت، مشارکت و کیفیت زندگی را شاخص های پایداری اجتماعی 
و  گرفته اند )Hadizadeh Zargar, et al., 2013(. جمعه پور  نظر  در 
کیفیت زندگی، امنیت و مطلوبیت  ابراهیمی مؤلفه های مشارکت، 
که شاخص های  کرده و به این نتیجه رسیده اند  محیطی را بررسی 
رضایت  و  اجتماعی  عدالت  جنایت،  و  جــرم  مقابل  در  حفاظت 
تحقق  در  سهم  بیشترین  دارای  خدمات  به  دسترسی  کیفیت  از 
 )Jomepour & Ebrahimi, است  مسکونی  مجتمع های  پایداری 
)2005. سجادی قائم مقامی و همکاران، به منظورسنجش پایداری 
اجتماعی در مجتمع های مسکونی به شاخص های مهمی چون 
آسایش درون خانه، بازی پذیری فضاهای باز و چندمنظوره برای 
 )Sajjadiکرده اند کودکان، هویت اجتماعی و نظم اجتماعی اشاره 

 .Ghaemmaghami, et al., 2011) 
در  شده  اشــاره  اجتماعی  پایداری  مفاهیم  و  مؤلفه ها  در  مداقه  با 
که ابعاد اجتماعی  آرای صاحب نظران، این موضوع آشکار می شود 
شاخصه های اساسی برای ارزیابی پایداری اجتماعی هستند، چرا 

قلمداد  اجتماعی  و  محیطی  رضایت  پیامد  توأمان  ابعاد  این  که 
حاضر  تحقیق  اجتماعی  پــایــداری  مــدل  در  رو  ایــن   از  می شوند. 
که  گرفته شده است  نظر  در  اجتماعی  ابعاد  گــرام شــمــاره2(،  )دیــا
مؤلفه های  دارنــد.  خــود  بطن  در  نیز  را  محیط  و  کالبد  از  رضایت 
و  انسانی  بین  ارتباطات  به  مربوط  اجتماعی  تعامل  و  مشارکت 
که جزء الینفک  رشد جمعی و میزان همبستگی اجتماعی است 
به  اجتماعی  حس  مفهوم  می شود.  محسوب  اجتماعی  پایداری 
که فرد با داشتن حس اجتماعی خود را جزئی از  این معنی است 
جامعه و دارای ارتباط متقابل با دیگر اعضا می داند. با تقویت حس 
که مؤلفه ای  تعلق اجتماعی شکل می گیرد  تعامالت،  و  اجتماعی 
نشانگر  که  چرا اســت.  اجتماعی  پایداری  میزان  سنجش  در  مهم 
مؤلفه ای  اجتماعی  هویت  است.  جامعه  به  فرد  وابستگی  میزان 
و  فــرد  شخصیتی  و  فرهنگی _اجتماعی  ویــژگــی هــای  بــه  کــه  اســت 
کالبدی بستگی دارد و هماهنگی میان این ابعاد  محیط انسانی و 
کمک می کند. فضاهای عمومی عرصه ای برای بروز  به ارتقای آن 
کالبدی  ابعاد اجتماعی یادشده است. بنابراین قابلیت ها و کیفیت 
نقش  رو،  ایــن   از  دارد.  بسزایی  نقش  ابعاد  ایــن  وضعیت  در  فضا 
اجتماع پذیری فضا برای رسیدن به پایداری اجتماعی بسیار حائز 
اهمیت می نماید، گرچه کمتر مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گرفته 

گرام شماره2(.   است)دیا

3. روش 
کیفی است، بعد  کمی و  روش تحقیق حاضر ترکیبی از روش های 
راهبرد  تحقیق،  فرضیه  ــون  آزم منظور  به  پژوهش  راهــبــرد  کمی 
میان  طبیعی  ــبــاط  ارت ثبت  راهــبــرد  ایــن  در  اســـت.  همبستگی 
قابلیت  آن،  مهم  امتیازهای  از  یکی  و  اســت  نظر  مــورد  متغیرها 
 .)Grote & Wang, 2009( گستره وسیعی از متغیرهاست مطالعه 
اســنــادی،  مطالعات  انــجــام  و  پیشین  تحقیقات  بــررســی  ضمن 
فضا  اجتماع پذیری  مفاهیم  دهنده  شکل   مؤلفه های  و  اصــول 
مطابق  مفهومی  مــدل هــای  ــورت  ــه  صـ ب اجــتــمــاعــی  پـــایـــداری  و 
گرام های شماره1و2، به دست آمده است. به  منظور سنجش  دیا
برای  و  این مفهوم  کالبدی  بعد  مؤلفه های  اجتماع پذیری فضا، 
ارزیابی پایداری اجتماعی به ابعاد انسانی و اجتماعی آن پرداخته 
ابعاد  بر  کالبدی فضا  ابعاد  تأثیر  کلی  به طور  شده است. درواقع 
واقع  سنجش  مورد  فضا  از  استفاده کنندگان  اجتماعی  و  انسانی 
گفتنی است عدم پرداختن به ابعاد دیگر مفاهیم جزو  شده است. 
موانع و محدودیت های پژوهش محسوب می گردد. برای سنجش 
و ارزیابی مؤلفه های یادشده در نمونه های موردی )مجتمع های 

گرام شماره2: متغیرها و مفاهیم اجتماعی پایداری اجتماعی  دیا
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حاوی  پرسشنامه هایی  اندیشه(،  و  وحدت  مهرنیایش،  مسکن 
گویه های پنج گزینه ای طیف لیکرت )کاماًل موافق تا  سی سئوال با 
کاماًل مخالف( تنظیم شد. سئواالت مربوط به پایداری اجتماعی، 
پرسش از وجود روابط، تعامالت، مشارکت، حس هویت و حس 
کنان مجتمع و چگونگی آن بود. پرسش های  اجتماعی میان سا
رابطه  در  محیطی  آسایش  بعد  در  فضا  اجتماع پذیری  به  مربوط 
فعالیت  سهولت  و  اجــرا  نحوه  مصالح،  امــکــانــات،  از  رضــایــت  بــا 
وجود  از  فضاها  بازی پذیری  بعد  در  بــود.  عمومی  فضاهای  در 
کیفیت و امکان نظارت والدین بر آنها  فضاهای بازی، امکانات، 
سئوال شد. در بعد چندمنظورگی فضا امکان انجام فعالیت های 
مختلف و وجود عناصر دعوت کننده برای جذب گروه های مختلف 
بررسی شد. در بعد هویت مندی فضا از حس تعلق و دلبستگی به 
از  فضایی  انتظام  بعد  در  شد.  سئوال  مجتمع  عمومی  فضاهای 
سئوال  عمومی  فضاهای  بهداشت  و  اندازه  دسترسی،  موقعیت، 
کالبدی، و عدم وجود  شد و در بعد امنیت وجود احساس امنیت 
مزاحمت در فضاهای عمومی پرسش شد. جامعه آماری تحقیق 
وحدت  و  نیایش  اندیشه،  مجتمع  سه  در  کن  سا خانواده های 
با  متناسب  پرسشنامه ها  می باشد.  خــانــوار(  هــزار  چهار  (تقریبًا 
کامل واحدهای  و با رعایت همپوشانی  تعداد خانوار هر مجتمع 
 300 میان  در  منظم  خــوشــه ای  نمونه گیری  طریق  از  مسکونی 
خانواده توزیع شد. صحت سئواالت پرسشنامه )اعتبار درونی( از 
آماری  از 10درصد جامع  کرونباخ  آلفا  تعیین میزان ضریب  طریق 
حاصل  داده هــای  درنهایت  گردید.  تأیید  بــود،   ./76 میزان  که 
این  به  SPSS تحلیل شد.  نرم افزار  از  استفاده  با  از پرسشنامه ها 
بررسی  بــرای  نمونه ای  تک  تی  پارامتریک  آزمــون هــای  از  منظور 
بــرای  پیرسون  آزمـــون  و  مقایسه  معیار  بــا  مــوجــود  وضــع  تــفــاوت 
تحلیل همبستگی میان اجتماع پذیری فضا و پایداری اجتماعی 

 .)Karami, et al., 2017: 174- 80( استفاده شده است
و  محتوا  تحلیل  روش  و  مشاهده  و  مصاحبه  از  کیفی  بعد  در 
از  و تحلیل داده  هــای حاصل  به منظور تجزیه  استدالل منطقی 
و  مفاهیم  بین  روابــط  برقراری  قالب  در  آنچه  شد.  استفاده  آنها 
مقدمات موجود از طریق فرایند استدالل منطقی مدنظر است، 
از  آمده  به دست  اطالعات  و  نتایج  تحلیل  و  کمی عینیات  »ثبت 
قابل  و  اقامه دالیل عینی، مشاهده پذیر  بر  تجارب عینی مبتنی 
صورت  به   مصاحبه ها  روند   .«)Mirjani, 2010: 44( است  آزمون 
ساختار یافته بوده و در هر سئوال پرسشنامه، برای تحلیل مناسب 
آنها خواسته شد  از  با پاسخ دهندگان،  ارتباط مناسب  پاسخ ها و 
که ارائه نظر و بیان علت نمایند. به دلیل نقد صحیح، برای پرهیز 
از جهت دهی به ذهنیت پاسخ دهندگان، در صورت رضایت آنها از 
گردد تا نکات  یک موضوع، سعی شد عوامل مؤثر بر رضایت بیان 
این مرحله  راهبرد تحقیق در  ارزیابی واقع شود.  نیز مورد  مثبت 
که به منظور درک تنوع ها _الگوهای مشابهت  راهبرد تطبیقی بود 
تعداد  بین  در  آنها  گــی هــای  ویــژ مطالعه  طریق  از  گونی_  گونا و 
متوسطی از نمونه ها انجام می شود. از اهداف اصلی این راهبرد، 
انجام  طریق  از  الگوها  میان  معلولی  و  علت  رابطه  نمودن  برقرار 
از   .)C.Ragin, 1994( گی های آنهاست  گروهی و ویژ مقایسه های 

این رو داده های حاصل از مطالعات میدانی بر اساس شباهت ها و 
گردید.  همچنین میزان تکرار در مصاحبه ها دسته بندی و تحلیل 
فضاها  اجتماع پذیری  با  رابطه  در  انسانی  رفتارهای  و  کنش ها 
تعیین  به  منظور  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  مشاهده  طریق  از  نیز 
براساس  نتیجه گیري  و  مقوله ها  و  مضامین  فــراوانــی  شمارش  و 
توصیف  بــراي  پژوهشی  فن  که  کمي»  محتواي  »تحلیل  از  آنها، 
کمی محتواي مطلب است، با رویکرد توصیفی  عینی، نظام مند و 
مضامین   .)Iman & Noshadi, 2011: 19- 20( گردید  استفاده 
گی های  »ویژ قالب  در  میدانی  مطالعات  و  مصاحبه ها  از  برگرفته 
سعی  و  گردید  دسته بندی  اجتماع پذیری»  با  مرتبط  محیطی 
کمی از فراوانی آنها در هر مجتمع به صورت  شد اطالعات آماری و 

گردد. تطبیقی ارائه 

4. معرفی نمونه های موردی
مهر  مسکونی  مجتمع  سه  حاضر،  تحقیق  مــوردی  نمونه های 
حاشیه  در  که  اســت  اردبیل  شهر  در  وحــدت  و  نیایش  اندیشه، 
این  اجـــرای  از  هــدف   .)1 شــمــاره  )تصویر  شــده انــد  احـــداث  شهر 
کردن  خانه دار  برای  تالش  کشور،  دیگر  شهرهای  چون  پروژه ها، 
پروژها  این  مکانیابی  بــرای  بــوده  اســت.  کم درآمد  و  ضعیف  قشر 
در  موجود  دولتی  زمین های  و  نگرفته  صورت  اولیه ای  مطالعات 
که  حاشیه شهر به این پروژه ها اختصاص داده شده است. از آنجا 
این مجموعه ها به  گونه ای یکجا و همزمان، برنامه ریزی، طراحی 
و اجرا شده اند و در مقیاس چند واحد مسکونی تا ساختمان های 
مجموعه های  تعریف  در  دارنــد،  قرار  بزرگ  مجموعه های  تا  بلند 
اداره  اطــالعــات  طبق   .)Einifer, 2000( می گیرند  جا  مسکونی 
)پیله  اندیشه  مهر  مسکن  مجتمع  اردبیل،  شهرسازی  و  راه  کل 
مجتمع  شهر،  شرقی  جنوب  در  خانوار  هزار  چهار  برای  سحران( 
و  شهر  غربی  جنوب  در  خــانــوار  ــزار  ه دو  ــرای  ب نیایش  مسکونی 
در  خانوار   200 و  هزار  برای  )میراشرف(  وحدت  مسکونی  مجتمع 
از  که حــدود 40درصـــد واحــدهــا خالی  ــداث شــده  شمال شهر اح

سکنه است )تصویر شماره2(. 

5. تجزیه وتحلیل داده ها
مجتمع های  در  فــضــا  اجــتــمــاع پــذیــری  ــاد  ــع اب سنجش   .5.1

مسکونی مهر اردبیل
تک  تــی  آزمـــون  از  پرسشنامه ها،  از  حاصل  ــای  داده هــ بــراســاس 
فضا  اجتماع پذیری  موجود  وضعیت  سنجش  به منظور  نمونه ای 
معیار  میانگین  اســت.  شــده  استفاده  مسکونی  مجتمع های  در 
می باشد ،   3 اســت،  آمـــاری  جامعه  میانگین  همان  که  مقایسه 
وضعیت  نشان دهنده  آمده  به دست  میانگین  اختالف  بنابراین 
اســت.  مجتمع  فضاهای  اجتماع پذیری  بــا  دررابــطــه  متغیر  هــر 
به   اجتماع پذیری فضا  بــرای هر متغیر  آزمــون  نتیجه  در جــداول، 
گرفته شده است.  گانه و نیز به  صورت مجموع در نظر  صورت جدا
یافته های حاصل از بررسی چگونگی تحقق اجتماع پذیری فضا و 
متغیرهای آن در مجتمع های مسکونی مهر اردبیل به تفکیک هر 

مجتمع به شرح زیر ارائه می گردد:
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5.1.1. مجتمع مسکونی نیایش
کمتر  طبق نتایج جدول شماره1 میزان معنی داری به دست آمده 
که میزان برخورداری  گرفت  از 0/05 و معتبر است. می توان نتیجه 
از اجتماع پذیری فضا و ابعاد آن در حد  مجتمع مسکونی نیایش 
و  آمـــاری  نمونه  میانگین  به  توجه  با  همچنین  و  اســت  متوسط 
و  وضعیت  بهترین  در  محیطی  آسایش  متغیر  میانگین،  اختالف 
کی از  متغیر هویت مندی در ضعیف ترین حالت قرار دارد. این امر حا
آن است که این مجتمع از لحاظ زیرساخت ها، جنس مصالح و اجرا، 
از فضاهای عمومی در وضعیت  سهولت حرکت و راحتی استفاده 

نسبتًا مطلوبی قرار دارد. با این  حال پاسخگویان نتوانسته اند حس 
با فضاهای  قرابت، دلبستگی و احساس هویت مطلوبی دررابطه 
کم سکونت  که با توجه به سابقه  عمومی مجتمع داشته باشند؛ 
کودکان و  در این مجتمع قابل توجیه است. نبود فضاهای بازی 
این  میزان  بــودن  کم  موجب  عمومی  فضاهای  بازی پذیری  عدم 
تنها فضای  که  گفتنی است  )تصویر شماره3(.  مؤلفه شده است 
سرپوشیده عمومی برای جمع شدن اهالی، مسجد مجتمع است 

)تصویر شماره4(.

تصویر شماره1: موقعیت مجتمع های مسکن مهر در شهر اردبیل:1ـ مجتمع اندیشه، 2- مجتمع نیایش و 3ـ مجتمع وحدت 
)http://www.earth.google.com :مأخذ(

تصویر شماره2: از راست، مجتمع اندیشه، مجتمع نیایش و مجتمع وحدت 

جدول شماره 1: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش وضعیت موجود اجتماع پذیری فضا در مجتمع مسکونی نیایش

انحراف معیارمیانگینمتغیرها
مقدار مقایسه= 3

سطح معنی داریدرجه آزادیtاختالف میانگین
3/430/400/436/10990/000اجتماع پذیری
3/590/690/598/61990/000آسایش زیستی

3/300/720/304/13990/000بازی پذیری
3/460/640/538/37990/000چند منظوره بودن

3/220/610/223/55990/001هویتمندی
3/460/580/467/81990/000انتظام فضایی

3/450/630/457/10990/000امنیت

کودکان در مجتمع نیایش تصویر شماره4: مسجد، تنها مکان عمومی در مجتمع نیایش تصویر شماره3: نبود فضای بازی 
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5.1.2. مجتمع مسکونی وحدت
نتایج جدول شماره2 میزان برخورداری مجتمع مسکونی  طبق 
وحدت از اجتماع پذیری فضا و ابعاد آن در حد پایین تر از متوسط 
قرار دارد و با توجه به میانگین نمونه آماری و اختالف میانگین، 
بودن  منظوره  چند  پذیری،  بازی  محیطی،  آسایش  متغیرهای 
و هویت مندی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و فقط دو متغیر 
انتظام فضایی و امنیت در وضعیت حد متوسط و باالی متوسط 
در  مجتمع  این  در  اجتماع پذیری  متغیر  درمجموع  دارنــد.  قــرار 
طبق  دارد.  قــرار    )-0/89 میانگین  )اختالف  نامساعد  وضعیتی 
داده های حاصل از پرسشنامه ها از جمله علت های این موضوع 
شماره5(،  )تصویر  ساخت  و  اجرا  نحوه  و  زیرساخت ها  در  ضعف 
آنها،  بر  نظارت  امکان  و  کــودکــان  ــازی  ب مناسب  فضاهای  نبود 
کردن فضاها برای استفاده های  کاربردی  نبود امکان استفاده و 
به  دلبستگی  و  نزدیک  ارتــبــاط  بــرقــراری  امکان  نبود  و  مختلف 
فضاهای عمومی )تصویر شماره6( است. از طرفی به علت فاصله 
ایجاد حس امنیت  از شهر، ورود به آن موجب  زیاد این مجتمع 
کنان می شود. از دسترسی و موقعیت فضاهای عمومی نیز  در سا

رضایت نسبی وجود دارد. 

5.1.3.مجتمع مسکونی اندیشه
ــدول شــمــاره3 مــیــزان مــعــنــی داری بــه دســت آمــده  طبق نتایج ج
مسکونی  مجتمع  برخورداری  میزان  است.  معتبر  و   0/05 از  کمتر 
و  باالی متوسط  آن در حد  ابعاد  و  اجتماع پذیری فضا  از  اندیشه 
پایداری  مؤلفه  میانگین  اختالف  دارد؛  قــرار  مطلوب  وضعیت  در 
اجتماعی در مجموع 0/66 است. با توجه به میانگین نمونه آماری 
و اختالف میانگین، آسایش محیطی در بهترین وضعیت و متغیر 
امر به  که این  بازی پذیری فضاها در ضعیف ترین حالت قرار دارد 
از  رضایت  دارد.  اشــاره  کودکان  بازی  برای  مناسب  فضاهای  نبود 
نحوه اجرا و سهولت فعالیت در معابر و فضاهای عمومی به علت 
رسیدگی به زیرساخت ها در حد مطلوبی است. از طرفی در نتیجه 
وجود فضاهایی چون مرکز خرید )تصویر شماره7(، مدرسه ابتدایی 
با  اهالی  ارتباطات  شماره9(،  )تصویر  مسجد  و  شماره8(  )تصویر 
یکدیگر بیشتر شده و این امر به ایجاد حس اجتماعی و در نتیجه 

هویتمندی افراد منجر شده است. 

تصویر شماره5: ضعف در ساخت و اجرای ساختمان ها در مجتمع 
وحدت 

تصویر شماره7: مرکز تجاری در مجتمع 
اندیشه 

مجتمع  در  مسجد  شـــمـــاره9:  تــصــویــر 
اندیشه 

در  ابــتــدایــی  مــدرســه  شــمــاره8:  تصویر 
مجتمع اندیشه 

کد  را و  یکنواخت  فضاهای  و  هم شکل  بلوک های  شماره6:  تصویر 
میان آنها در مجتمع وحدت 

جدول شماره2: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش وضعیت موجود اجتماع پذیری فضا در مجتمع مسکونی وحدت

انحراف معیارمیانگینمتغیرها
مقدار مقایسه= 3

سطح معنی داریدرجه آزادیTاختالف میانگین
0/890/39990/031-2/110/82اجتماع پذیری
3/020/530/020/47990/638آسایش زیستی

0/750/36990/320-2/250/57بازی پذیری
1/400/64990/334-1/600/59چند منظوره بودن

0/030/72990/472-2/960/48هویتمندی
3/440/620/447/05990/000انتظام فضایی

3/520/660/527/93990/000امنیت
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5.2. چگونگی تحقق پذیری پایداری اجتماعی در مجتمع های 
مسکونی مهر اردبیل

مسکونی  مجتمع های  در  اجتماعی  پــایــداری  ارزیــابــی  منظور  به 
به  )باتوجه  با معیار مقایسه  تفاوت وضع موجود  بررسی  به  اقدام 
میانگین جامعه آماری معیار مقایسه 3 است( از طریق آزمون تی 

تک نمونه ای شده است.
5.2.1. مجتمع مسکونی نیایش

کمتر  طبق نتایج جدول شماره4 میزان معنی داری به دست آمده 
از 0/05 و معتبر است. میزان برخورداری مجتمع مسکونی نیایش 
تعامل  و  از متغیر مشارکت  غیر  به  آن  ابعاد  و  اجتماعی  پایداری  از 
اجتماعی در حد متوسط و باالی متوسط قرار دارد. دراین میان 
متغیر حس اجتماعی در بهترین وضعیت و متغیر تعامل اجتماعی 
که  می دهد  نشان  موضوع  این  دارد.  قــرار  حالت  ضعیف ترین  در 
مجتمع  در  گرفته  شکل  جامعه  جــزو  را  خــود  مجتمع  کنان  سا
گرچه عماًل فقدان رابطه خوب  می دانند و به آن حس تعلق دارند؛ 
کارهای جمعی وجود  و نزدیک میان همسایگان و عدم مشارکت در 
که در بحث هویتمندی در رابطه با  دارد. این موضوع همان  طور 
کم سکونت )1تا 2 سال(  اجتماع پذیری فضا اشاره شد، به سابقه 

کمبود  و نبود آشنایی طوالنی مدت میان اهالی مرتبط است. البته 
کنان باشد نیز  که زمینه ساز آشنایی و تعامل سا فضاهای عمومی 

مزید بر علت است.
5.2.2. مجتمع مسکونی وحدت

طبق نتایج جدول شماره5 میزان معنی داری به دست آمده برای 
که نشان می دهد این متغیرها  برخی متغیرها بیش از 0/05 است 
برای پاسخگویان در سطح معنی داری نبوده اند. میزان برخورداری 
مجتمع مسکونی وحدت از پایداری اجتماعی، به غیر از متغیر حس 
آن  با  دیگر،  به عبارت  دارد.  قرار  نامطلوب  وضعیت  در  اجتماعی، 
کوچک اهالی  که جزئی از جامعه  کنان مجتمع پذیرفته اند  که سا
مجتمع هستند، هنوز رابطه نزدیک و صمیمی میان همسایگان و 
کنان مجتمع وجود ندارد. به نظر می رسد بنا بر دالیل مختلف،  سا
زمینه های  یا  مجتمع  زیستی  و  کالبدی  ابعاد  از  نارضایتی  مانند 
فرهنگی و اجتماعی، تمایل چندانی به ایجاد جمع های دوستانه و 
انجام فعالیت های اجتماعی مشارکتی به وجود نیامده است. از این  
رو مؤلفه تعامل اجتماعی و به  تبع حس تعلق و هویت اجتماعی در 

سطحی پایین قرار دارد.

جدول شماره3: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش وضعیت موجود اجتماع پذیری فضا در مجتمع مسکونی اندیشه

انحراف معیارمیانگینمتغیرها
مقدار مقایسه= 3

سطح معنی داریدرجه آزادیTاختالف میانگین
3/660/390/665/55990/000اجتماع پذیری
3/940/540/946/10990/000آسایش زیستی

3/260/560/264/59990/000بازی پذیری
3/530/590/537/86990/000چند منظوره بودن

3/910/700/916/27990/002هویتمندی
3/400/700/405/75990/000انتظام فضایی

3/530/640/538/24990/000امنیت

جدول شماره4: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش وضعیت پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی نیایش

انحراف معیارمیانگینتغیرها
مقدار مقایسه= 3

سطح معنی داریدرجه آزادیtاختالف میانگین
3/410/710/415/72990/000پایداری اجتماعی

0/121/04990/299-2/881/14مشارکت اجتماعی
0/322/31990/023-2/681/38تعامل اجتماعی

3/520/840/529/69990/000هویت اجتماعی 
3/501/010/504/95990/001تعلق اجتماعی
4/180/891/1813/23990/000حس اجتماعی

جدول شماره5: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش وضعیت پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی وحدت

انحراف معیارمیانگینمتغیرها
مقدار مقایسه= 3

سطح معنی داریدرجه آزادیtاختالف میانگین
0/203/30990/041-2/800/70پایداری اجتماعی

0/93990/352-0/10-2/901/06مشارکت اجتماعی
0/62990/080-0/84-2/161/29تعامل اجتماعی

0/423/87990/000-3/421/08هویت اجتماعی 
0/300/92990/057-2/701/24تعلق اجتماعی
3/941/100/948/48990/000حس اجتماعی
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5.2.3. مجتمع مسکونی اندیشه
طبق نتایج جدول شماره6 میزان معنی داری به دست آمده عمومًا 
کمتر از 0/05 است. میزان برخورداری مجتمع مسکونی اندیشه از 
پایداری اجتماعی و ابعاد آن در حد متوسط و باالی متوسط قرار 
دارد. متغیر مشارکت اجتماعی در مطلوب ترین وضعیت قرار دارد. 
کارهای جمعی میان همسایگان  که در  کی از این است  این امر حا
مشارکت نسبی وجود دارد و همسایگان توانسته اند به سطحی از 

شناخت از یکدیگر و درک لزوم همکاری با دیگران برای رسیدن به 
کم سکونت و  به علت سابقه  بااین  حال  برسند.  اهــداف مشترک 
اسکان مداوم خانواده های جدید در واحدهای مسکونی، تعامالت 
و  تعلق  و  اجتماعی  حس  بنابراین  اســت.  متزلزل  هنوز  اجتماعی 
کاماًل شکل نگرفته  کنان مجتمع  هویت اجتماعی در میان تمام سا
است. اما به  نظر می رسد زمینه های رونق و رشد این مؤلفه وجود 

دارد.

جدول شماره6: نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای سنجش وضعیت پایداری اجتماعی در مجتمع مسکونی اندیشه

انحراف معیارمیانگینمتغیرها
مقدار مقایسه= 3

سطح معنی داریدرجه آزادیtاختالف میانگین
3/910/720/9111/16990/000پایداری اجتماعی

3/721/130/7212/46990/000مشارکت اجتماعی
3/301/120/3016/03990/000تعامل اجتماعی

3/341/270/3410/31990/014هویت اجتماعی 
3/281/000/2812/78990/006تعلق اجتماعی
3/321/190/3212/67990/000حس اجتماعی

جدول شماره7: نتایج آزمون پیرسون برای تعیین رابطه همبستگی میان اجتماع پذیری و پایداری اجتماعی

پایداری اجتماعیآماره هااجتماع پذیری

اجتماع پذیری در مجتمع نیایش
**0/677ضریب همبستگی پیرسون

0/000سطح معنی داری

اجتماع پذیری در مجتمع وحدت
**0/354ضریب همبستگی پیرسون

0/000سطح معنی داری

اجتماع پذیری در مجتمع اندیشه
**0/760ضریب همبستگی پیرسون

0/000سطح معنی داری

5.3. رابطه اجتماع پذیری فضا و پایداری اجتماعی 
پــایــداری  و  فضا  اجتماع پذیری  میان  رابــطــه  سنجش  منظور  بــه  
اســت.  شــده  اســتــفــاده  پیرسون  همبستگی  آزمـــون  از  اجتماعی 
طبق نتایج جدول شماره7 سطح معنی داری خطای آزمون برای 
که این امر نشان دهنده  کمتر از 0/01 است،  سطح اطمینان 0/99 
متغیر  دو  میان  معنی دار  ارتــبــاط  ــود  وج و  تحقیق  فرضیه  تأیید 
اجتماع پذیری و پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی مهر 
موضوع  این  همبستگی  ضریب  مقادیر  به  توجه  با  است.  اردبیل 
که در مجتمع اندیشه میزان پایداری اجتماعی  استنباط می شود 

مجتمع هاست.  سایر  از  بیش  فضاها  اجتماع پذیری  واسطه  به 
قــرار دارد. در  پایینی  تــراز بسیار  این مقدار در مجتمع وحــدت در 
مجموع، با توجه به نتایج آزمون های تی )سنجش وضعیت موجود 
همبستگی  ضریب  آزمــون  و  اجتماعی(  پایداری  و  اجتماع پذیری 
کــه هــرچــه اجــتــمــاع پــذیــری فضاهای  کـــرد  ــا  ــوان چنین ادعـ ــی ت م
عمومی مجتمع ها بیشتر باشد، میزان پایداری اجتماعی در سطح 
کالبدی  وضعیت  با  دررابطه  ادامــه  در  می گیرد.  قــرار  مطلوب تری 
مجتمع ها و دالیل وجود اجتماع پذیری یا عدم آن در مجتمع ها 

بحث خواهد شد.

6. بحث
که مجتمع اندیشه  داده هــای حاصل از بخش پیشین نشان داد 
در مقایسه با دیگر مجتمع ها دارای مطلوب ترین وضعیت از لحاظ 
به  اســت،  اجتماعی  پــایــداری  و  عمومی  فضاهای  اجتماع پذیری 
نیز این موضوع و وجود رابطه میان  که نتایج مصاحبه ها   نحوی 
بــرخــورداری  مــیــزان  بــه  شــمــاره1  نــمــودار  در  می کند.  تأیید  را  آنها 
از  حاصل  داده هـــای  براساس  محیطی  ویژگی های  از  مجتمع ها 
که  مصاحبه ها و مشاهدات میدانی اشاره شده است. همان  طور 
لحاظ  از  اندیشه  مسکونی  مجموعه  شده،  داده  نشان  نمودار  در 
برخورداری از قابلیت های محیطی در بهترین وضعیت قرار دارد. 
نابرابری های فضایی  کاهش  توزیع فضایی منافع اجتماعی برای 

کیفیت زندگی و  کالبدی از طریق ارتقای  کیفیت محیط  و ارتقای 
که  رسیدن به پایداری مستلزم درک تحلیلی از وضع موجود است 
در آن به دنبال تخصیص منابع با مطلوب ترین ترکیب موجود بوده 
که شالوده واقعی برای فعالیت های  و الزمه آن پژوهش هایی است 
اصالحی فراهم نماید )Khakpour & Bavan Puri, 2009: 185(. در 
این بخش به تحلیل ساختار فضایی مجتمع ها پرداخته می شود. 
با  گرفته مجددًا  و مشاهدات صورت  از مصاحبه ها  نتایج حاصل 
ویژگی های  و  انطباق داده شده  از پرسشنامه ها  داده هــای منتج 
فضاهای  اجتماع پذیری  با  مرتبط  محیطی  متغیرهای  و  فضایی 

گردید: عمومی به شرح زیر دسته بندی 
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6.1. فضاهای اجتماع پذیر
دارند،  افراد  جذب  برای  زیادی  قابلیت  که  اجتماع پذیر  فضاهای 
گروه سنی و  کدام از این فضاها  دارای انواع مختلفی هستند. در هر 
جنسی یا نوع خاصی از فعالیت مورد نظر است. با این  حال می توان 
که حاصل ادغام فضاهای  کرد  فضاهای چندمنظوره ای را طراحی 
گیرنده مجموعه ای از فعالیت ها  اجتماع پذیر مختلف بوده و در بر 
و تعامالت انسانی باشند. این فضاها مکان هایی پرجنب وجوش و 

گیرنده طیف زیادی از افراد خواهد بود. پویا و در بر 

6.1.1. فضاهای سبز
در حال حاضر هیچ  کدام از سه مجتمع دارای فضای سبز )هر چند 
اندک( نیستند. این امر به معنی نبود یکی از مهم ترین فضاهای 
اجتماع پذیر و دعوت کننده است. وجود درختان و گیاهان متناسب 
با اقلیم اردبیل در معابر می تواند بسیار به طراوت، تنوع بصری و 
کند. این فضاها می تواند چون پارک هایی  کمک  جذابیت محیط 
انواع بازی ها و ورزش هــا دارند و هم  که هم امکاناتی برای  باشند 
را برای نشستن و تشکیل جمع های دوستانه تأمین  مکان هایی 

می کنند. 

کودکان 6.1.2. فضاهای بازی  
ــازی  ب بـــرای  فــضــایــی  هــیــچ گــونــه  از ســه مجتمع،  کـــدام  هــیــچ   در 
معابر  عمومی  فضاهای  در  کودکان  و  نشده  گرفته  درنظر  کودکان 
کودکان  نــدارد.  گاه نظارت والدین بر آنها وجود  که  بازی می کنند 
مهمترین قشر فعال در فضاهای عمومی مجتمع ها هستند. نوع 
طراحی فضاهای باز مجتمع های مسکونی و به  کارگیری ایده های 
بیشتر  هرچه  حضور  بــرای  مناسب  شرایط  ایجاد  منظور  به  مؤثر 
سالمندان  نیازهای  به  توجه  و  مجتمع ها  محوطه  در  کنان  سا
باز  فضاهای  از  استفاده کنندگان  بیشترین  به عنوان  کــودکــان  و 
مجموعه ها، نقش بسزایی در افزایش حس همسایگی و تعامالت 
 Yazdani کنان مجتمع های مسکونی خواهد داشت اجتماعی سا

 .)& Teimuri, 1392(
6.1.3. مکان های تجاری

که افراد به   صورت روزمره با آنها  کز خرید از مکان هایی هستند  مرا

اجتماعی  تعامالت  و  ارتباط  برای  کز محلی  مرا این  دارنــد.  ارتباط 
تجاری  کاربری های  فاقد  نیایش  و  وحدت  مجتمع های  هستند. 
گرچه بافت غالب مجتمع اندیشه را )همچون دو مجتمع  هستند. 
دیگر( بلوک های مسکونی شکل داده اما تعدادی فروشگاه در آن 
در  شماره7(.  )تصویر  است  اهالی  ارتباطات  محل  که  دارد  وجود 
و  ــد  دارن بسیار  رفــت و آمــد  دوره گـــرد  فروشنده های  مجتمع  سه  هر 

تاحدودی مایحتاج اهالی را تأمین می کنند.

6.1.4. مکان های فرهنگی
ایجاد  بــرای  بااهمیت  بسیار  مکان های  می توانند  فرهنگی  کز  مرا
کز  مرا این  در  باشند.  مجتمع  کنان  سا ارتباطات  و  آشنایی  زمینه 
کالس های آموزشی برای  فعالیت های فرهنگی چون برگزاری انواع 
اقشار مختلف، مراسم مذهبی، جلسات وابسته به امور محلی و ... 
که در این مجتمع ها وجود  انجام می گیرد. تنها مکان های فرهنگی 
دارد، مساجد در مجتمع های اندیشه و نیایش )نیمه کاره( و مدرسه 
اندیشه،  مجتمع  در  مسجد  اســت.  اندیشه  مجتمع  در  ابتدایی 
گردهمایی اهالی  به ویژه در ایام عزاداری محرم، عامل مهمی برای 

مجتمع است.

کالبدی _ اجتماعی فضا 6.2. اندازه 
روانی  بعد  با  تنگاتنگ  ارتباط  عمومی  فضاهای  مقیاس  و  ــدازه  ان
استفاده کنندگان از فضا دارد. در پروژه های مسکن مهر اولویت بر 
مانده  جا  بر  فضاهای  و  است  بوده  مسکونی  پر  فضاهای  ساخت 
به عنوان فضاهای عمومی قلمداد می شوند. فاصله زیاد بلوک های 
مسکونی در مجتمع وحدت موجب از میان رفتن مقیاس انسانی 
فضاهای عمومی معابر شده است. اندازه فضاهای عمومی بر ایجاد 
فضاهای ناامن مؤثر است. »مقیاس انسانی فضا همراه با قابلیت 
نمایانی فرم فضا و آسایش بصری و محیطی موجب افزایش حس 
 .»)Akbari & Pakbonyan, 2012: 16( می شود  اجتماعی  امنیت 
که باوجود  امنیت در مجتمع های یادشده در حد متوسط است 
شهر  اصلی  بافت  از  مجتمع ها  فاصله  و  مجتمع  مسکونی  بافت 
عمومی  فضاهای  انسانی  مقیاس  طرفی،  از  اســت.  قابل توجیه 

بستری را برای آشنایی، خوانایی و تعلق به محیط ایجاد می کند.
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آسايش زيستی تنوع بصری

مجتوع نيايش مجتمع وحدت مجتمع انديشه

گی های محیطی مرتبط با اجتماع پذیری  کنان مجتمع ها از ویژ نمودار شماره1: ارزیابی میزان برخورداری سا
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6.3. آسایش زیستی
نــشــان دهــنــده  ــه  ک مسکونی  مــجــمــتــع هــای  در  زیــســتــی  ــش  ــای آس
مختلف  گروه های  استفاده  و  فعالیت  در  سهولت  و  راحتی  میزان 
اجــرای  نحوه  از  رضایت  و  مختلف  مواقع  در  عمومی  فضاهای  از 
کم  بسیار  وحــدت  مجتمع  در  زیرساخت هاست،  و  ساختمان ها 
است. نحوه اجرای زیرساخت ها، به خصوص دررابطه با واحدهای 
مسکونی مناسب نیست. این امر موجب ایجاد نارضایتی بسیار و 
خالی از سکنه بودن بخش قابل توجهی از مجتمع شده است. در 
مجتمع نیایش نیز به علت عدم تکمیل اجرای معابر و فضاهای باز 
اندیشه  بامشکل همراه است. در مجتمع  این فضاها  فعالیت در 
وجود آسایش زیستی قابل   قبول موجب افزایش رضایت عمومی و 
افزایش جمعیت در این مجتمع شده است. ساخت وساز مربوط 
به بافت مجتمع و معابر مناسب تر همچنان درحال اجرا و تکمیل 
است. آسایش زیستی رضایت از محیط را به همراه دارد و در پی آن 
تمایل به حضور در محیط و لذت بردن از آن و درنتیجه تعامالت 

انسانی و حس دلبستگی و تعلق به محیط نیز افزایش می یابد.

6.4. تنوع بصری
ایجاد  و  ــراد  اف جــذب  در  مهمی  عامل  فضا  در  بصری  تنوع  وجــود 
افــراد در آن اســت. در مجتمع  وحــدت به علت  تمایل به حضور 
سری سازی و استفاده از نقشه های واحد در بلوک های مسکونی و 
کاربر های غیرمسکونی تنوع بصری چندانی )نه در نماها و نه  نبود 
در بافت مجتمع( وجود ندارد )تصویر شماره6(. در مجتمع نیایش 
ساخت  ماحصل  هرچند  ــت،  اس ــوده  ب اینگونه  ساخت  روال  نیز 
که این  کاسته است  کلی  کمی از یکنواختی  چند پیمانکار مجری 
اندیشه بسیار به  چشم می خورد. در این مجتمع  امر در مجتمع 
وجودکاربری های غیرمسکونی نیز موجب تنوعاتی هرچند اندک از 

لحاظ بصری شده است.

7. نتیجه گیری
مجتمع های مسکن مهر اردبیل نمونه ای از مجتع های مسکونی 
جوانب  تمام  کــردن  لحاظ  بــدون  و  یک جا  بــه صــورت  که  هستند 
که افراد بسیاری  انسانی و زیستی احداث شده اند. با توجه به این 
کن این مجتمع ها هستند و تداوم زندگی در آنها تا نسل ها ادامه  سا
پایداری اجتماعی در این مجتمع ها  لزوم توجه به  خواهد یافت، 
ترکیبی  روش  طریق  از  کــه   حاضر  تحقیق  در  مــی شــود.  احــســاس 
اجتماع پذیر  که  شد  داده  نشان  است،  یافته  انجام  کیفی  و  کمی 
بودن فضاهای عمومی مجمتع های مسکونی تأثیر معنی داری بر 
که از طریق عواملی  پایداری اجتماعی دارد. اجتماع پذیری فضاها 
و  فضاها  در  زیستی  آسایش  و  امنیت  هویت مندی،  وجــود  چــون 
تأمین  کودکان  برای  آنها  بازی پذیر بودن  و  نیز چندمنظوره بودن 
مجتمع های  در  اجتماعی  پــایــداری  سطح  افــزایــش  به  مــی شــود، 
مسکونی منجر می شود. رسیدن به پایداری اجتماعی که به واسطه 
حاصل  زندگی  محیط  از  رضایت  افــزایــش  و  زندگی  شرایط  بهبود 
می شود، نتیجه افزایش حس اجتماعی، تعلق اجتماعی و هویت 
اجتماعی و از این رو ارتقای تعامل و مشارکت اجتماعی است. در 

و  محیط  به  دلبستگی  حس  و  عاطفی  ارتباط  افزایش  میان  این 
کنان ایجاد می شود،  که برای سا تأثیرات روانی و اجتماعی مثبتی 

غیرقابل کتمان است. 
از  حاصل  داده هـــای  آزمــون  از  حاصل  نتایج  به  باتوجه  پایان،  در 
پرسشنامه های توزیع  شده در نمونه های مــوردی، مصاحبه ها و 
راهکارهای  به  توجه  یافته ها،  انطباق  و  گرفته  صورت  مشاهدات 
زیر برای تأمین اجتماع پذیری فضاها و ارتقای پایداری اجتماعی 

پیشنهاد می شود:
فضاهای  سبز،  فضاهای  چــون  اجتماع پذیر  فضاهای  ایجاد   -
کز فرهنگی: این فضاها می توانند  کز تجاری و مرا کودکان، مرا بازی  
که امکان انجام  گرفته شوند  همچون فضاهای چندمنظوره درنظر 
گروه های مختلف مردم و از  فعالیت های مختلف در آنها و جذب 

این  رو افزایش ارتباطات انسانی را دارند. 
با احساس امنیت،  کالبدی _اجتماعی فضا: این متغیر  اندازه   -

آشنایی و احساس تعلق به محیط مرتبط است.
کالبدی و افزایش  - آسایش زیستی: این متغیر رضایت از محیط 

تمایل به حضور در فضا را به دنبال دارد. 
- تنوع بصری: این متغیر موجب جذابیت و دعوت کنندگی فضا 

می شود. 
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