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 :چکیده

پایداری اجتماعی در معنای کلی مترادف با باالبردن کیفیت زندگی انسان نسل حاضر و نسل آینده با در نظر گرفتن 
هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی معیار های تاثیرگذار بر پایداری و و همه اقشار است . استعدادها و ظرفیت های ا

بررسی زوایای  وتا با تحلیل  می کوشدحاضر  پژوهش. اجتماعی ) به طور خاص تعامالت اجتماعی ( در فضاهای فرهنگی است

اجتماعی،شناخت انسان و ابعاد وجودی -گوناگون مرتبط با موضوع اعم از شناخت توسعه پایدار،آشنایی با نگرش فرهنگی
او،فرهنگ و الگوهای رفتاری و... از طریق روش تحقیق کیفی راهکارهایی در جهت تحقق پایداری اجتماعی در یک مجموعه 

های سازنده آن با استفاده از روش های نظری موضوع و آشنایی با مولفهبررسی زمینه وهش بادر این پژ .ارائه دهدفرهنگی خاص 

کتابخانه ای مفاهیم ، تعاریف و نظریه های مطرح در زمینه توسعه پایدار اجتماعی و معماری پایدار، الگوهای معماری، الگوهای 
نتایج حاصل حاکی از تاثیر معیارهای تخراج می شود .اجتماعی جامعه و همچنین مباحث تعامالت اجتماعی اس –فرهنگی 

  بر افزایش تعامالت اجتماعی در فضاهای فرهنگی است. انسانیو  فضایی
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 : مقدمه

طراحی بر اساس پایداری اجتماعی نوعی پاسخ به نیازهای اساسی انسان است. در این راستا ایجاد محیط هایی که با اندیشه  

ساختارهایی که  .آگاهانه بتوانند برقراری تعامالت اجتماعی را در یک فضای ساخته شده پاسخ گو باشند بسیار حائز اهمیت است

فضاهای فرهنگی از ظرفیت باالیی در در این میان  ن ایجاد ارتباطات اجتماعی را فراهم آورند.از نظر اجتماعی فعال بوده و امکا
جذ  افراد و افزایش تعامالت اجتماعی برخوردارند.در این پژوهش که با رویکرد پایداری به موضوع نگاه شده است تاکید بر 

فضاهای فرهنگی باید قابلیت پاسخ گویی به نیاز های اجتماعی اقشار اهای فرهنگی است.افزایش تعامالت اجتماعی در فض

پایداری به عنوان رویکردی که نیاز های نسل امروز  ،مقالهمختلف مردم در زمان های مختلف را داشته باشند.بنابراین در این 
بعد از مطرح شدن مباحث  شپژوهرابدون آسیب رساندن به نیازهای نسل آینده برآورده می سازد مطرح شده است.در این 

مرتبط با پایداری،پایداری اجتماعی و معماری پایدار اجتماعی به بررسی فرهنگ و ارتباط آن باشکل گیری الگوهای معمارانه و 

در پژوهش حاضر سعی بر آن است که رویکرد نو و آینده  در پی آن شکل گیری الگوهای رفتاری و تعامل اجتماعی پرداخته شد.

 در جهان معاصر تحت عنوان پایداری مطرح است  در ابعاد اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار گیرد. نگری که 

در .  اجتماعی به کار گرفته شده است –در این تحقیق از میان نگرش هایی که به معماری وجود دارد نگرش فرهنگی 
وردن نیازها، افزایش کیفیت زندگی او و استفاده از تمام پایداری اجتماعی محور اصلی، انسان نسل حاضر وآینده می باشد و برآ

ظرفیتها و توانش در بهبود وضع خود از اهداف پایداری اجتماعی است. که معیارهایی هم چون دسترسی برابر به منابع)عدالت 

ارتقاء روابط جمعی و  اجتماعی(،توانایی خو  زیستن، سالمت و رفاه اجتماعی،امنیت، باال بردن سطح آکاهی و آموزش، مشارکت،

در این پژوهش با توجه به گستردگی ابعاد پایداری اجتماعی به طور خاص تعامالت اجتماعی مورد بررسی  ... را دارا می باشد.

 . [1] قرار گرفته است

پژوهش های انجام شده در خصوص معماری پایدارعمدتا در بخش های کالبدی یا بخش محیطی است و به دلیل توجه به 

صرفه جویی در مصرف انرژی و مواردی از این قبیل خود به خود بخش اقتصادی را نیز در بر گرفته است. اما در مورد پایداری 

اجتماعی و به طور کلی مطالعات رفتاری و جامعه شناسانه در معماری بیشتر پژوهش هادر حوزه کالن )شهری( است و در حوزه 
. با این حال در یک نگاه به گذشته شاید بتوان ریشه های مطالعات اجتماعی در معماری معماری کمتر به آن پرداخته شده است 

را در نوشته های آموس راپاپورت ، پل الیور در حدود سی سال پیش و همچنین بررسی های روانشناسانه رابرت گیفورد جستجو 

  .کرد

ختلف باشد نیز دیدگاه های مختلفی وجود دارد ، از درباره یک فضای عمومی موفق که بتواند پذیرای افراد و گروه های م

 رد .جمله می توان به دیدگاه های جین جیکوبز ، یان گل ، آلن جاکوبس ، کوپر مارکوس ، دونالد اپیلیارد اشاره ک

 اجتماعی  یپایدار

تاکنون تالش های بسیار اندکی برای تعریف پایداری اجتماعی به عنوان بعدی مستقل از توسعه پایدار صورت گرفته است . 

عالوه بر این ، به نظر می رسد هیچ اجماع نظری بر روی معیارها و دیدگاه ها  در تعریف پایداری اجتماعی وجود ندارد  و هر 

به معیارهای خاص و چشم انداز آینده ، تعریف متفاوتی از پایداری اجتماعی را ارائه می نویسنده  و یا سیاست گذاری با توجه 



 

. با این حال پایداری اجتماعی رابطی میان ابعاد مختلف توسعه  [2]دهد. بنابرین دستیابی به یک تعریف کلی بسیار دشوار است 

ی پایداری اجتماعی این است که نسل های آینده دسترسی . و در واقع پایان توسعه محسو  می شود. هدف اصل [3]پایدار است 

 . [ 4]یکسان و یا بیشتری به منابع اجتماعی نسبت به نسل کنونی داشته باشند 

 پایداری اجتماعی در معماری :

پایداری در معماری شامل اهداف کالبدی )محیطی و اقتصادی( اهداف غیر کالبدی )هدف های اجتماعی( است . برای مثال 
ستفاده از مصالح قابل بازیافت در ساختمان ، طراحی اقلیمی ساختمان ، صرفه جویی در مصرف انرژی و تقلیل هزینه ها در دراز ا

مدت از اهداف کالبدی پایداری و استفاده از رنگ ها با فرم های خاص با هدف خاطره انگیزی با توجه به کیفیت فضا و فرهنگ 

دار محسو  می شوند. پایداری اجتماعی به نوعی با همان اهداف غیر کالبدی معماری پایدار جز اهداف غیر کالبدی معماری پای
 –در ارتباط است . آنچه امروز با عنوان پایداری اجتماعی در معماری مطرح است در حقیقت برخاسته از رویکردهای فرهنگی 

اجتماعی در معماری است . در این نگرش تاثیر رفتار ها ، اعتقادات و فرهنگ جامعه در معماری در درجه اول اهمیت قرار می 

 [ .5]گیرد 

 نگرش فرهنگی اجتماعی 

فعالیتها و مجموعه فعالیت ها نمود خاص خود را در فضای معماری دارند. به سخنی دیگر هر فضا می تواند نشان دهنده نوع 
فعالیتی باشد که در آن صورت می گیرد. محققین فرهنگ گرا یک نظریه بسیار مهم در این خصوص ارائه می نمایند. آن ها 

نگ آن جامعه. به سخنی دیگر به رد نظریه های اقلیمی، اقتصادی تکنولوژیک و معتقدند شکل ظرف مکانی معلولی است از فره

اجتماعی، بنا محصولی  -... می پردازند که هر کدام یکی از این علل را عامل اصلی شکل گیری بنا می دانند. بنابر نگرش فرهنگی

های اجتماعی روانی، نیاز های مادی، نیاز های  است که در رابطه با طبیعت، اجتماع، ایدئولوژی جهان بینی، روش زندگی، نیاز

 [ .6]فردی و گروهی، منابع اقتصادی و فنون قابل دسترس شکل می گیرد 

در "چنانچه مشاهده می شود روانشناسی محیط نیز تأثیر به سزایی در تحقیقات پژوهشگران نگرش اجتماعی داشته است. 

 . [ 5] "های اجتماعی و فرهنگی توجه می شودروانشناسی محیط به آدا ، رسوم، ارزشها و معیار

 روانشناسی محیطی     

روانشناسی محیط بخشی از علم روانشناسی است که تعامل و رابطه متقابل تجربه ها و فعالیت های انسانی را با جنبه های  "

 ارزشها و رسوم، آدا ، به محیط شناسی روان در .[ 7] "فیزیکی محیط اطراف تجزیه و تحلیل می کنند –متناسب اجتماعی 

وی فیزیکی قرارگاه فرد و بین متقابل بررسی را روانشناسی محیط جیفورد [ .5]شود  می توجه فرهنگی و اجتماعی معیارهای

 به وی تجار  و رفتار همزمان، و کند دگرگون می را محیط فرد متقابلی، تأثیر چنین در وی، عقیده به[ . 8]می کند تعریف

 روانشناسی [ .9]دارد  و کار سر محیطشان و مردم میان روابط و تعامالت با محیط، .روانشناسی شود دگرگون می محیط وسیله

  .[ 11]دهد  می قرار بررسی مورد را انسان تجربه و رفتار و فیزیکی محیط بین مشترك مناسبات محیط،



 

بعد روانشناسی محیط در نظر گرفت. در ادبیات موجود با توجه به تعاریف مطرح شده می توان انسان و محیط را به عنوان دو 

در مورد آن دسته از رویکرد های پژوهشی در معماری، که انسان و تأمین آسایش روحی و روانی او اهمیت دارد. غالباً موارد زیر 

 مورد بررسی قرار می گیرند.

 ه انسان با محیط )فضا( و بالعکسالف: نیاز های انسان ،   : رفتارها و فعالیتهای انسان   ج: رابط     

با توجه به اینکه نقطه آغازین این بررسی ها، انسان است، می تواند شروع خوبی برای رسیدن به مفهوم پایداری اجتماعی    

 .نظریه مازلو در شرح سلسله مراتب نیازهای انسانی یکی از کامل ترین برخوردها با این موضوع می باشد در معماری فضا باشد. 
مازلو اذعان می دارد که بسیاری از نیازها مربوط به محیط مصنوع نمی باشد . به طوری که بعضی از نیازها بر پایه عوامل 

فیزیولوژیکی ، روانی ، اجتماعی و یا مجموعه ای از این عوامل هستند . همچنین هرم مازلو  نیازهای اولیه و عالی انسان را در 

 ن نیازهای مطرح شده در هرم مازلو به کیفیات طراحی را نشان می دهد .برمی گیرد . جدول یک برگردا

 [11]طراحی  برگردان نیازهای انسان به کیفیت های یک:جدول 

 کیفیت های طراحی مربوطه نیازهای انسانی

 تسهیالت و تجهیزات کافی - نیازهای فیزیولوژیک

 آسایش ) دما ، آفتا  ، باران ، تنظیم اقلیمی خرد و ...( -

 استحکام -

 کیفیت های طراحی مربوطه نیازهای انسانی

 ایمنی معابر -  نیازهای ایمنی

 نظارت و مراقبت -

 محرمیت -

 نفوذپذیری و انعطاف پذیری -

 تسهیالت اجتماعی - نیاز به تعلق داشتن

 حس مکان، هویت -

 خوانایی ، تناسب بصری -

 حس تعلق به فضا - نیاز به قدر

 فردیت ، تعلق داشتن به گروه  -

 فرصت هایی برای شخصی سازی فضا و مشارکت طراحی - به خود شکوفایینیاز 

 تنوع -

 نما و منظر - نیاز به زیبایی

 غنا -

به نظر می رسد که کیفیت هایی که مربوط به نیازهای عالی انسانی هستند و نیز یک با دقت در برگردان نیازها در جدول    

کیفیت هایی که با مقوله زمان بیشتر مرتبط هستند ، در پایداری اجتماعی فضا از اولویت بیشتری برخوردار می باشند. بدین 

خلق می شوند و می توانند در مدت زمان معنی که آن دسته از کیفیت های فضایی که با توجه به نیازهای غیر مادی انسان 



 

طوالنی در فضا حفظ شوند حائز بیشترین اهمیت در پایداری اجتماعی فضا می باشند . هر چند ممکن است توجه به نیازهای 

 مادی و فیزیولوژیک انسان در طراحی فضا نیز منجر به ایجاد این نوع کیفیت های  فضا شود .

 کیفیت فضا

نشان داده است که لزوماً توجه به کالبد فضای مطلوبی را ایجاد نمی کند  توسعه یافتهده در کشورهای مشاهدات فضای خلق ش

ست ) به این شکل نشان داده شده ا  1-3.از همین رو ارتباط ابعاد کالبدی و انسانی در طراحی یک فضای مطلو  در نمودار 

 . (  1384عباس زادگان ، 

 

 

 [12]ضاهای شهری ابعاد مختلف طراحی ف یک:شکل 

 

مورد دیگری که همواره در مطالعات پایداری اجتماعی جهت اعمال در طراحی مد نظر بوده وموضوع اصلی این پژوهش است 

به طور کلی معماری با رویکرد پایداری اجتماعی طراحی فضاهایی است که با  ، همخوانی الگوهای رفتاری و معماری می باشد .

فرهنگ ، رفتارها و روش زندگی انسان ها برای حداکثر زمان ممکن همخوانی داشته باشد و بستر مناسب زندگی برای زمان های 
نه ای طراحی را جهت می دهد تا ارتباط انسان پایداری اجتماعی با بررسی نیازها و رفتارهای انسان به گو. طوالنی به شمار آیند 

و محیط مصنوع برای مدت طوالنی برقرار باشد و این مستلزم شناخت کیفیت های فضایی است که بر اساس نیازهای انسانی 

یازده  [14]در این زمینه عباس زاده و تمری  . [13] تعریف می شوند و از انعکاس این نیازها در طراحی فضا به وجود می آیند
مولفه مطابقت با نیازهای زندگی انسانی ، مقیاس انسانی ، انعطاف پذیری ، خوانایی ، گوناگونی ، تنوع کاربری ، نفوذ پذیری ، 

اجتماع پذیری ، دسترسی ، پاکیزگی ، امنیت ، سالمت و منظر را  به عنوان مولفه های تاثیرگذار بر کیفیت فضاهای عمومی 

نیز اعتقاد دارد فضاهای عمومی باید از انعطاف مناسب برخوردار باشند . گوناگونی ) تنوع ( تجربه  [15]معرفی می کند . بنتلی

فضا داللت بر ویژگی های محیطی می کند که واجد فرم ها ، استفاده ها و معانی گوناگون باشند. کاربری های متنوع جاذ  این 
نیز شاخص و نمادین بودن و همچنین برخورداری از تناسبات بصری و  [17] و موسوی کیفیت ها را به وجود می آورند .زاهدیان

زیبایی ، پاسخ گویی به حضور گروه های اجتماعی مختلف و توجه به نیازهای آن ها ، انعطاف پذیری و انطباق پذیری و پاسخ 

ابعاد طراحی فضای شهری

ابعاد انسانی

معنی فضا و 
ارتباط با آن

حقوق شهروندی در 
فضای شهری

نیازهای 
انسان

ابعاد کالبدی

تیپولوژی 
مناسب

اصول 
کالبدی



 

به مردم را از عوامل دستیابی گویی به استفاده طوالنی ، ایجاد حس تعلق و حس مکان ، خوانایی و دادن حق مشارکت وانتخا  

به کیفیت های فضایی پاسخ گو می داند . با توجه به موارد مذکور ، معیارهای ارائه شده در طراحی را می توان با توجه به 

نیازهای اساسی انسان و کیفیات فضایی در نظر گرفت . این معیارها کیفیات فضایی و ابعاد انسانی یک فضای کالبدی ) در این 

 فضای فرهنگی( را در بر می گیرند و عبارتند از :    جا 

 ی:فضایمعیارهای 

 تنوع عملکردی ) اختالط کاربری ها ، امکان وجود فعالیت های مختلف ( -

 حضور و استفاده تمام افراد ) سالمندان ، میانساالن ، کودکان ، زنان ، قومیت ها ، ناتوانان جسمی و ... ( -

 و فعالیت های گروهیامکان برگزاری گردهمایی ها  -

 قابلیت استفاده ازفضا در زمان های مختلف -

 خدمات و عملکردهای رفاهی  -

 انعطاف پذیری -

 :یانسانمعیارهای 

 احساس امنیت -

 خوانایی -

 حس تعلق -

 وجود عناصر نمادین فرهنگی -

داف پژوهش در جدول با توجه به نتایج مطالعات انجام شده مهم ترین راهکارهای طراحی مجتمع های فرهنگی با توجه به اه
 ارائه شده است . 2

 : راهکارهای طراحی مجتمع های فرهنگی پایدار ) منبع : نگارندگان ( 2جدول شماره 

 راهکارهای طراحی نام شاخص معیار
ی
ضای
ی ف
ها
یار
مع

 
تنییوع عملکییردی ) اخییتالط 

کییاربری هییا ، امکییان وجییود 

 فعالیت های مختلف (

، به طوری که با کاربری های داخیل تعبیه کاربری های متناسب در محوطه  -

 ساختمان هماهنگ  در تکمیل کاربری های مجموعه باشد .

 هم جواری فضاهای با کاربری مشابه -

 تنوع در فعالیت ها و خدمات  -

حضور و استفاده تمام افیراد ) 

سییییالمندان ، میانسییییاالن ، 

کودکان ، زنان ، قومییت هیا ، 

 ناتوانان جسمی و ... (

 

 مکان های مناسب برای افراد از گروه های مختلف سنی در نظر گرفتن -

 تعبیه امکانات برای استفاده معلولین حرکتی و جسمی -

 



 

امکان برگزاری گردهمایی هیا 

 و فعالیت های گروهی

 

در نظر گرفتن فضاهای باز مناسب برای نشستن  قدم زدن جهت ایجاد محل  -

 مناسب برای گفت و گو تعامالت اجتماعی

گرفتن فضاهای چند منظیوره بیه منظیور برگیزاری گردهمیایی هیا و در نظر  -

 مراسم ملی و مذهبی

قابلیت استفاده ازفضا در زمان 
 های مختلف

 

 در نظر گرفتن تمهیداتی به منظور استفاده از فضا در فصول مختلف -

 فعالیت های شبانه -

 خدمات و عملکردهای رفاهی 

 

افراد بیشتری را فراهم می کنید . تعریف عملکردهای رفاهی که امکان حضور  -

 همچون رستوران ، کافی شاپ ، فضای بازی و  ....

توجه به فعالیت های فرهنگی جاذ  جمعیت همچون سیالن هیای کوچیک  -

 نمایش ، تئاتر، نمایشگاه های دائمی و یا موقت .

 انعطاف پذیری

 

... ( به گونه توجه به محل استقرار عناصر سخت ) راه پله ، آسانسور ، داکت و  -

 ای که خللی در انعطاف پذیری فضا ایجاد نکند .

 افزایش ارتباط البی ها با سایر فضاها -

 توجه به جزییات داخلی فضاها و مبلمان های تطبیق پذیر -

 راهکارهای طراحی نام شاخص معیار

ی
سان
ی ان
ها
یار
مع

 

 احساس امنیت

 

 ایجاد دسترسی های امن و مناسب به مجموعه -

 نورپردازی مناسب  -

 خوانایی

 

استفاده از فرم های متمایز ، جدیید و خیوش ترکییب ، بیه طیوری کیه فیرم  -

 ساختمان به عنوان فرم شاخص شهری تلقی شود .

پرهیز از ایجاد فضاهای ناخوانا و رعایت تنوع در طراحی بیه منظیور افیزایش  -
 خوانایی و حق انتخا  .

 وجود تابلوها و عالئم نمادین -

 ویت ساختن فعالیت هایی که مربوط به عموم مردم است .قابل ر -

 فرهنگی –همخوانی فضا با الگوهای اجتماعی  - حس تعلق

استفاده از عناصر کالبدی و المان هایی که یادآور خیاطرات جمعیی اسیتفاده  -

 کنندگان از فضاست .

 وجود عناصر نمادین فرهنگی

 

تندیس ها و تابلوهای هنیری و استفاده از عناصر هنری همچون) مجسمه ها،  -

... ( به عنوان نمادهای تزیینی باعث درگیری ذهنی می شود و میل به حضور 
 در فضا را افزایش می دهد .

 

 نتیجه گیری :



 

پاییدار بیه لحیا   جامعیه . است گرفته صورت اجتماعی مؤثر بر شکل گیری پایداری  عوامل شناسایی باهدف پژوهش این

  .گیردد برقیرار مندی اجتماعی بهره راستای در  محیط و انسانی جامعه متعادل همزیستی آن در است که ای جامعه اجتماعی ،

جهت  راهکارهایی که با توجه به مطالعات انجام شدهدر این پژوهش تاکید بر افزایش تعامالت اجتماعی در فضای فرهنگی است 

ارائیه شیده در طراحیی فضیاهای  راهکارهایمد نظر قرار دادن .  ظرفیت اجتماع پذیری و تعامالت اجتماعی مطرح شد باالبردن
چنین تحلیل هیا و  .فرهنگی تنها با درنظر گرفتن قابلیت انعطاف پذیری و انطباق با شرایط زمانی و فعالیتی جاری در فضاست 

 ت اجتماعی این فضاها باشد .با توجه به کیفی فرهنگیمطالعاتی می تواند راهنمایی برای برنامه ریزی فضایی و طراحی بناهای 
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