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 تعامالت اجتماعی بر ساکنان مسکن مهر های شاخصاثرگذاری  

 شهر یاسوج( :)مطالعه موردی 
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 چکیده

 یریو شکل گ جادیدر ا یحومه ها و محالت شهر ییعدم تواناشهر یاسوج مثل دیگر شهرهای کشور دارای مسکن مهر است و 

ها  رو ادهیپ را فقط در گریها شده است. شهروندان همد شدن افراد و خانواده زولهیساکنان خود مسبب ا یبرا یاجتماع یفضاها

متقابل  یها و کنش ها تیو فعال افتهیکاهش  یکه نسبت به گذشته روابط چهره به چهره و دورهم یدر حال نندیب یم

بر  یتعامالت اجتماع های شاخصو  ارهایمع یاثر گذار ییپژوهش حاضر با هدف شناسا .حذف شده است یاز زندگ یاجتماع

توصیفی است. -این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از حیث روش تحلیلی .ته استدر دستور کار قرار گرف ساکنان مسکن مهر

ها، اسناد فرادستی و...( است.  نامه بررسی مقاالت، پایان) اسنادی -ای صورت کتابخانه های اولیه به روش گردآوری اطالعات و داده

صورت تصادفی  نفر به 04و از بین ساکنان بومی نفر  34دانشگاهی  جامعهبه دست آمد که از بین  383اساس فرمول کوکران  بر

ی کمی از طیف سنجش لیکرت و برای سنجش روایی ها دادهساده مورد پرسش قرار گرفت. برای تبدیل ابعاد کیفی موضوع به 

 است که همبستگی دیدگاه آمده  دست  به .004پرسشنامه روایی و پایایی  تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد.

قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می  لیوتحل هیتجز، نتایج پرسشنامه با فن دیمتل مورد تیدرنهادهد.  یمنمونه آماری را نشان 

فضاها  نیباشند و فعال نمودن ا یبرقرار کننده عدالت اجتماع توانند یهمه م یبرا یدسترس تیو قابل تیجامع لیبه دل دهد

فرهنگ  ریو تکث دیتول یبرا یمکان جادیا نیو هم چن یاجتماع وندیپ ،یهم بستگجذب اقشار مختلف جامعه موجب  یبرا

و خلق  فیتعر نیو هم چن یتعامالت جمع شیدر جهت افزا ییفضاها نیچن یو عملکرد یکالبد تیفی.لذا توجه به کگردد یم

 جادیحس تعلق خاطر و ا یبه القا تواند یم یعموم یطراحان در فضاها یاز سو یو اجتماع یمختلف فرهنگ یدادهایرو

 .شهروند در شهر کمک کند یجمع تیهو یابیمشترک و باز یخاطرات جمع
 

 تعامالت اجتماعی، مسکن مهر، شهر یاسوج، روابط اجتماعیهای کلیدی:  واژه
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 قدمهم

توجه  ازمندین خواهند که یدرصد مردم جهان در شهرها زندگ 22از  شیب 6424سازمان ملل، تا سال  یها ینیب شیطبق پ

به  ازیکه ن ی( و امروزه مناطق شهر0: 6412است )سازمان ملل،  یآت یشهروندان در سالها یو خواسته ها ازهایبه ن یجد

در  ,Daffara) 6411:286دارد ) ینیشهرنش عیبه رشد سر ییگوجهت پاسخ ینفر ونیلیم 3 تیشهر با ظرف 1444وجود 

کرده  لیتبد یقرن شهر نیشدن قرن حاضر را به نخست یو جهان یاجتماع ،یاداقتص یروهاین ،یطیمح ستیکنار تحوالت ز

خدمات  ،یاجتماع شرفتیبه پ یابیامکان دست  لیاز قب ییایاگرچه توانسته است مزا ندهیشدن فزا یمدرن و شهر یاست. زندگ

شهرها را به مکان مواجه با  گرید یاما از سو اورد،یساکنان شهرها فراهم ب یو... برا یبهداشت ،یفرهنگ ،یآموزش التیو تسه

 یاز اصل یکیهمواره  یشهر یو خشونت ها مینابهنجار، جرا یرفتارها انیم نیکرده است. در ا لیتبد یدیجد یچالش ها

(. 1302:620،یشهرها و کالن شهرها در جهان بوده است )چراغ تیریمد یرو شیپ یاجتماع یها بیچالش ها و آس نیتر

 6410دارد ) ریتأث یشهر یدر فضا یبر رفتار شهروندان و کنش متقابل اجتماع میاز جرم به طور مستق و ترس یادراک ناامن

(Rad et al,  
 ییایو تعامل با همنوعان، در بستر پو شیآسا نیهستند تا عالوه بر تأم ژهیو یها تیبا هو ییها به دنبال عرصه ها انسان

 یمسئله ا یعموم یفضاها صینظر، استفاده و تخص نی(.از ا83: 1380،یللهخود نائل شوند )عبدا یبه کمال متعال یاجتماع

)قنبران و  ردیقرار گ یکنند مورد بررس یم یکه در شهرها زندگ ینروزانه کسا یدر مطالعات زندگ دیاست که با

 (.1303:08،یجعفر

وجود ندارد.  یاشند، به اندازه کافبخش ب تیو رضا ندیکه خوشا یشهر ینظر الدنبرگ امروزه در شهرها و محالت، فضاها از

کند، ابزار جهت سالمت روح و روان مورد  تیرا تقو یاجتماع یکه هم جذاب باشد و هم همبستگ ییبه فضا یکیمجاورت و نزد

 (.Project for Public Spaces,6442 ,است ) ازین

 یریو شکل گ جادیدر ا یا و محالت شهرحومه ه ییعدم تواناشهر یاسوج مثل دیگر شهرهای کشور دارای مسکن مهر است و 

ها  رو ادهیرا فقط در پ گریها شده است. شهروندان همد شدن افراد و خانواده زولهیساکنان خود مسبب ا یبرا یاجتماع یفضاها

متقابل  یها و کنش ها تیو فعال افتهیکاهش  یکه نسبت به گذشته روابط چهره به چهره و دورهم یدر حال نندیب یم

بر  یتعامالت اجتماع های شاخصو  ارهایمع یاثر گذار ییپژوهش حاضر با هدف شناسا .حذف شده است یاز زندگ یاجتماع

 .در دستور کار قرار گرفته است ساکنان مسکن مهر

 

 پیشینه تحقیق

ه های سنتی، (، در مقاله ای با عنوان بررسی نقش عناصر تجمع پذیر در تعامالت اجتماعی محل1302) رحیمی نژاد و همکاران،

 یسنت یمحله ها ریاز آن دارد که نقش عناصر تجمع پذ تیحکا قیتحق جینتای است و لیتحل -یفیتوص تحقیق به صورت روش

نقش  ،یسنت یعناصر در محله ها نیکه ا یشده است به گونه ا یدر تعامالت اجتماع جادیسبب ا ،یشهر یعموم یدر فضاها

 داشته اند. یو... را به خوب یعمکان، خاطرات جم یدادهایو رو تیفعال

ی، با روش اسالم یبر خلق مکان در معمار یو تأثرات تعامالت اجتماع ریتأث(، در مقاله ای با عنوان 1300) ،قره بگلو و همکاران

مولفه های محیطی و نحوه استفاده  ریدهد در خصوص تاث ینشان م قیتحق جینتای انجام شده است و لیتحل -یفیتوصتحقیق 

 ارزشمند اسالمی است. میسالم با توجه به مفاه یمولفه ها در خلق فضای تعامالت اجتماع نیسب از امنا
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در  یتعامالت اجتماع کردیبا رو یحیتفر یهنر یمجموعه فرهنگ یطراح (، در مقاله ای با عنوان1300) ،و همکاران یموریت

 یمثبت بر رو ریدهد عوامل مستخرج تأث ینشان م قیحقت جینتا ی انجام شده استلیتحل -یفیتوص، با روش تحقیق جانیاله

گفتگو،  یو چشم نواز، مکان مناسب برا بایمنظره ز ت،یسبز، امن ی: درختان و فضابیدارد که به ترت یارتقاء تعامالت اجتماع

کودکان،  یباز یراوجود آب و آبنما، مکان مناسب ب ،یرو ادهیمناسب پ ریمناسب، مس یوجود مبلمان مناسب، مکان ورزش

 شده است. یبند تیاولو یدسترس یبودن مجموعه فرهنگ کینزد ت،یحضور جمع

با  سکوت( واری)پشت د یتعامل اجتماع کردیدردزفول با رو یمجموعه فرهنگ(، درمقاله ای با عنوان 1306) ،و همکاران سرلک

به عنوان  «یفرهنگ - یاجتماع یزیربرنامه »ی انجام شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد لیتحل -یفیتوصروش تحقیق 

 ارائه شده است. یو فرهنگ یمختلف اجتماع یها تیاز فعال یمجموعه ا ،یشنهادیطرح پ یمحتوا
 

 روش تحقیق

صورت  های اولیه به توصیفی است. روش گردآوری اطالعات و داده-این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از حیث روش تحلیلی

های  ها، معیارها و شاخص بندی داده از دسته بعدها، اسناد فرادستی و...( است.  نامه ی مقاالت، پایانبررس) اسنادی -ای کتابخانه

تعامالت اجتماعی  ایه شاخصتحقیق از بطن مبانی نظری و ادبیات تحقیق استخراج شد و در راستای بررسی موضوع اثرگذاری 

نفر و از بین  34دانشگاهی  جامعهبه دست آمد که از بین  383اساس فرمول کوکران  در قالب پرسشنامه طراحی شد و بر

ی کمی از طیف ها دادهصورت تصادفی ساده مورد پرسش قرار گرفت. برای تبدیل ابعاد کیفی موضوع به  نفر به 04ساکنان بومی 

 دست  به .004مه پرسشناروایی و پایایی  سنجش لیکرت و برای سنجش روایی تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد.

قرار  لیوتحل هیتجز، نتایج پرسشنامه با فن دیمتل مورد تیدرنهادهد.  یماست که همبستگی دیدگاه نمونه آماری را نشان  آمده 

 گرفت.

 های تحقیق شاخص -1جدول

 وضعیت درآمد

 اشتغال زایی

 امنیت روانی

 امنیت مالکیت زمین

 وضعیت روشنایی

 باز و بسته بودن فضا

 رت اجتماعینظا

 اعتماد اجتماعی

 آشنا بودن به فضا

 فرم فضا

 کیفیت معابر

 فشردگی مکان 
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 شهر یاسوج  محدوده مورد مطالعه: موقعیت جغرافیایی

در بخش مرکزی،  ،شهر یاسوج از نظر تقسیمات سیاسی کشور مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد و مرکز شهر بویر احمد

شمالی و از نظر طبیعی بین رودخانه های بشار در جنوب و مهریان در غرب و کوه های دنا در شمال و شرق  دهستان سررود

دقیقه عرض شمالی و  68درجه و  34(. این شهر در موقع جغرافیایی 604:1320مهندسین مشاور همسو، ) محصور شده است

 هکتار را اشغال کرده است 1841و مساحتی برابر با  تهدقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرف 32درجه و  01

شهر یاسوج از سمت شمال و شرق به ارتفاعات زاگرس، از سمت  (.31:1382سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویر احمد، )

ر،از سمت جنوب به رودخانه بشار و روستاهای اکبر آباد، و نجف آباد، از سمت جنوب غربی به شهرک صنعتی و روستای بلوک

مهریان، شرف آباد علیا، شرف آباد سفلی و شرف آباد وسطی محدود می  روستاهایغرب و شمال غربی به رودخانه مهربان و 

 (.0:1384مهندسین مشاور همسو،) گردد

 

 موقعیت جغرافیایی شهر یاسوج-1نقشه 

 
 مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 مفهوم تعامالت اجتماعی

 های عاملیت از ناشی اجتماعی تعامالت. فرد چند یا دو بین ای رابطه هر از است عبارت اجتماعی التتعام اجتماعی، علوم در

 اجتماعی تعامالت .دهد می تشکیل اجتماعی دانشمندان تحلیل و تجزیه برای را اصلی هدف و اجتماعی ساختار اساس فردی

 وجود موضوع یا کار یک در درگیر فعاالن بین تباطیار هیچ بدون توانند می که هستند اجتماعی روابط از خاص مورد یک

 واکنش این و شود آنها میان واکنشی به منجر که بیشتر یا نفر دو بین رابطه ایجاد معنای به اجتماعی تعامالت .باشند داشته

 تعامل ونه،نم عنوان به دارد وجود اجتماعی تعامالت برای نیز دیگری تعاریف البته.است شده شناخته طرف دو هر برای

 تعریف مستلزم خود که باشد افراد بین ارتباط و مکالمه یک نگاه، یک فیزیکی، موضوع یک تواند می ارتباط برقراری و اجتماعی

 .است اجتماعی های شبکه و ها گروه در آنها عضویت و فضا در مردم پذیری نقش درنتیجه و متناسب های فعالیت و رویدادها

 وسعت اندازه، افزایش با چنانچه. است یکدیگر با افراد ارتباط سطح کاهش هستیم آن شاهد مروزیا جوامع در ما انچه اما

 محلی های اجتماع جمعی احساس ترتیب این به. شود می تضعیف اولیه اصول عنوان به اجتماعی روابط تراکم و سرعت شهرها،

 دسترسی
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 و سایرین با ارتباطش نحوه و انسان از کافی شناخت. است شدن ناپدید حال در مکان یک به احساسی های وابستگی و

 به انسان بررسی با روند این در لذا. باشد موثر ارتباط و تعامل بیشتر برقراری برای محیط دهی شکل در تواند می آن چگونگی

 و یرفتار های قرارگاه شناخت است اجتماعی تعامالت از مختلفی کیفی و کمی سطوح دارای که اجتماعی موجود یک عنوان

 می پیدا اهمیت معنادار، روابط و اجتماعی های کنش برای بالقوه های ظرفیت دارای های فعالیت و اجتماعی های مناسبت

 کالمی غیر و کالمی های پیام طریق از را خود احساسات و اطالعات فرد یک آن در که است فرآیندی تعامالت اجتماعی .کند

 روانی، سالمت ارتقای و حفظ دیگران، با صمیمی و گرم رابطه تقویت موجب توانایی نای. رساند می دیگر افراد یا فرد یک به

 نقش روابط گونه این در همچنین. شود می ها تعارض و تضادها رفع و دیگران با خود مشکالت و مسائل حل ناسالم، روابط قطع

 و فرد به منحصر مند نظام و گزینشی تعامل کی تعامالت اجتماعی. شود می جا به جا مداوم طور به پیام فرستنده و گیرنده

 که دهند می اجازه ما به روابط این گوید می شود. بامیستر می آنها بیت مشترک معانی خلق موجب که است پیشرفت روبه

 نظر از اجتماعی روابط داشتن از افراد کردن بهره بی .داریم تعلق اجتماعی به که کنیم می احساس زیرا نکنیم تنهایی احساس

 قرار انفرادی های سلول در را ها آن که بگیرید نظر در را هایی زندانی مجازات مثال، برای .است مخرب روانشناختی و فیزیکی

 واقع در .کند نمی برآورد را انسان بودن اجتماعی به نیاز و میل نیز سطحی میزان به افراد داشتن تعامل حال این با .دهند می

 .هستند جسمی و مادی هم و احساسی، هم ها ارمغان این .آورند می ارمغان به ما برای را خاصی های پاداش اجتماعی تعامالت

 0 به تعامالت اجتماعی .شوند می انجام اجتماع در ها آن از بسیاری که هستند هایی رفتار ی همه شامل اجتماعی تعامالت

 :شوند می بندی تقسیم دسته

 تبادل -1 

 رقابت -6 

 همکاری -3 

 و درگیری -0 

 تحمیل -0 

 برای ای جرقه تا دارند وجود مختلف فاکتور 0 که دهند می نشان تحقیقات تعامالت اجتماعی، ایجاد و گیری شکل مفهوم در

 .باشند رابطه یک شروع

 :شامل موارد زیر هستند ها فاکتور این

 شخصی ظاهر 

 نزدیکی 

 و شباهت 

 (.Sharifian ،6464 ،3 -0) بودن مکمل 

 به را خود های واکنش و اعمال که است(ها گروه یا) افراد بین اجتماعی های فعالیت از متغیر و پویا زنجیره یک اجتماعی تتعامال

 :باشد می زیر موارد شامل که کنند می اصالح خود تعاملی شریک اقدامات دلیل

  فرهنگی متقابل یادگیری -1

 اجتماعی متقابل فعالیت -6

 جدید های فناوری طریق از افراد بین تعامل -3
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 .گیرد می صورت مختلف افراد بین تبادالت و اعمال رفتار، -0

 .گیرد می صورت جامعه افراد بین پویا اجتماعی فعالیت یک -0

 تعامالت. دارد اشاره افراد بین ارتباط به اجتماعی تعامالت .است افراد بین پاسخ و متقابل تبادل شامل اجتماعی تعامالت

 ساختاری بلوک یک و است فرد چند یا دو بین ارتباطی تبادل اجتماعی، تعامالت .باشد بصری یا شفاهی تواند می اجتماعی

 و زندگی کیفیت و سالمت بر متمایز طور به که است هایی ویژگی از ای پیچیده مجموعه شامل اجتماعی تعامالت .است جامعه

 به تنها نه مدارس های محیط در معلمان و همساالن با اجتماعی تتعامال مثال برای .گذارد می تاثیر افراد متقابل روابط

 (João M.Fernandes ،6410 ،2) دارد بستگی نیز کودک خوی و خلق به بلکه کودک، های توانایی و مدرسه های ویژگی

 به شده ایجاد اجتماعی تعامالت بواسطه شهری فضاهای سطح در را خود استعدادهای و ها خالقیت بتوانند افراد که زمانی

 تعامالت های مؤلفه بواسطه. موضوع این ادامه و ارتقاء برای افراد دیگر ذهن در شود می ای جرقه موضوع این بگذارند، نمایش

 گیر همه و فزاینده آن تأثیر که نمود خلق ای بگونه را شهری فضاهای در خالق شهر عناصر توان می اسالمی جامعه و اجتماعی

 از و کنند مجهز محوری خالقیت ابزار با سالم اجتماعی روابط سطح باالبردن طریق از را خود باید اسالمی رمعاص شهرهای. شود

 کیفی رویکردی با پیمایشی تحلیلی نظر مورد پژوهش تحقیق روش. بخشند رهایی هویت بی شدن نوین کند و تکراری چرخه

 سطح ارتقاء و اسالمی محوری اجتماع منظر از خالق هرش مفهوم بررسی و نظری مبانی بیان ضمن است شده سعی و بوده

 خالق شهر گیری شکل ارکان مهمترین از یکی فضا .بود موضوع این خصوص در اساسی راهبردی بدنبال اجتماعی تعامالت

. باشد خالق شهر گیری شکل برای مناسبی بستر تواند می شهر در مطلوب اجتماعی تعامالت فضای وجود بنابراین است،

 تعامالت فضاهای. بگذارند نمایش به آن در را خود خالقیت تا دهد می را فرصت این شهر افراد به مناسب عمومی ضاهایف

 فضاهای در یکدیگر با مشارکت اثر در مردم" که هستند شهر ساکنین مشارکت برای مناسبی بسیار های مکان اجتماعی

 این( 612. ص ،1388 ویلیامز، و فیشر. )"دهند می قرار نمایش معرض رد و کرده تولید را خود های خالقیت و ها ایده عمومی

 منتقل دیگران با طرفه چند یا دو ارتباطات در نظر تبادل و گفتگو و بحث میان از شهروند، هر خالقیت شود می باعث موضوع

 نزدیک، روابط و محبت طریق از مسلمانان جوامع در اجتماعی مستحکم تعامالت .کند امر این به تشویق را افراد دیگر و شود

 ای گونه به اسالم. کند می پیدا نمود نماید، می دعوت یکدیگر مالحظه و مراعات به را مسلمانان که تعهدی در همچنین

 که است گرفته نظر در اخالقی اصول از ای مجموعه آن برای و داند می امت فقرات ستون مثابه به را داری همسایه استثنایی،

 اصل دو در را داری همسایه اخالق این. کنند می کمک داری همسایه کنترل و ارتقاء بهبود، به که هستند تکالیفی خود نوبه به

 (.Farshchian ،6410 ،1 -2. )"همسایگان حقوق حفط -ب. همسایگی مستحکم روابط -الف: یافت میتوان مهم

 

 مفهوم انواع تعامالت اجتماعی-

تعامالت اجتماعی دارای انواع مختلفی است که بر اساس تحقیقات و پژوهش های صورت گرفته توسط محققان به چندین 

 دسته تقسیم می شود که در زیر چهار مورد از این تعامالت اجتماعی به صورت مختصر شرح داده شده اند:

 غیرلفظی های پیام وسیله به ارتباط برقراری و پیام کردن تدریاف و فرستادن معنی به غیر کالمی ارتباط غیر کالمی: ارتباط -1

 از همچنین کالمی غیر ارتباطات .شوند منتقل ما سبک و لباس طریق از توانند می کالمی غیر ارتباطات .است بدنی صورت به یا

 حرکات، شامل تماعیاج تعامل نوع این .شود می بیان لحن و آهنگ صدا، کیفیت مانند گفتار، محتوای غیر های بخش طریق

 طریق از ارسالی های پیام توانند می کالمی غیر ارتباطات. است چشمی ارتباط و صورت حاالت بدنی، حالت بدن، زبان لمس،
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 را فرد مورد در چیزی که است کالمی غیر تبادل نوع یک موی مدل یا لباس مثال، عنوان به. شوند شامل نیز را مادی موارد

 فیزیکی خصوصیات ارتباطات، زمینه یا مکان براساس تواند می کالمی غیر ارتباط کلی، قاعده یک انعنو به. دهد می نشان

 .گیرد قرار مطالعه مورد تعامل مسیر در طرفین رفتارهای و طرفین،

 ه؛گرفت صورت فعالیت و عاطفه احساس، تأمل، به وابسته متغیرهای براساس را رفتار اجتماعی مبادله اجتماعی: مبادله -6

 و شود می مطرح فرد با فرد رابطه باشند، طرح قابل نهادی و گروهی روابط که آن از در مبادله اجتماعی بیش .نماید می تبیین

 نیز نفر دو از بیش جمعی واحدهای به باید شناختی جامعه نظریه هر لیکن است؛ فرد دو میان روابط یا فرد بر اساساً تأکید،

 مورد هم را نهادها زیر و ها گروه نهادها، مسئله خود، نظریه در و رفته فراتر دیگری با فرد مبادله سطح از نیز هومنز. کند توجه

 و افراد بین روابط درونی وابستگی مبادله اجتماعی، پردازان نظریه همه عالقه و مطالعه مورد اصلی است. مسئله داده قرار بررسی

 .است اجتماعی رفتار واقعی جریان

 موسسات بنیان ریزی پایه با کاری کنند. هم می کار مکان یک در باهم که است نفر چند یا دو بین فرآیند کاری همکاری: هم -3

 رشد فرد از فراتر نهادی هیچ کاری، هم بدون. یابد می دست اجتماعی واقعیت به اجتماعی نظام کل و ها سازمان اجتماعی،

 وجود بیشتری احتمال و شود می ناشی تمایالت همپوشانی از کاری هم. تاس کاری هم از ای نمونه رفتاری گروه هر کند؛ نمی

 روبرو یکدیگر با آینده در که بدانند نفر دو اگر که است معنی این به این. باشد داشته وجود ای رابطه طرفین بین که دارد

 با حاضر حال در که دارد وجود یبیشتر احتمال باشند، داشته را باهم گذشته کاری هم از خوبی خاطرات اگر یا شد خواهند

 .ناخواسته و داوطلبانه اجباری،: دارد وجود کاری هم اصلی نوع سه .کنند کاری هم یکدیگر

 و اللفظی تحت معنای توانند می منابع تعریف، این در .است منابع کنترل برای ها گروه یا مردم میان چالشی رقابت: رقابت، -0

 اجتماعی، سرمایه مانند نامشهود، منابع بر بلکه و غذا زمین، مثل ملموس منابع روی بر وانندت می مردم. باشند داشته نمادین

 تالش بگذارند، اشتراک به باهم تواند نمی که هدفی برای طرف دو که زمانی هر و است کاری هم مقابل نقطه رقابت. کنند رقابت

 ارائه چالش یک یا و تفریح نوعی عنوان به تواند می رقابت مثبت، ورط به. باشد آور زیان هم و مفید هم تواند می رقابت .کنند می

 (.Rocío Guil ،6418 :14) باشد نداشته ضرری اینکه بر مشروط شود

 داشته رابطه هم با، صریح یا ضمنی طور به، نفر چند یا دو آن در که است موقعیتی انسانی هر تعامل یا اجتماعی تعامالت 

 روانشناسی مطالعه اساس بنابراین و است جوامع یا گروه ها مانند اجتماعی پیچیده سیستم های یهکل اساس تعامالت. باشند

 پدیده که زمانی شد، آغاز 64 قرن اواسط از روانشناسی حوزه در اجتماعی تعامالت به عالقه .دهد می تشکیل نیز را اجتماعی

 فقط آنها همه که دریافتند کارشناسان. کردند مطالعه به روعش اطاعت یا مفید رفتارهای پرخاشگری، دوستی، نوع مانند هایی

 جهات از توان می را اجتماعی تعامالت .کردند افراد روی بر آنها تأثیر بررسی به شروع آنها و است درک قابل تعامالت زمینه در

عامالت اجتماعی به صورت زیر طبقه بندی ت حال، این با. نیست آسان آنها یکنواخت بندی طبقه بنابراین کرد، بررسی مختلف

 می باشد:

 ایجاد فرد ذهن مختلف قسمتهای بین تعاملی که دهند می احتمال نویسندگان از برخی که ایم دیده فردی: قبالً درون روابط -

 اربرقر طرف دو بین تعارضی هیچ مستقیم، تعامالت در .ضربدری و ای بخشنامه: باشند نوع دو توانند می اساساً اینها. شود

 در برعکس، .دهد انجام اقدامی باشد، شناختی ناهماهنگی شامل که این بدون تواند می فرد بنابراین نیست، برقرار ارتباط کننده

 .است عواطف و عقل بین تعارض این بارز نمونه کند، بیشتری توجه بخش کدام به که کند انتخاب باید فرد متقابل، تعامالت
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 و کرده برقرار را یکدیگر متقابل شخص دو وقتی که است تعامل نوعی خود اجتماعی تعامل عنو شخص: اولین و شخص روابط -

 بستگی کنندگان شرکت اهداف همسویی به روابط نوع این ماهیت قبلی، مثال همانند. دهد می رخ گذارند، می تأثیر یکدیگر بر

 .دارد وجود آنها بین تعارضی برعکس، یا داشت خواهد

 مهم نکته سطح، این در. است گروه یک و فرد یک بین رابطه به مربوط اجتماعی تعامل بعدی وه: سطحگر و شخص روابط -

 با ما شود، مسلط شخص بر گروه اگر: گذارد می بیشتری تأثیر دیگری بر نهاد دو این از یک کدام کنیم بررسی که است این

 .باشد رهبری رابطه یک با این عکس اگر و بود خواهیم روبرو انطباق رابطه یک

 سناریوی دو نظر، این از. است ها گروه بین تعامل نویسندگان، بیشتر توسط شده شناخته سطح گروه: آخرین و گروه روابط -

 می بنابراین کرد، مطالعه را قبلی موارد تمام توان می همچنین سطح این در این، بر عالوه. است همکاری و تعارض احتمالی

 (.Mark R.Leary ،6410 :63 ) کرد بررسی دارد، تمرکز کلی طور به یا آن اعضای از یک ره روی که را گروهی توان

 

 یو تعامالت اجتماع یشهر یفضاها نیارتباط ب

 بینقاط آس ،یا و به گونه ییها، به علت و چرا آن یعملکرد اجتماع یابیشهرها و ارز یعموم یاست با مطالعه فضاها یضرور

 یرا به فضاها تیفیک توان یمب،ینقاط آس نیا اصالح. چرا که با افتیها دست  آن یاجتماع یو زندگ یشهر یعموم یفضاها

 (.1301و همکاران،  یشهروندان بازگرداند )محمد یشهرها و زندگ

که مردم، به  یدارند. در صورت یا ژهیو تیاهم ،یتعامل اجتماع یالگوها ،یشهر یعموم ی، در فضاها"جان لنگ"براساس نظر 

و  ی)مردم وستیحالت خود، به وقوع خواهد پ نیتر یدر قو یها دلبسته باشند؛ تعامالت اجتماع آن طیاها و محفض نیا

که به عنوان  است یاجتماع یها طیها و مح مکان ،یشهر یعموم یفضاها هباور است ک نی، برا"کارمونا"(. 1304همکاران، 

معرفت  یبرا یا اختالط و ارتباط و مرحله ،یتعامل اجتماع یابر یمشترک و خنث یا نهیزم ش،یرفتار و نما یبرا یدانیم

 (.6443)کارمونا و همکاران، کنند یو تبادل اطالعات عمل م یشخص شرفتیپ ،یاجتماع

او محسوب  یاجتماع اتیح نیانسان و تأم یاجتماع یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا میعظ یتیدرشهرها ظرف یعموم یفضاها

باشند و فعال  یبرقرار کننده عدالت اجتماع توانند یهمه م یبرا یدسترس تیو قابل تیجامع لیدلبه  یعموم ی.فضاهاشود یم

و  دیتول یبرا یمکان جادیا نیو هم چن یاجتماع وندیپ ،یجذب اقشار مختلف جامعه موجب هم بستگ یفضاها برا نینمودن ا

 نیو همچن یتعامالت جمع شیدر جهت افزا ییاهافض نیچن یعملکرد و یکالبد تیفی.لذا توجه به کگردد یفرهنگ م ریتکث

حس تعلق خاطر و  یبه القا تواند یم یعموم یطراحان در فضاها یاز سو یو اجتماع یمختلف فرهنگ یدادهایو خلق رو فیتعر

را به وجود  یداریشهروند در شهر کمک کند و شهرها و جوامع پا یجمع تیهو یابیمشترک و باز یخاطرات جمع جادیا

کارکردها و  نیا لیدر تسه یاجتماع یکارکردها یبه عنوان بستر مکان یشهر ی(. فضا1304)بذرافکن و گچ کوب،  ردآو یم

روابط و  لیبرجسته داشته و موجب تسه ینقش ند،یآ یم دیها و... پد وابسته به آن که در اشکال نهادها، سازمان یها شیپو

 . گردد یم یساخت اجتماع شیپاال

 قیافته های تحقی 

آورده  -6اثرگذار بر تعامالت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است و در جدول شماره  های شاخصدر این قسمت از تحقیق 

 شده است. 
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 خروجی نهایی-2جدول 

 R D D+R D-R 

 1.5 7.088 4.294 2.794 درآمد وضعیت

 0.671 7.128 3.9 3.229 زایی اشتغال

 0.548 7.343 3.946 3.398 روانی امنیت

 0.5 7.525 4.013 3.512 زمین مالکیت امنیت

 0.1 6.186 3.143 3.043 روشنایی وضعیت

 0.274 5.505 2.889 2.616 فضا بودن بسته و باز

 0.436- 5.779 2.672 3.107 اجتماعی نظارت

 0.445- 8.381 3.968 4.413 اجتماعی اعتماد

 0.289- 6.81 3.26 3.549 فضا به بودن آشنا

 0.623- 6.619 2.998 3.621 فضا فرم

 0.676 6.495 3.585 2.909 معابر کیفیت

 1.766- 6.523 2.378 4.144  مکان فشردگی

 0.71- 6.602 2.946 3.656 دسترسی

 

 + Dشکل زیر نیز الگوی روابط معنی دار را نشان می دهد. این الگو در قالب یک نمودار هست که در آن محور طولی مقادیر 

R رضی براساس و محور عD - R ای به مختصات باشد. موقعیت و روابط هر عامل با نقطه می (D + R, D - R)  در دستگاه

 شود. معین می

 الگوی روابط-1نمودار

 
 : تفسیر نتایج6گام 

 با توجه به نمودار و جدول فوق هر عامل از چهار جنبه بررسی می شود:

های  برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرگذاری آن عامل بر سایر عامل (D) طرمیزان تاثیر گذاری متغیرها: جمع عناصر هر س -

در این تحقیق وضعیت درآمد از بیشترین تاثیر گذاری برخوردار است و امنیت مالکیت زمین، اعتماد اجتماعی، سیستم است.
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، دسترسی، باز و بسته بودن فضا، امنیت روانی، اشتغال زایی، کیفیت معابر، آشنا بودن به فضا، وضعیت روشنایی، فرم فضا

 .نظارت اجتماعی و فشردگی مکان در درجات بعدی تاثیرگذاری قرار دارند

های  برای هر عامل نشانگر میزان تاثیرپذیری آن عامل از سایر عامل (R) میزان تاثیرپذیری متغیرها: جمع عناصر ستون -

اثیر پذیری برخوردار است و فشردگی مکان، دسترسی، فرم فضا، در این تحقیق اعتماد اجتماعی از بیشترین ت سیستم است.

آشنا بودن به فضا، امنیت مالکیت زمین، امنیت روانی، اشتغال زایی، نظارت اجتماعی، وضعیت روشنایی، کیفیت معابر، وضعیت 

 .درآمد و باز و بسته بودن فضا در درجات بعدی تاثیرپذیری قرار دارند

 D + Rزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم را نشان می دهد. به عبارت دیگر هرچه مقدار می (D + R) بردار افقی -

در این تحقیق اعتماد اجتماعی از بیشترین تاثیر  عاملی بیشتر باشد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد.

زایی، وضعیت درآمد، آشنا بودن به فضا، فرم فضا،  گذاری برخوردار است و امنیت مالکیت زمین، امنیت روانی، اشتغال

دسترسی، فشردگی مکان، کیفیت معابر، وضعیت روشنایی، نظارت اجتماعی و باز و بسته بودن فضا در درجات بعدی 

 .تاثیرگذاری قرار دارند

اشد، متغیر یک متغیر مثبت ب D - Rدهد. بطور کلی اگر  قدرت تاثیرگذاری هر عامل را نشان می (D - R) بردار عمودی -

در این تحقیق وضعیت درآمد، اشتغال زایی، امنیت روانی،  شود. شود و اگر منفی باشد، معلول محسوب می علی محسوب می

امنیت مالکیت زمین، وضعیت روشنایی، باز و بسته بودن فضا، کیفیت معابر علی بوده و نظارت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، آشنا 

 .فضا، فشردگی مکان، دسترسی معلول به حساب می آیند بودن به فضا، فرم

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

تعامالت اجتماعی و امنیت در فضاهای شهری  تیفیک یارتقا یشهروندان از اصول اساس نیب «یاجتماع یمشارکت ها شیافزا

 ستیو ز یاسیس ،یاجتماع ،یشهروندان، سطح دانش فن یها یمشارکت و استفاده از توانمند تیتقو بابه طوری که است.

با محیط  یاحساس ینقش دارند، رابطه  شیخو یزندگ طیاحساس که در مح نیو مردم با داشتن ا افتهیآنها ارتقا  یطیمح

 تیباعث تقو تیوضع نی، که ا.کنند یاعمال م طیبر مح یشترینظارت ب ،یرفتار یها یتفاوت یب فیبرقرار کرده و با تضع

و تعاون، حفاظت از  ینوع دوست ی شهیاند جیو ترو یو اعتقاد یفرهنگ تیهو یایحفظ و اح ،یجتماعو ا یفرد تیاحساس امن

 ن،یزم تیمالک تیامن ،یروان تیامن ،یبه اهداف، دسترس یابیو رقابت افراد در دست ینظم و تعادل کالبد یبرقرار ست،یز طیمح

 یمعابر، فشردگ تیفیدرآمد، ک تیفرم فضا، وضع ،ید اجتماعاعتما ،ینظارت اجتماع ،ییروشنا تیباز و بسته بودن فضا، وضع

و خواسته  ازهایبه ن یابیمحروم جامعه را به تالش در راه دست یگروه ها ؛شود یم یو جمع یمطلوب فرد ییمکان و اشتغال زا

 کند. یم بیترغ شانیها

 یفضاها برا نیباشند و فعال نمودن ا یجتماعبرقرار کننده عدالت ا توانند یهمه م یبرا یدسترس تیو قابل تیجامع لیبه دل 

.لذا گردد یفرهنگ م ریو تکث دیتول یبرا یمکان جادیا نیو هم چن یاجتماع وندیپ ،یجذب اقشار مختلف جامعه موجب هم بستگ

 یدادهایو خلق رو فیتعر نیو هم چن یتعامالت جمع شیدر جهت افزا ییفضاها نیچن یو عملکرد یکالبد تیفیتوجه به ک

 یخاطرات جمع جادیحس تعلق خاطر و ا یبه القا تواند یم یعموم یطراحان در فضاها یاز سو یو اجتماع یتلف فرهنگمخ

 .شهروند در شهر کمک کند یجمع تیهو یابیمشترک و باز
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