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 چکیده
های مسککنونب برای سککاام کا  یا نباز با روابت اجتمااب داوککتا و ببشککتر  در جوامع امروزی، اجتماع پذیری مجتمع

 هایمجتمع یاانکی پذیری ی  ک، اهمب  دارد. پژوهش حاضکککر با هکب تنببن اجتماعوقک  وود را دروانا سکککمری مب 
 های مورد بررسککب با روش ا بها در نموناارزیابب وککاو باوککک یا در آ  مب تنریز در سککاام کا  گروه برای مسککنونب
انک. وکه انتخاب تنریز یگانا 0 هایمحکوده از مسکنونب  مجتمع نمونا 0 پژوهش این ای صکورت گرتتا اسک . در  مقایسکا 

مجتمع سال در چهار  22ها، پژوهش مبکانب بر روی ساام کا  باالی های بکس  آمکه و مقایسا آ برای سک جش واو  
نفر با  727صورت گرت  یا  ینفر 979گبری تصادتب ساده درجامعا آماری م تخب انجام وککه اس . در این راستا نمونا 

ک. مشاریتب استفاده وی بستا و مشاهکه غبرترمول یویرا  با ا وا  حجم نمونا انتخاب وکنک و از پرسش امااز اسکتفاده  
و رگرسبو  و در مشاهکه با محاسنا مبانگبن امتبازات انجام پذیرتتا اس . طنق های واریانس ها با روشتح بل پرسش اما

های سکککتاروا ، آسکککما ، سکککمبکار و االما امب ب امتباز باالتری برای اجتماع پذیری  تح بکل واریانس با ترتبب مجتمع 
مجتمع آسما   ع، درمت و هایمحفلها در مجتمع سکتاروا   انک و طنق تح بل رگرسکبو  پرسکشک اما   سکاام کا  داوکتا  

های مت وع در اواوی  باالتر قرار های رسککبکگب و در مجتمع سککمبکار تعااب  انکاز، در مجتمع االما امب ب ترصکک چشککم
اام س طنبعب، من ما  رتاهب، ا اصرداوت ک. بر اساس نتایج حاصل از مشاهکه در مجتمع ستاروا  تضای نشستن، امنانات

آسکما  طنبع ، ا اصر تزیب ب، در مجتمع سمبکار ایم ب و یفسازی پباده، دسترسب   در محوطا، در مجتمع و دسکترسکب  
 معمجت در چهار ی ب ب کیانک. براساس جمعم اسب و در مجتمع االما امب ب امنانات رتاهب دراواوی  باالتری قرار داوتا

 .آمکبکس   ساام کا  برای مسنونب هایمجتمع پذیری اجتماع بهنود راهنارهایب جه  م تخب،

 های کلیدی:واژه
 مسنونب، تنریز. هایپذیری، نبازهای اجتمااب، ساام کا ، یاانک مجتمعاجتماع
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 مقدمه و بیان مسئله -7
 بشری نبازهای تریناساسککککب از ینب مسککککنن   با نباز

 معانب مصکک وع و طنبعب مخت ف هایمحبت اسکک  یا در
 دیرباز از یا . باوجودی(Nasr, 2015, 68) یاتتا اس  متفاوت
 ضایبت و یاانکی بستر انسانب پ اهگاه و مامن بع وا  مسنن

 و وانواده سککط  در انسککانها روابت بهنود برای م اسککنب
 اننوه با توجا با امروزه واب اسکک آورده تراهم همسککایگب

 نظر با نشککب ب آپارتما  گسککترش و مسککنونب هایمجتمع
 وبرا یهالسا در. گردیکه اس  تریمرنگ نقش این رسکمب

 یاککککک هدتغببرنها و جتماابا تتحوال از حاصککل اتتغببر
 از ریبسبا تا هیکدگر بااث ادهک وانوکککککمان  اابکککککجتما

 اابکککککجتما یهاهپکیک  پ هار و ناکککککوآ یاکککککهدیرریا
 در دورا  نهاآ از ینب یا نکدگر لوکتح و برکتغب شتخوکک سد

 تخمبن . طنق(Khashei, 2006, 90)دهک مب رخ یساام ک
 در یشورهای سکاام کی  جمعب  جهانب، بهکاوک   سکازما  

سال  20، تعکاد اترادی یا ببش از 7070تا سال توسعا  حال
در م طقا آسککبای سککال  2سککن دارنک، یمتر از یودیا  زیر 

آورین آمار  براسککاس (.WHO, 2018) ج وب وککرقب اسکک 
تعکاد سکاام کا  یشورما ،   7932در سکال   مریز آمار ایرا 

این پ جره تا حکود حکایثر  .هزار نفر اس  020مب بو  و  2
 7020ی ک و در سال مب سا دها دیگر وروع با بستا وک 

ک جمعب  درص 90سال دیگر حکود  99مبالدی یع ب حکود 
 ,Mojnewsداد )یشککورما  را سککاام کا  تشککنبل وواه ک  

تراگبر اس   و گسککککککترده ایپکیکه ت هایب، ( احساس2018
سال را برحسب  22درصککک یل جمعب  باالی  20تا  72یا 

 Heravi Karimavi etدهک )سن و ج س تح  تاثبر قرار مب

al. 2008, 413.)  با ایویژه نباز سککال 22 باالی سککاام کا 
 هایمحکودی  ابن در قشر این یا چرا دارنک پذیریاجتماع

 رتع برای پبرامو  یجامعا با ارتناط بجای روانب و جسککمب
 از تراوا  گسککسکک   الزم، دچار نایارآمکی بع   نبازها این

 یا یووشککککککککب و هر انکگردیکه جامعا و وانواده سبستم
 ربراب در اس  سکی وککود آنا  ت هایب احساس رتع با م جر

 اتزایش حقبق  در. سککاام ک اتراد پبچبکه مشککککککککککنالت 
 اجتمااب و روحب سککککککالم   ارتقاء با اجتمااب هایتماس

. (Mohammadzadeh, 2015, 49)ی ککک آنککهککا یمکک  مب
پذیری مسنب ایجاد مشنالت تراوا  همچ بن یاهش اجتماع

در روابت ببن اتراد و همچ بن یکاهش حس تع ق بکا منا ،   
و سایر مسای ب اس  یا ناوب از اکم توجا با  یاهش ام ب 

سبر نزواب یبفب  زنکگب جمعب در مسنن با وصوص برای 
ها و دیک  قشککر سکک ب سککاام ک اسکک . در ابن حال مالقات 

دیگر ساام کا  و گف  و گو برای آنا  جذاب اس . تماس یا 

توانک ی  گف  و گو، احوال پرسککب و یا تقت ی  مب بروورد
تغببر امکه ای در مردم ایجاد ممنن اسکک  ا انخ ک باوککک ام

یا درونگرا هست ک بااث ارتناط  ی ک بخصکوص برای یسکانب  
وککود این تعامالت اجتمااب مب ببشککتر آنا  با دنبای ببرونب

ی سکککعکادت امومب بوده و بخش محوری از یبفب   الزمکا 
(. ب ابراین Zabetian and Taghvaei, 2009, 64) زنکگب مردم

 پذیریارتقای اجتماع و های اجتمااب ساام کا نباز با توجا
 پذیری سککاام کاجتماع قااب قشککرسکک ب در این برای تضککا

 دارد.  اهمب 
با هکب تنببن وضکککعب  اجتماع پذیری  پژوهش حاضکککر

هککای هککای مسکککنونب در تنریز و ارزیککابب وکککاو  مجتمع
پذیری در چهار نمونا مورد بررسب درصکد پاسخ با دو اجتماع
های اجتماع باوککک: مهمترین وککاو اسککاسککب زیر مبسککوال 

های مسکککنونب در تنریز پکذیری برای سکککاام کا  در مجتمع 
پذیری برای های مورد بررسب با احاظ اجتماعیکام ک؟ و نمونا

سککککاام کککا  در چککا وضکککعبتب قرار دارنککک؟ پس از تنببن 
پذیری مسکککنن برای سکککاام کا  یا با های اجتماعوکککاو 

اجتماع پذیری مسنن و مسنن ساام کی  هایتریبب واو 
های این مفهوم برروی اسکک ، با ارزیابب وککاو حاصککل آمکه

های مسنونب ستاروا ، سکال در مجتمع  22سکاام کا  باالی  
وککککه و پس از  آسکککمکا ، االما امب ب و سکککمبکار پرداوتا 

ها، مهمترین ساام کا  در این مجتمع پذیریی اجتماعمقایسا
 پذیریی موثر بر واو  مستقل اجتماعهای وابسکتا وکاو  

 .انکدر هر مجتمع تنببن گردیکه
 مرور ادبیات -2

ی پذیری در ابتکا بر پایاهکای مرتنت بکا اجتمکاع   پژوهش
( از این واژه 7322)7تعریف همفری اسککمونک و رابرت سککامر 

 "آورنکیبفب  تضککایب یا مردم را گرد هم مب"تح  ا وا  
( و Salehinia & Memarian, 2009اسکک  ) صککورت پذیرتتا

در اداما این مفهوم در مسککنن با نظریات همجواری توسککت  
 9( و سارنبن7320) (، چبکما  تضا توست سامر7320) 7هال

ی (، تاصکک ا7322)0(، مجاورت منانب توسککت الوتو 7322)
(، و ق 7382) 2ام نردها، ق مروهای مشککخ  توسککت ا گ

( 7333)2واکننورگ( و ا7339) 2تجارب مع ادار توسککت ا ارد
آل و ات(، ب  7000) 8و ارتناط با طنبع  توسککت اسککتکمن 

های ( اداما یات . با توجا با ی بک واژه7077)3آلاتراسبسب
 در "اجتماع پذیری، سککاام کا  و یاانک مسککنن "اسککاسککب 

ا وا ، پژوهش حاضککر با طریق بحث و بررسککب در باب دو  
اهکاب و موضککوع اجتماع پذیری مسککنن و مسککنن سککاام ک 

ی ک؛ اذا در این بخش مب سکککواالت مطرد وککککه را دننکال 
هککای صکککورت گرتتککا در قککااککب ادببککات مرتنت بککا پژوهش
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 های مسککنونب و مسککنن م اسککبپذیری در مجمواااجتماع
 :گردنکمب ساام کا  بشرد زیر طرد

در رابطا با اجتماع پذیری و اجتماع پذیری مسکککنن در 
 نووکککتا"(7930) های مردمبمنا "توا  با یتاب مب ابتکا

 "نژادیککوپککرمککاریککوس، تککرانسکککبککس؛ تککرجمککا مفبکککی "
(Copermarkus and Francis, 2015 اواره نمود. این یتاب )

و  تعااب  ،توجا با یاانکبا تنببن مواردی از جم ا ضککرورت 
اجتمااب مخاطنبن در سکک سکک ا  نبازهای  و های ه ریج نا

در یتاب  "یا  گل"مراتب تضای باز پرداوتا اس . در اداما 
( Gehl, 2013) "( ترجمکا غفاری 7937) وکککهر انسکککانب"

 ؛های ضروری، انتخابب و اجتماابتعااب موضوااتب از قنبل 
را تشککری   پایکاری در وککهر و سککالمتب ،ام ب  ،سککرزنکگب

توا  بککا مقککااککا مب نموده اسکککک . همچ بن در این بککاب
نبا صااحب"نووتا  "(7988پذیری تضکای معماری ) اجتماع"

( اوککاره نمود. Salehinia & Memarian, 2009)"و معماریا 
پذیری و تنببن نظریات ی اجتماعاین مقااا ضمن تشری  واژه

پذیری تضکای معماری را حاصککل هم شستب  مرتنت، اجتماع
تضککایب و اوامل  –سککا اامل ادراف تضککا، اوامل یاانکی  

 وکک اسایب"ا اسکک . در اداما مقااوکمرده اجتمااب بر –روانب
 "(7930مسککنن ) در حوزه پذیریاجتماع بر مؤثر متغبرهای
 ,Bagheri) "ی باقری، نوروزیا  م نب و حسکککب بنووکککتا

Norouzian Maleki and Hosseini, 2016 پس از بررسککب )
پذیری مسنن، با تنببن متغبرهای نظریات مرتنت با اجتماع

دافب  حاصکککل از نظریات اجتماع پذیری پرداوتا و با روش
متغبرها را با نظر متخصکککصکککبن در قااب متغبرهای یاانکی 

رتتاری و وککخصبتب  –محبطب، مع ایب، زمب ا ای، تعاابتب 
 در جمعب احسککاس ارزیابب"تکقبق نموده اسکک . در مقااا 

 مسککنونب مجمواا: موردی )مطااعا مسککنونب هایمجتمع
اسککف کیاری صککک ،  "نووککتا  "(7932) همکا ( سککعبکیا
 ,Esfandyari Sedgh ) "مشکککاور و دانشکککگر مقکمیریمب 

Karimi Moshaver and Daneshgar Moghadam, 2016) )
 0پس از تنببن مفهوم احساس جمعب این مفهوم را در قااب 

بعکک اضکککویک ، تاثبرگذاری، ینمارچگب و برآورد  نبازها و   
 ببررس"پبونکهای مشترف حسب تشری  نموده اس  و مقااا 

 اجتمااب پایکاری بر امومب تضککاهای یریپذ اجتماع تأثبر
 مسککنن هایمجتمع: موردی مسککنونب مطااعا هایمجتمع
 یککرمککب و محمککک"نککووکککتککا  "(7932اردبککبککل ) مککهککر

( با Karami and Mohammad Hosseini, 2016)"حسککب ب
پککذیری و پککایکککاری اجتمککااب بککا تنببن متغبرهکای اجتمکاع  

وده یا گبری از آزمو  همنسککتگب پبرسککو  مشخ  نمبهره

 مسککنونب هایمجتمع امومب تضککاهای بود  پذیراجتماع
 دارد. اجتمااب پایکاری بر داریمع ب تأثبر

 .E) "جوناس آنکرسکککو  "در باب مسکککنن سکککاام کی 

Andersson, 2011 در یتاب م تشکککروککککه م تج از پژوهش )
 Architecture and Ageing on "دیتری وود تحکک  ا وا 

the interaction between frail older people and the built 

environment"   در باب مسکنن ساام کی با تنببن مواردی از
دسکککتا ب کی معماری در قااب تزیب ات داو ب، طراحب جم ا 

معماری، م ظر و برناما ریزی وککهری، تضککای معماری در سا 
های تعااب  توجا با ،)ادرایب( و وارجب مبانب ،دسککتا داو ب

تجرببات، ایکه پردازی و مقررات در مسکککنن زنککگب روزمره،  
 محبطب هایویژگب"پرداوتا اسکک . در اداما مقااا سککاام کی

سککاام کا   هایوانا سککای ا  زنکگب یبفب  اتزایش در مؤثر
 ,Zarghami)"ضککرغامب، وککرقب و ااف  "نووککتا  "(7930)

Sharghi, and Olfat, 2015  های( بکا بررسکککب بر روی وکانا 
تهرا  تایتورهای اص ب  استا  در براناتوکم  ناحبۀ سکاام کا  

پذیری، های آموزشمسککنن م اسککب سککاام کی را در دسککتا 
پذیری، همان کسکازی سکرای ساام کا  با وانا، سهوا    تجمع

روی و ورزش قرار داده اس . همچ بن دسترسب، قاب ب  پباده
 سط  ءتقاار ایبر ناروزا قامتبا یتضا از یگبرهبهر" مقکااا 
هاوم نژاد و اسکی "( نووتا 7988)"سکاام کا  نکگب زیبفب 

( با Hashemnejad and Asadi Boalvardi, 2009) "بوااوردی
بررسککب مسککای ب تح  ا وا  مهک ساام کا  اواره نموده یا 

ی سککاام کا  دارای ااگوهای تضککایب و یاریردی بروالب وانا
باوک. با توجا م طنق بر ورایت جسمب و روحب ساام کا  مب

بقات انجام وککککه پژوهش حاضکککر در رابطا با اجتماع با تحق
های های مسنونب بوده و واو پذیری سکاام کا  در مجتمع 

هککای مجتمعحکاصکککل از نظریکات مرتنت بکا این مفهوم را در    
 نمایک.مسنونب ارزیابب مب

 شناسی تحقیقروش -3
حکاضکککر بکا هککب ارزیککابب متغبرهککای موثر بر     پژوهش

مسککنونب م اسککب گروه سکک ب    هایپذیری مجمواااجتماع
)مجتمع  های مسنونبهای موردی مجتمعسکاام ک در نمونا 

 سککتاروا ، آسککما ، االما امب ب و سککمبکار( صککورت گرتتا 
-یمب مذیور تحقبق نوع وکککه ذیر هکب با توجا اسکک . با

 وکه مقایسکا ای استفاده  –ا ب روش از آ  و در بوده یبفب
مطااعاتب پبرامو  مسنن و اسک . در این مقااا پس از طرد  

هککای پککذیری، تنببن وککککاو تشکککریک  مفهوم اجتمککاع 
های مسکنونب با بررسب  پذیری سکاام کا  در مجتمع اجتماع
 پذیری مسنن و مسننهای اجتماعها و واو موافا
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سککاام کی طنق نظریات مرتنت با این دو بعک انجام گرت  و 
ساام کی از پذیری مسنن های نهایب موثر بر اجتماعواو 

ی های مهم آنها حاصل آمکنک. در حوزهطریق تریبب واو 
ی اصکک ب محکوده 0های مسککنونب از مبکانب انتخاب مجتمع

ای صکککورت گرت  گبری احتمااب طنقاتنریز با روش نمونا
سال در  22گبری از جامعا آماری سکاام کا  باالی  یا نمونا

نفر  727د هر مجمواا با صککورت تصککادتب انجام وک و تعکا
های مسککنونب انتخاب گردیکنک. بع وا  نمونا در یل مجتمع

در ادامکا از ابزارهای مشکککاهکه، مصکککاحنا و پرسکککش ناما   
گبری وکه اس  و پس از بررسب روایب و پایایب صورت بهره

بر اساس آافای یرونناخ یا با مبزا  ها گرتتا در پرسکش اما 
مبزا  تاثبر متغبرها ( بوده اس ؛ 0.2باالتر از حک استانکارد )

بر اجتماع پذیری در قااب طبف اب یرت مشککخ  وک. پس 
از معرتب هر مجتمع سککواالت مرتنت با روش پرسککشکک اما و 
مشکاهکه دسکتا ب کی گردیکنک و مت اسب با اهکاب برای هر   

اس . در بخش تح بل دسکتا تح بل های الزم انجام پذیرتتا 
ذیری برای هر سکواالت پرسکشب و سوال مربوط با اجتماع پ  

مجتمع از روش رگرسکککبو  برای تنببن مهمترین متغبرهای 
متغبر مسکککتقل( بر متغبر اجتماع پذیری )متغبر )تاثبرگذار 

وابسککتا( در قااب جکاول و تصککاویر مرتنت اسککتفاده گردیکه 
پذیری اس . همچ بن از روش واریانس برای مقایسا اجتماع

اسکک . در گبری وکککهمجتمع مسککنونب م تخب بهره 0در 
ای با دابل نقش واحک پژوهشگر در بخش سکواالت مشکاهکه  

ای ههای مرتنت با این بخش تح بل با روشتنمبل پرسککش
بود اککذا  رگرسکککبو  و واریککانس از ااتنککار یمب برووردار

 ی متغبرها در هر مجتمع با اامال ضرایب انجام وکهمقایسا
ی ها برای هر متغبر با مقایسکککای مجتمعاسککک . مقایسکککا

با ها ی ی ب مجتمعها در ضکرایب هر سوال و مقایسا مجتمع
 اس .مقایسا مبانگبن امتبازات هر مجتمع صورت گرتتا

 چارچوب نظری -4
پذیری مسککنن سککاام کی منانب نظری مرتنت با اجتماع

پذیری مسککنن و مشککتمل برنظریات مرتنت با مفهوم اجتماع
مفهوم  باوکککک. در رابطا بانظریات مسکککنن سکککاام کی مب

پذیری مسنن نظریا پردازانب از جم ا هال، ح ا آرت، اجتماع
و سایرین مواردی از  70اانسکانکر، مواسنب، ا گ، پورتا و رنا 

قنبل تجمع، اق بم، ام ب ، ایم ب، تضکای سنز و ... را بع وا   
 انک.پذیری در تضا و مسنن طرد نمودهاوامل موثر در اجتماع

ساام کی نظریا پردازانب از جم ا در رابطا با مفهوم مسکنن  
بکاریر، بکاریک ، وی سکککو ، یواب س، سکککبککل، ابککام  ،      

و سایرین مواردی از قنبل راای  استانکاردهای  77آنکرسککو 
ی م اسب، تضککایب، آسککایش حرارتب، ام ب  و ایم ب، تهویا

دسکترسکب و ... را در مسککنن ساام کی واجک اهمب  تراوا    
ی پذیرمرتنت با مفاهبم اجتماع انک. در ی ار نظریاتدانسکککتا

های مرتنت با این دو ، وککاو مسککنن و مسککنن سککاام کی
گردنکک. در اداما،  تنببن مب 7و  7 مفهوم در قکااکب جککاول   

وکاو  های مذیور در دو حوزه ی اجتماع پذیری مسنن و  
 کی بو ابعاد ی ب تر دستاها مسنن ساام کی در قااب موافا

تعکاد  گردنک. ب ابرتشری  مب 9گردیکه یا در توضب  جکول 
پذیری مسککنن، وککاو  های قرار  نظریات مرتنت با اجتماع

های های تعااب  گروهب، مشکککاری ، ارزشگرتتکا در موافا 
جمعب، انعطاب و وکمات و همچ بن در باب نظریات مرتنت 

های با مسکککنن سکککاام کی، وکککاو  های مذیور در موافا
 ب و تسکککهبالت با ذهتع ق، ام نرد، انعطکاب، وکاطره  حس

دابل داوکتن یمترین تراوانب نظریات مرتنت نسن  با سایر  
گردنک و در نهای  برای دسکککتبابب با حذب مبها وکککاو 
پذیری مسککنن سککاام کی ماتریسککب از های اجتماعوککاو 

پذیری مسکککنن و هکای اجتماع تریبکب مهمترین وکککاو  
آیک و در قااب های مسکککنن سکککاام کی بکسککک  مب موافا
 .گردنکمبگانا تنببن  90ای هگویا

 پذیری مسکناجتماع
ترآی ک اجتماع پذیری با برقراری تعامل و ارتناطات اجتمااب 
ببن بهره بردارا  هر تضککای امومب و مشکککترف معماری قابل  
حصکول اس  و قاب ب  وری  موثر در تعامل با دیگرا ، چا در  

از  زنکگب وصوصب و چا در زنکگب امومب و حرتا ای انسانها،
(. استفاده از Fergas, 2000, 12اهمب  حباتب برووردار اسک  ) 

و گردهم آورنکه و  77دوسککک پکذیر یا اجتماع هکای اجتمکاع  واژه
ببانگریبفبات تضکککایب در  79اجتمکاع گریز یکا پرای ککه ی  ککه    

آورنک یا از هم دور معماری اسککک  یا مردم را دور هم جمع مب
ونک با همراهب رابرت سککامر ها را همفری اسکم . این واژهی  کمب

در ه گام تصکککی مکیری  ببمارسککتانب در یانادا تعریف یردنک. 
هکا در ابتککا از سکککوی اسکککمونک در وصکککوص قاب ب    این واژه
گریزی تضککاهای با سککبمای نبما ثاب ، پذیری یا اجتماعاجتماع

های قابل جابجایب مطرد وک. او نقش یع ب تجهبزات و من ما 
پذیری تضکککای معماری را با اثنات رسکککانبک عمن ما  در اجتما

(Osmond,1957, 28   ،در سککازمانکهب تضککایب اجتماع پذیر .)
امنا  تماس چهره با چهره وجود دارد و تاصککک ا ی تضکککاهای 
-تعامل و ارتناطب یا نشککسککتن در حک تاصکک ا های اجتمااب  

گریز موجب یکابکک. سکککازمانکهب اجتماع  مب مشکککورتب تق بکل 
های پش  با پش  وود. نبمن اجتمااب مبوودداری از تعامل 

مثااب از سککازمانکهب اجتماع گریز هسککت ک. ننایک ای گونا تر  
های اجتماع پذیر حضککور یرد یا روابت چهره با چهره در منا 

دهکک. برای بروز چ بن رتتارهایب بایک تمایل  مب مردم را تق بکل 
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ک در اری بایو منانهای رتتها قن ب نبز وجود داوتا باوک. قرارگاه
(. Lang, 1987, 46حک تضکککاهای مورد قنول مردم قرار گبرد )
گریز در ی  تره گ ادوارد.ت.هال معتقک اس  یا تضای اجتماع

 از پذیر در تره گ دیگری باوکککک. م ظورممنن اسککک  اجتماع
 واص ام نرد با یا باوکک کمب تضککاهایب پذیراجتماع تضککاهای

 را رودررو برووردهای امنا  و نموده جذب وود با را مردم وود
سازنک مب تراهککم ی  کمب ایجاد یا یششب و تعااب  نوع ب ابر

(Qalambardzfoli and Naghizadeh, 2014 در تضکککاهککای .)
ها و این تضاگبرد مبصورت  امومب اجتماع پذیر توتبق مالقات

های مخت ف ک و بطور مستقبم در دسترس ی گروهمورد استفاده
 انک یا با هوی ی  کگا  اطرات ک و از همبن رو مقرهایباستفاده

جمعب تع ق دارنکک. تضکککاهای اجتماع پذیر یا م شکککا زنکگب  
ی انک، تضککاهایب چ ک م ظوره هسککت ک یا تامبن ی  که روزمره

باوکک ک و ی یاربرا  مبها و مورد اسککتفادهبسککباری از تعااب 
 ,Lennardی  ککک )همکاه گب اجتمککااب یککاربرا  را تکامبن مب  

 و پذیر اجتمکاع  محبت نوع دو (. بکا در نظر گرتتن 35 ,1998
 موجب پذیر اجتماع های گف : محبت توا مب گریز اجتماع

 و گردنکمب جمعب و اجتمااب رتتارهای ترغبب و تشکککویق
نمای ک تحوالت اجتمااب را یم مب گریز اجتمکاع  هکای  محبت

(Osmand, 1957, 26( ،)Karami and Mohammad Hosseini, 

( ب ابراین تضکاهای امومب معماری با ا وا  بستری  45 ,2018
 در جهک  بهنود ارتنککاطکات و روکککک تعککامالت اجتمکااب اتراد   

 بکایسککک  از م ظر اجتمکاع پذیری مورد مالحظا قرار گبرنک  مب
(Mardomi and Ghamari, 2011, 34.) 

س  همب طور تضای بکی نب گریز ضکرورتا  تضکای اجتماع 
پذیر نبز همبشککا با ی ب ووب نبسکک . آنچا تضککای اجتماع

مط وب اسکک  آنسکک  یا ت واب از تضککاهای مخت ف وجود   
داوکتا باوک و اتراد بر اساس نباز و حاا  بتوان ک درگبر این  

 ,Hall, 1977, 25( ،)Salehinia & Memarianتضاها وونک )

اسمونک و پذیری توست همفری ( پس از تعریف اجتماع2009
( نظریککات Shojaee and Partovi, 2015رابکرت سککککامر ) 

(. 7پذیری در تضکککا و مسکککنن مطرد گردیک )جکول اجتماع
ن، پذیری مسنطنق نتایج حاصل از نظریات مرتنت با اجتماع

ار  و ت فبق وکککه با های سککرزنکه و تعال، یمایجاد وبابا 
اتزایش ایم ب و ها( برای سازی وبابا ها )پباده راهساوتما 

ی  ککگب تضکککا بکا احاظ جذابب  یاانکی و   ام بک ، داوت 
های غبررسککمب، تضککاهای همسککایگب، منا  و و ق  مالقات

پذیری تضا، اق بم، وکمات، تن واوژی تجارب مع ادار، انعطاب
پذیری مسککنن و ارتناط با طنبع  نقش اسککاسککب در اجتماع

 دارنک.
 

Table 1: Indicators based on Sociopetal theories of residential complexes 
Theorist(s) Theories Sources of theories Indicators derived from theories 

Jane Jacobes (1960) 
Sidewalks create security and enhance 

social interaction. 

Ghanbaran, Jafari, 2014,3-

4 

Shojaee, Partovi, 2015,4-7 

Bagheri, Norouzian 

maleki, Hosseini, 2014, 3-5 

Ghalambardezfooli, 

Naghizadeh,2014,3-5 

Daneshgar moghaddam, 

Bahreini, Eini far, 2011, 5 

Lang, 1987, 182 

Gehl, 1987, 15 

Lennard & Lennard, 

1988,82 

Kashanijoo, 2010, 100-101 

Lively routes, security through 

surveillance 

Arendt ( 1958) Alexander 

(1977, 1972) Hollahan and 

Ziegert (1973) 

The occasional and informal meeting is the 

basis for the development of friendships 

and daily routine of the people, and 

matters such as the realm and the reception 

of justice in space are the criteria of the 

sociality of public spaces. 

Small collective spaces, spatial 

ownership, proportional distribution 

of public and individual spaces 

Mead (1973) 

Compatible neighbors, sense of 

neighborhood continuity, awareness of the 

biosphere and a sense of shared destiny 

combined with diversity and social 

convergence are effective in promoting 

collective interaction. 

Neighborhood range, diversification, 

Activity and physical diversity and 

sharing, Collective values, spatial 

development, security and safety, 

space attraction, Resident care and 

sense of belonging, participation 

Lennard (1984) Wight 

(1980) Lang & Marcus 

(1987) Saarinen (1976) 

Bechtel (1977) Wardono 

(2012) 

The body (along with the stairwell) and 

social events are effective in the presence 

and social interaction of individuals. 

Housing, room layout (scale, light, color, 

decor, and materials) affect how social 

interactions are conducted. 

Physical and functional attractiveness 

of space, proximity, diversity and 

space sequence, visual communication 

and access, depth and openness, 

layout, geometry and space scale 

Moleski & Lang (1986) Gehl 

(1987) 

Physical location supports physical 

elements, organizes spatial, activity, and 

symbolic perceptions of space behavioral 

events. Available space activities 

(essential, selective and social) and the 

human dimension of the public space are 

the act of enthusiastic attendance and 

participation of the people. 

Climate and visual comfort, safety and 

security, proper activity patterns in 

space, emotions, symbolic perceptions 

of space, essential, selective and 

social activities, human scale, visual 

appeal of space 

Kar (1992) 

Observation and monitoring, surrounding 

events, complexity and space exploration 

with the creation of diverse spaces, 

landscapes and activities are considered as 

effective factors in improving social 

interactions. 

Significant areas of public spaces, 

climatic and visual comfort 

(landscape, color, proportions, and 

scale), security, safety and dynamism 

of space, observation and monitoring, 

participation, Diverse landscapes, 

various activities aimed at providing 
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diversity, attraction and various 

experiences 

Lennard and Lennard 

PPS (2000) 

Proper social spaces should be responsive 

to all members of the community, 

especially young people, adults and people 

with disabilities, in a safe and accessible 

way; facilitate regular and permanent use 

of residents; make people feel great and 

protect them; sense of belonging to them; 

Strengthens an identity society; It 

stimulates curiosity and exploration; 

Removes memorable experiences; 

Facilitates people and facilitates various 

activities; Creates a context where people 

feel the place as a home; Way Enhance 

personal communication. 

Responsive space for Sunni people in 

terms of activity and security, 

collective values and Symbolic space, 

complexity and spatial exploration, 

variety of activities, facilitating visual, 

spoken and visual communication 

with appropriate space-scale, furniture 

and landscape, focal space for 

gathering individuals, Inviting 

entrance and visual and physical 

access to space, functional elements 

along with aesthetic dimensions, 

proper spatial communication, space 

resolution, vehicle access control and 

safety, wall definitions, 

communication with transport 

Porta and Renne(2005) 

Designing narrow streets and avoiding 

separating buildings from the environment 

and retreating buildings; Large buildings 

instead of large ones; Retail on the ground 

floor, avoiding a large number of parking 

lots, porches and arches in a row, and short 

fences are effective in socializing the 

judiciary. 

Combination of blocks and sites, 

avoiding widespread rovers, micro 

scale construction, designing retail at 

the ground floor, reducing parking; 

physical attractiveness such as 

porches and arches in a row, short 

fences, curved canvases and avoiding 

windowless walls, Green space and 

sitting space 

Festinger (1976 ) Lawton 

(1977), Hall (1974, 1977) 

Space layout is related to people's social 

behaviors. The distance between the 

functions in social interaction plays an 

important role, while spatial proximity is 

an important factor in shaping the patterns 

of interaction among the elderly. If the 

realm of inhabitants has a certain range, 

the level of interaction is higher than when 

the privacy is achieved by avoiding 

contact with others. 

Proper spacing between units, spatial 

neighborhood, space for collective 

interactions, neighborhood of spaces 

while maintaining social distance 

Rapoport , (1969) , Wardon 

et al., (2012  (Rosa , (2012), 

Rasisi et al. (2012), 

Emmanonouilides and 

davies, (2007  (  Broadbent , 

and Rasisi et al., (2012  (  

Wener and carmalit (2006) 

Climate, Neighborhood, Services and 

Facility, and the use of technology from 

the variables studied in the field of social 

interactions. 

Climate, Neighborhood, Services and 

Facility, Technology 

Lang (1987), Lokaitousideris 

and Banerjee (1998 (Lee , 

(1970), Jacobs (1961) Keller 

(1968  ( Carr et al., (1993), 

Lennard and Lennard, 

(1993), Oldenburg , (1999) 
Bennet et al., (2012), Rasisi 

et al., (2012), Stedman, 

(2004), Kaplan (1998) 

The physical qualities of the public space 

are due to the presence of natural elements 

that increase the vitality of the 

environment, rest, pleasant experiences 

and more people's health. Place, creating 

meaningful experiences as a basis for a 

sense of place and thereby facilitating the 

possibility of social interaction, and also 

nature is an agent for strengthening the 

interaction between individuals. 

Symbol, location, creating meaningful 

experiences, connecting with nature 

through natural materials or the 

presence of nature, paying attention to 

beliefs and signs - improving natural 

elements for the excitement and 

vitality of the environment and raising 

the quality of the public space 

(Lang , 1987) (Vento, 1966) 

Flexibility and adaptability, which in many 

cases include the arrangement of semi-

fixed and unstable elements of space, have 

an important impact on the socialization of 

housing. 

Flexibility and versatility, semi-

constant and variable elements 

 
 سالمندی مسکن

 انسککا  روککک از طنبعب و زیسککتب دوره ی  سککاام کی
 در را موجودات تمام تکریجب و امومب صورت با یا اس 

 از دوره آورین بع وا  سککاام کی حقبق  در. گبردمب بر
 رونک از ایمجمواا از انارتس  طنبعب، زنکگب چروا ی 

ها انکام و ااضککا تمام یا هماه گ و طنبعب روککک تغببرات
. (Rezazadeh, 2016, 98)ی  ک مب طب ترسککودگب بسککوی
 اب اوابا جوابگویب مست زم جامعا و وانا در ساام ک حضور

 رد وامل بایس مب پاسکخگویب  این. باوکک مب وی نبازهای

 روحب وکککرایت و جسکککمب هایمحککودی   گرتتن نظر
 توکما از ساام ک یم کهبهر یثراحک ایبر. باوک ساام کا 

 تجزیا ق د با  ناآ تحبارو و ا ساام ک نکگبز بایک جامعا و
 و نبازها ساام ک، روحب و جسکمب  وکرایت . گردد تح بل و

 یا باوککککمب تایتورهایب جم ا از دورا  این هایویژگب
 نبازم ک ساام کا . سازدمب مبسر را م ظور این با رسکبک  

 اگر. هست ک وویش روحبات و جسم با مت اسکب  تضکاهایب 
 پاسخب محبت از نتوان ک و نگردد ایجاد آنها برای تضکا  این

 اتسککردگب دچار ی  ک دریات  را نبازهایشککا  مت اسککب
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 ,Hashemnejad and Asadi Boalvardi, 2009گردنک )مب

 با سککاام کا ، وککرایت با مت اسککب محبت . طراحب(75-76
 بریپ ترآی ک یا اجتمااب و تبزینب هایدگرگونب با توجا

 ساام کا  ویژه نبازهای پاسخگوی بایک ی  کمب همراهب را
 وصککوص با سکک ب هایگروه تمام برای مسککنن. باوککک

 رادات استقالل و حریتب و جسمب ورایت با بایک ساام کا 
 اجتمااب زنکگب هایج نا دوستب، ااگوهای و وود طراحب
 بمحبط بایک سککاام کا  مسککنن. برگبرد در را اتراد ای گونا

 وردم امنانات آسایش، و راحتببا  آ  در بتوانک ترد یا باوک
 . طنق(Rezazadeh, 2016, 105داوکتا باوک )  را وود نباز

 با اتوج ساام کی، مسنن با مرتنت نظریات از حاصل نتایج

 و( ام ب )روحب  ،(ارگونومب اطالاات)جسکککمب  نبازهای
 ام ب ، و ایم ب تضکککا، وککک ککاسکککب زینککایب اجتمککااب،

 تبزینب، هایتعککااب  رتتن، راه برای هکایب زیرسکککاوک  
 باز تضکککای و باانن تهویا، آسکککایش حرارتب، روی،پباده

 اها،تض در یاتب دیک یتاص ا وها موقعب  تعببن وصوصب،
 سکککاام کا ، برای انککا تعریف و محککوده  در نورپردازی
 سنز، تضاهای با دسکترسب  امومب، و وصکوصکب   محکوده

 سکککازیجمعب گوناگو ، هایتعکاابک    سکککازیینمکارچکا  
 تتسهبال با پذیریدسکترسب  و ام نرد تردی، هایتعااب 
 برای م اسکککب مسکککنن طراحب در ذه بواطره و مح ب

 .باو کمب ضروری ساام کا 
 

Table 2: Indices deriving from aging housing theories 

Theorist Theories Source 
Indicators derived from 

theories 

Barker Barik Wilson (1995) 

Good design should be able to positively 

and profoundly affect the lives of older 

people and eliminate the effects of 

physical and mental disorders. 

Dabbagh, Olfat, 2015, 

62,65,101,102,106 

Coopermarcus & Fransis, 

2015, 187, 197, 200, 205, 

206, 207 

Zarghami, Olfat,2016, 5-

11, 134-136, 138, 176, 

177, 186, 191-205 

Andersson, 2011, 19, 81, 

206, 207, 218, 305 

Biddulph, 2014, 143, 227 

Zarghami,2017, 139, 158 

Gehl, 2013, 158 

Spatial standards due to 

physical constraints 

Holmes Siddle (1996) 

Unobstructed design for the elderly - The 

goal of the designer should be to minimize 

the direct effects of disorders and the 

consequences of deformations and to 

maximize safety and comfort. 

Safety, physical and mental 

comfort, adaptability and 

removal of barriers in space 

Collience ( 1986 ) 
The thermal environment has significant 

effect on physical / mental adaptation 
Thermal comfort 

Liddament (1996) 
Elderly people need air breathing that is 

clean and free of any contamination. 

Spatial placement in areas with 

less pollution, space ventilation 

Innis & Lawring ( 1985) 

Factors influencing residential open space 

for the elderly include the attractiveness of 

the site's active area, independence, the 

climate of the area, and the comfort of the 

seating area. 

Activities on the site, space 

commensurate with the climate 

and comfort of the place to sit 

Green et al. (1975) 

Entrance position, adequate viewing 

distance on both sides of the street are very 

important for pedestrian lanes, clarity of 

signs and outdoor signs for the safety of 

the elderly. 

Appropriate entrance, adequate 

viewing distance, sign 

Crans & wolf (1987) 
Balconies-Older people value their home 

for having a private outdoor space. 
Personal open space 

Conclik (1976) 

For residents to be able to walk or other 

people, fences in two heights as well as 

lighting in the index range and edge 

definition for the elderly are suggested. 

Fence in two heights, brightness 

in the index points 

Zeisel, Hide (1994) 
Safe access to outdoor space is important 

for physical well-being 
Secure access to the outside 

Rabson (1997) 

In relation to the needs of the elderly in 

housing, studies are carried out in the form 

of human-readable information (physical 

dimension information, height of parts, 

etc.), ergonomic information (human body 

correlations and machine characteristics), 

thermal comfort And cooling, 

environmental conditions (air quality and 

type, pollutants and ventilation), acoustic 

comfort and lighting 

Comfort and flexibility, good 

visual vision, convenient access 

to the lift and car from the 

entrance, prevention of air 

pollution and Sanitary levels, 

group cooking, creating a safe 

and exciting environment with 

clear patterns of circulars and 

memorable visual occurrences, 

The use of strong and clear 

colors in circular areas, in 

contrast to the doors, stair 

edges, etc., proper lighting and 

avoidance of dazzle, sound 

insulation, auxiliary hearing 
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Catterine Lit (2005) 

The meaning of home for elderly women 

in the form of self-determination is to find 

a place, a decision made to feel in a place 

and trying to stay in each place. 

Sense of place 

Jonas Andersson (2011) 

Architecture contributes to building 

positive relationships with users through 

space and spatial features. The aesthetics 

of the interior, exterior and interior 

contribute to the creation of an appropriate 

living environment for the elderly. 

Access to the surrounding or 

dispersion, social texture and 

nature 

Suc Lee(2012 Matsucca(2009) 

Parker (2004) 

Design for the elderly is related to their 

health (social, mental and physical) and is 

expressed in three categories: architectural 

design, interior design, and design 

elements. 

Health (social, mental and 

physical) Security and health of 

space 

Yeiin cue(2013) 

Improving the physical and mental health 

of the elderly will be very important. The 

application of green technology to provide 

a safe, comfortable environment 

Physical and mental health of 

the elderly in space, green 

technology in the environment 

Landscape Group PRP (2013) 

Concerning the principles of sustainable 

landscape design in elderly housing, 

access, mobility and orientation, mental 

memory, sensory stimulation, shelter and 

shade, and gardening activities are 

important. 

Access, Mobility and 

Orientation, Mental Memory, 

Sensory Stimulation, Shelter 

and Shadow, Horticultural 

Activity 

Athens Charter 

Uses such as school or social facilities 

near the residence allow older people to 

have more access to independence 

facilities. 

Other uses include school or 

social facilities near the place of 

residence 

Bertune& Michelle ( 2006 ) 

Good streets provide opportunities for 

meeting the elderly's physical needs, such 

as seeing people, talking, physical activity, 

and access to local amenities. 

Local streets to see people, 

talking and physical activity, 

and access to local amenities 

and equipment 

Gehl 

The elderly represents a new group that 

needs infrastructure for walking, physical 

activity, walking and, in general, being 

well-behaved 

Suitable trails for walking and 

physical activity 

Hall & Emmery  ( 2011 ) 

Elderly people need an environment that is 

based on inclusive design to be able to 

sustainably maintain a quality of life. 

Facilitate movement paths, 

system control and environment 

Caplanes(2003) Sullivan& 

Depputer( 2004 ) 

Access to green spaces has a significant 

relationship with the life span of elderly 

people. If the elderly are in a living 

environment, with their soft, natural and 

indigenous landscapes, their social 

behavior will benefit from this 

relationship. 

Access to green spaces, soft 

landscapes, natural and native 

quality 

Renn (2002) Svenson(2008) 

Collectively, individual activities, function 

and accessibility are important features of 

aging housing. 

Space Cuisine and Group Food, 

Functionality and Accessibility 

Space facilitates routing 

Barnez et al 

(2002)Moller&Nodstrup(2008) 

Both aspects of privacy and publicity are 

important for the vitality of the interior 

space for the elderly. 

Private and public space 

Slowan ( 2002) 

Features such as safety, security, physical 

health, personalization and familiarity with 

the interior are important for assessing the 

aging spaces. 

Space safety and security, path 

orientation, privacy and 

community environments 

Regnier ( 2002) 

In the aging housing, interiors are involved 

in the relationship between microfazies 

and the integration of various activities 

and the opening up of interior and exterior 

to provide daylight and vision. 

A split between interior and 

exterior spaces to provide 

daylight and the perspective of 

the relationship between the 

internal environment 

 
قابل ذیر اس  یا واو  های اجتماع پذیری مسنن در 

(، تجمع G(، تعااب  گروهب )vسککا بعک وککادابب )سککرزنکگب )
(Rداوت ی  کگب ،) (I( پباده مکاری ،)P(  طنبع ،)N حس ))

(( و Cهای جمعب )( و ارزشT(، مشککاری  )Oتع ق ماانب  ))
( t(، آسایش اق بمب )F(، انعطاب )Sآسکایش )ایم ب و ام ب  ) 

ب کی گردنک و در اداما دسکککتاب کی مب(( دسکککتاfو وکمات )

(، fبعک یاانکی )انعطاب ) 0های مسنن ساام کی در وکاو  
( و اق بم Aتضکککایب )(، ارتناطاتPمکاری )(، پبکاده Fام نرد )

(C( (، روانب )وککاطره ذه ب)c( و حس تع ق )O اجتمککااب ،))
( و بهکاو  *F(( و وکماتب )تسکهبالت ) Gو تجمع ) )تعااب 

(Hصککورت مب )) گبرد. ب ابراین یکهای مطرد وکککه در جکول
 باو ک.مب معرب موافا های مذیور 9
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Table 3: Indicators of old age housing sociopetality 
H

o
u

si
n

g
 c

o
m

m
u

n
it

y
 

Elderly housing 

 Security Nature Group activity Climate Access 
Pedestrian 

Crossing 
Health 

V1 
Safety and safety 

route (light rail) 

Lively path 

with natural 

elements 

- 

Security and 

safety with 

physical 

arrangements 

Secure access 

Security and 

safety of 

pedestrian spaces 

- 

V2 

Spatial 

arrangements of 

joint activity 

- - - - - - 

V3 
Diversity and 

Space Security 
- - 

Diversity and 

Space Security 
- 

Variation on the 

pedestrian path 
- 

V4 
Safe spaces for all 

ages 
Natural space 

Cumulative 

spaces 
- - 

Common 

sidewalks 
- 

S1 
Avoid 

Widescreen 
- - - 

Avoid wide 

road 
Avoid Widescreen - 

S2 

Iilluminated 

lighting inside the 

blocks and the 

site 

- - 

Lighting 

without glare 

into blocks and 

allowed site 

Illuminating 

without glare on 

the path 

Illuminating 

without glare on 

the path 

- 

S3 

Secure spaces for 

the presence and 

supervision of 

residents 

The natural 

environment 

for the 

presence of 

individuals 

- 

Secure spaces 

for the presence 

and supervision 

of residents 

Secure access 

with presence 

and supervision 

Secure spaces for 

the presence and 

supervision of 

residents 

- 

S4 
Avoid the bezel 

wall 
- - 

Diversity in the 

route 

Diversity in the 

route 

Diversity at the 

site 
- 

S5 
Signs and avoid 

scratches 
Natural sign Readable space 

Avoid the 

scribble 
Route Reader 

Marking and 

readability of 

space 

- 

S6 
Blocks and site 

integration 

Blocks 

integration 

and nature 

- - Different access - - 

S7 

Body and index 

activity on the 

edges 

The green 

wall of the 

site body 

- - - 
Indoor Walls in 

the Area 
- 

S8 

Various and 

adjacent micro 

spaces 

- - - - 

Various and 

adjacent micro 

spaces 

- 

R1 

Safety of pause 

spaces (suitable 

brightness and 

color for the 

elderly) 

- 
Safety of pause 

spaces 

Safety of pause 

spaces 
- - - 

R2 

Safe and legible 

spaces with 

proper spacing 

and secure 

collective activity 

- 
Safe spaces and 

activities 

Secure and 

legible spaces 

Secure and 

legible route 
- - 

R3 

Appropriate 

furniture in the 

focal space 

furniture 

along natural 

elements 

furniture in 

focal space 

Appropriate 

furniture in the 

focal space 

- 
Seating furniture 

for the elderly 
- 

R4 

Appropriate 

furniture in the 

Neighborhood 

Natural 

Elements in 

Neighborhood 

Neighborhood 

furniture 

Secure 

neighbors 
- 

Pauses on 

pedestrian routes 
- 

R5 
Human Space 

Scale 
- Human Scale - - 

Human scale of 

pedestrian 
- 

I1 

Reducing the 

number of 

parking for safety 

and eliminating 

visual 

contamination 

Reduce 

parking and 

more greenery 

- 
Remove visual 

contamination 
- 

Removing visual 

contamination of 

parking along the 

pedestrian path 

Remove 

visual 

contamination 

of the 

pedestrian 

I2 

Welfare facilities 

to create inviting 

and secure spaces 

- - 
Elderly Welfare 

Facility 
- 

Welfare facilities 

and 

encouragement 

for hiking 

- 

I3 

Varied visual 

visions with 

inviting and 

secure space 

- 
Various spaces 

for collection 

Various visual 

spaces and 

landscapes 

- 

Various visual 

spaces and 

landscapes 

- 

I4 - 

appeal of the 

planting 

spaces 

Appropriate 

view around 

Appropriate 

view around 
- 

Appropriate 

outlook from 
- 
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viewpoint of the 

pedestrian 

I5 - - - Suitability - Suitability - 

I6 
Visible colors for 

safety 
- - Color - Color - 

I7 
Human scale for 

mental security 
- - Scale - Scale - 

I8 - - - 
Depth and 

openness 
- 

Depth and 

openness 
- 

I9 - 
Green space 

geometry 

relations for 

collective 

activities 

Space relations 

for collective 

activities 

proper spatial 

relationship 

Spatial 

Relationship 

Walkway 

- 

I10 

Invitations, 

porches and 

arches in the back 

as signs 

Invitations, 

porches and 

arches in the 

back as signs 

Invitations for 

collective 

activities 

Inviter entries - - - 

I11 
Spatial layout 

clarity 

arrangement 

of planting 

elements 

Group space 

arrangement 
Space layout Space layout - 

Arrangement 

for ventilation 

I12 - - - 

Light colored 

decor and 

materials on a 

small scale 

- 

Light colored 

decor and 

materials on a 

small scale 

- 

O1 

Handling, space 

protection and 

security 

Elderly 

Private 

Garden 

Group cooking 

space 

Space charm 

and handling 
- - - 

O2 Determine the 

general scope of 

the territory for 

security 

- - 

Distribution of 

the public and 

individual space 

- - - O3 

O4 

O5 

The proper 

distance between 

units& removal of 

privacy 

- - 

The proper 

distance 

between units 

- - - 

O6 
Keep volunteer 

place and security 
- - - - - 

Keep place 

volunteerly 

P1 

Access control of 

vehicles and 

pedestrian safety 

Access 

control of 

vehicles and 

pedestrian 

safety 

- 

Access control 

of vehicles and 

pedestrian 

safety 

control of 

vehicles and 

pedestrian 

safety 

control of vehicles 

and pedestrian 

safety 

Access 

control of 

vehicles and 

pedestrian 

safety 

P2 - 

The charm of 

the green 

space and the 

exploration 

aspect 

- - - 

complexity of 

space on the 

pedestrian 

- 

P3 

Spoken visual 

communication 

with appropriate 

space-scale, 

furniture and 

landscape 

Spacing right 

next to green 

spaces 

Spoken visual 

communication 

with good 

atmosphere of 

group activity 

- 

Suitable visual 

and spoken 

space 

Suitable visual 

and spoken space 
- 

P4 

Visual and 

physical access to 

space for security 

Visual and 

physical 

access to 

space 

Physical visual 

access of group 

space 

Visual and 

physical access 

to space 

Visual and 

physical access 

to space 

Visual and 

physical access to 

space 

- 

N1 

The presence of 

nature in spaces 

for more vitality 

and accumulation 

Natural 

materials and 

green 

technology 
Rethinking 

nature in cuisine 

and group 

cuisine 

Communication 

with nature 

through natural 

materials or the 

presence of 

nature - 

Appropriate 

walking paths 

with nature 

Provide fresh 

air using 

plants 

N2 

Natural 

Elements 

Near Sitting 

The presence of 

natural elements 

and green 

spaces next to 

the seats 

t 1 Climate comfort 

for more comfort 

and more people 

Provide the 

climate 

appropriate 

Climate comfort 

in group spaces 
Climate comfort 

Appropriate 

climate 

Suitable climate 

(canopy, porch) 

Suitable 

climate 

(canopy, t 2 
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t 3 
and space 

surveillance 

for apartment 

plants 

conditions in 

access 

on the pedestrian 

path 

porch) on the 

pedestrian 

path 
t 4 

f 1 - - 

Auxiliary 

service spaces 

for group 

activity spaces 

Services and 

facilities 

Proper access 

infrastructure 

Services and 

facilitie 

Services and 

Facilities 

(Shooting 

Spaces) 

f 3 - - 

Relationship 

with Urban 

Transportation 

and Essential 

Centers 

Relationship 

with urban 

transport and 

essential centers 

(educational, 

commercial, 

etc.) 

Relationship 

with Urban 

Transportation 

and Essential 

Centers 

- - 

G1 Essential Elective 

Social Activities 

and the Presence 

of Individuals in 

Different Hours 

Various Activities 

with the Purpose 

of Providing 

Diversity, 

Attraction and 

Supervision 

Activity 

patterns 

alongside 

green spaces 

- - - - - 
G2 

G3 

G4 

Ground floor 

retailers for 

boarding 

- - - - 

Retail on the 

ground and access 

for pedestrians 

- 

 
 معرفی نمونه های مورد مطالعهی انتخاب و نحوه -1

 0در راسککتای انتخاب اادالنا ی مجتمع های مسککنونب، 
ی اصکک ب تنریز مشککخ  گردیکه اسکک  و با روش   محکوده

ای، از هر قسکککم  ی  مجتمع نمونکا گبری احتمااب طنقا 

های م تخب برای بررسب انارت ک انتخاب وکه اس . مجتمع
االما امب ب و های مسککنونب سککتاروا ، آسککما ، از: مجتمع

 (.7 سمبکار )تصویر

 

 
Fig. 1 General location of selected complexes in Tabriz 4 areas 

 

صکککورت  0معرتب نمونککا هکای مورد بررسکککب در جکککول  
گبرد. بکین صککورت یا مجتمع های سککتاروا ، آسککما ،   مب

سکککمبککار و االمکا امب ب بکا احاظ جانمایب، اطالاات آماری،    
اطالاات جمعبتب و یاانکی مورد ارزیابب قرار گرتتا و در اداما 

گانا ی اجتماع پذیری مسکککنن  90تح بل و ارزیابب گویا های 
با روش های واریانس، رگرسکککبو  و ها سکککاام کی در مجتمع

طالاات جمعبتب گبرد. در ابتکا امب مبانگبن امتبازات صکککورت
 گردنک:مرتنت با مجتمع های مذیور با ورد زیر ارائا مب

 700مجتمع ستاروا  متشنل از  مجتمع ستارخان:
باوک یا طنق نتایج حاصل نفرجمعب  ساین مب 927 وانوار و

از معادل سازی نسن  ساام کا  با جمعب  در بعک جمعبتب 
( با 0/027 )ر تنریز در سای  مریز آمار ایرا بخش مریزی وه

ی سال با جمعب  مجمواا 22نسن  ساام کا  باالی 
نفر از جمعب  این مجمواا را قشر  72مسنونب ستاروا ، 
طنق نتایج  .ده کسال تشنبل مب 20 ساام ک باالی حکودا 
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نفر  70، درصک 32ش یویرا  با سط  اطمب ا  حاصل از رو
 ساام ک با ا وا  نمونا انتخاب وکنک.

وانوار  378 مجتمع آسما  متشنل از مجتمع آسمان:
باوک یا طنق نتایج حاصل از نفرجمعب  ساین مب 7892 و

معادل سکازی نسکن  ساام کا  با جمعب  در بعک جمعبتب   
( 0.270)ر تنریز در سای  مریز آمار ایرا بخش مریزی وکه 

ی سککال با جمعب  مجمواا 22با نسککن  سککاام کا  باالی 
معب  این مجمواا را قشر از جنفر  797مسکنونب آسکما  ،   
طنق نتایج  .ده کسکال تشنبل مب  20 سکاام ک باالی حکودا  

نفر  27، درصک 32ط  اطمب ا  حاصل از روش یویرا  با س
 ساام ک با ا وا  نمونا انتخاب وکنک.

مجتمع االما امب ب متشکککنل از  مجتمع عالمه امینی:
باوکککک یا طنق نفرجمعب  سکککاین مب 7707وانوار و  080

نتایج حاصکل از معادل سکازی نسن  ساام کا  با جمعب  در   
بعک جمعبتب بخش مریزی وکککهر تنریز در سکککای  مریز آمار 

سال با جمعب   22( با نسکن  سککاام کا  باالی  0.270)ایرا 
نفر از جمعبکک  این  83ی مسکککنونب االمککا امب ب، مجمواکا 

نبل سکککال تشککک 20 مجمواا را قشکککر سکککاام ک باالی حکودا 
ش یویرا  با سط  اطمب ا  طنق نتایج حاصل از رو .ده کمب
 نفر ساام ک با ا وا  نمونا انتخاب وکنک. 20، درصک 32

 980مجتمع سککمبکار متشککنل از   مجتمع سپپپیدار:
باوککک یا طنق نتایج نفرجمعب  سککاین مب 392وانوار و 

حاصل از معادل سازی نسن  ساام کا  با جمعب  در بعک 
ر تنریز در سکککای  مریز آمار مریزی وکککهجمعبتب بخش 

سال با جمعب   22( با نسن  ساام کا  باالی 0.270)ایرا 
نفر از جمعب  این  22، کاری مسکککنونب سکککمبک  مجمواکا 

سککال تشککنبل  20 مجمواا را قشککر سککاام ک باالی حکودا 
طنق نتایج حاصکککل از روش یویرا  با سکککط    .ده کک مب

ا وا  نمونا انتخاب نفر ساام ک با  92درصک،  32اطمب ا  
 وکنک.

 
Table 4: Introduction of the complexes examined 

Locating and Integrating 
Neighborhoods 

Blocks statistics Demographic information 

S
at

ta
rk

h
an

 

 

Land area 12000 

Sattarkhan Complex is located in the Nesf-e 

Rah, with an approximate area of 12,000 square 

meters and an infrastructure of 3600 square 

meters. The complex consists of 4-11storey 

towers including the ground floor as a lobby. It 

is surrounded on the north by Varzesh Street and 

warehouse and residential uses, on the east by 

Azerbaijan Boulevard and residential and 

outdoor parking lots, on the south by banks and 

municipal buildings, and on the west by 

Chamran Restaurant and Residential Complex. 

Among the distant applications, the General 

Social Welfare Office and the stadium in the 

South East and West section of the complex 

(Source: Google Earth). Among the architectural 

features of the complex, we can mention the 

proper design of the gathering spaces and play 

spaces in the area, while the weak and worn 

design in the blocks is in contradiction with the 

design of the area. 

Foundation 3600 

Number of towers 4 

Number of floors 11 

The type of the units 2 bedrooms 

Useful area of unit 71-95 

A
se

m
an

 

 

Land area 94000 Aseman Residential Complex is located in 

Elgoli, with a total area of 94,000 square meters 

and an area of 19,000 square meters. The 

complex consists of 16 18-storey towers, 

including the ground floor, as a lobby, and from 

the northeast and north, it is surrounded by 

Maleki Boulevard from the south to Aseman 

Street and from the west to Sinai Boulevard 

(Source: Google Earth). Among the special 

architectural features of the complex, we can 

mention the design of the spaces sitting on the 

platforms and the space and lighting with stairs 

and stone platforms. The stairwell, along with 

the visual beauty, makes it difficult for the 

elderly to travel. 

Foundation 19000 

Number of towers 16 

Number of floors 18 

The type of the units 
2 and 3 

bedrooms 

Useful area of unit 112-224 

A
ll

am
eh

 

A
m

in
i Land area 27000 

Allameh Amini Residential Complex is located 

in the northern town of Nour, with an 

approximate area of 27,000 square meters and an 

area of 8,000 square meters. The complex Foundation 8000 
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Number of towers 8 
consists of 8 towers of 11 floors, including the 

ground floor, as a lobby, and from the north, it is 

surrounded by residential uses, from the east to 

Shahid Samadi Boulevard and Fruit Bazaar, and 

from the south and west to Akhavan Street and 

residential areas and barren land. Among the 

uses of the collection, we can mention small uses 

such as supermarket and bakery (source of 

google earth). The complex provides ample open 

space for residents to move, but the inefficient 

design of the spaces inside the block and the 

grounds has led to the architectural weakness of 

the complex. 

Number of floors 11 

The type of the units 2 bedrooms 

Useful area of unit 75-130 

S
ep

id
ar

 

 

Land area 34000 
Sepidar Residential Complex is located in 

Shahriar Blvd and Golkar Street, with an 

approximate area of 34000 square meters and an 

area of 9000 square meters. The complex 

consists of 6 towers of 16 floors, including the 

ground floor as a lobby, and from the northeast 

and north, it is surrounded by constructed 

projects and barren land, from the south to Vesal 

and Azerbaijan Regional Electric Company 

streets, and from the west to Vesal street and 

petrochemical complex. Far uses include 

Baghlar Baghi Park in the south, Besat Park in 

the east and Analar Park in the west (Source: 

google earth). Positive features in the complex 

include the proper design of the lobby and the 

formal ceremonial hall, while the lack of 

recreational facilities in the area reduces the use 

of space. 

Foundation 9000 

Number of towers 6 

Number of floors 16 

The type of the units 
2 and 

3bedrooms 

Useful area of unit 75-150 

 
 تحلیل داده ها -1

گویا برای هر مجتمع ت ظبم  90هکا در قکااکب    وکککاو 
ی ساام کا  تکوین گویا در قااب پرسش اما 70انک یا گردیکه

گویا با روش مشکککاهکه توسکککت محقق برای هر 72گردیکه و 
(. 2 )جکول یرت بررسکب وکه اس  مجتمع در قااب طبف اب

الزم با ذیر اس  از آنجایب یا واو  های حاصل از ماتریس 
های اجتماع پذیری از تریبب واو  9ایجاد وککه در جکول  

مسکنن و موافا های مسنن ساام کی بکس  آمکه بودنک و با  
ریس وککاو  های تنراری یا نزدی  با هم را همبن دابل مات

وکک؛ ب ابراین حذب و ادغام در واو  های مذیور  مب وکامل 
صککورت گرتتا و در نهای  وککاو  های سککب گانا با صککورت 
گویا های ام باتب وکککه برای سککاام کا  طرد وککک. از مبا   

گویا در پرسکککشککک اما از  70گانا، برای تح بل  90گویا های 
ها و از روش رگرسککبو  ی مجتمعمقایسککاروش واریانس برای 

ی مؤثر بر متغبر های وابسکککتابرای تنببن مهمترین وکککاو 
پذیری مسنن ساام کی استفاده وک یا طنق مسکتقل اجتماع 

( 7و تصکککویر 2نتککایج حککاصکککل از تح بککل واریککانس )جکککول
هککای سکککتککاروککا  و االمککا امب ب بککاالترین امتبککاز  مجتمع

( را بککا احککاظ 3892/727) ( و یمترین امتبککاز222/277)
پذیری برای سکککاام کا  یسکککب نمودنک و طنق تح بل اجتماع

های مت وع، درمجتمع محفلرگرسککبو  در مجتمع ستاروا ، 
های آسکککما ، چشکککم انکاز، در مجتمع االما امب ب، ترصککک 

های مت وع در رسککبکگب با آ  و در مجتمع سککمبکار، تعااب  
 (. 9 )تصویر داوت ک اواوی  باالتر قرار

 

 
Fig. 2 Comparison of Sociapetality in residential complexes by means of variance 
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Table 5: Thirty operational indicators related to the agility housing community 

Questions 

E
ld

er
ly

 q
u

es
ti

o
n

n
a
ir

e
 

Garden and grass at the edge of the path and creating entertainment for different ages (chair for the elderly, 

children's play equipment) 

Psychological safety (convenient transportation especially for women and children) 

The presence of people in the courtyard and the visibility of the window to the outside, especially at night 

Peaceful and entertaining circles in the blocks and enclosures 

The blocks are spaced apart and sufficient open spaces between the blocks 

Prospect and sight from the inhabitants' living space 

Create private gardens with elderly care 

Various winter and summer hangouts 

Creating private spaces for people in public places 

Creating group activities and cycles 

Marking with natural elements 

The presence of people for important tasks, such as building meetings 

Creating opportunities to handle the building 

Various activities in the field and block 

N
o
n

-p
a
rt

n
er

 o
b

se
rv

a
ti

o
n

 b
y

 t
h

e 
re

se
a
rc

h
er

 Fencing, lighting and flooring in the enclosure and inside the block 

Lighting and bright colors 

Safety of the pedestrian and less car entry 

Presence next to nature 

Locating chairs and furniture to sit among moving paths 

Amenities such as parking and wheelchairs 

Natural elements in neighborhoods and the creation of appropriate furniture 

Fit and healthy furniture 

Sculptures, escalators, waterfalls, chairs, platforms, decorative lights in the courtyard 

Narrow down the roadways for less traffic 

Observe the weather conditions like creating a canopy on the trails 

Attention to the weather conditions for the comfort and presence of more people 

Pedestrian pavement 

Clear and visible colors for seniors' safety 

Health services such as sanitation and shunting spaces 

Access to various parts of the area 

 

Table 6: Comparison of sociapetality in residential complexes by means of variance 

The residential complex Average Ratings 

Sattarkhan 712/755 

Aseman 294/2951 

Sepidar 201/8892 

Allameh Amini 162/9835 

 

 

x2: Psychological safety in walking paths 

x4: Happy and fun circles 

x5: Blocks apart from each other 

x6: View from inside the gathering space 

x7: Private gardens with elderly care 

x8: Varied winter and summer hangouts 

x10: Activities and periodicity groups 

x12: The presence of people for important tasks 

x13: Opportunities to deal with blocks and Enclosures 

x14: Various activities in the field and block 

Fig. 3 The most important indicators of regression analysis in each complex 
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ی غبرمشاریتب مشاهکهی مرتنت با گویا 72برای تح بل 
ها در هر مجتمع اسکککتفاده از روش مبکانگبن امتبازات گویا 

صکککورت یا در هر مجتمع با توجا با  گردیکه اسککک  بکین
در هر گویا، مجموع امتبازات  2امتباز یسککب وکه از ی  تا 

صورت در بخش  تقسکبم وککه و بکین   (72ها )بر تعکاد گویا
اس  و طنق این  تتاها صورت گری مجتمعمشاهکه، مقایسا
، آسما  با امتباز 9.22های ستاروا  با امتباز مقایسا مجتمع

، 7.87، و االما امب ب با امتباز 9.72، سمبکار با امتباز 9.09
ی های اجتماع پذیربکا ترتبب در باالترین تا پایبن ترین رده 

مسکنن ساام کا  در بخش مشاهکه جای گرتت ک. همچ بن  
برای هر گویککا در هر مجتمع  2ا تکک 7بککا امتبککازدهب از 

هکای مهم با وکککرد زیر حاصکککل آمک: درمجتمع  وکککاو 
، طنبعب رتاهب، ا اصر نشکستن، امنانات  سکتاروا ، من ما  

محوطا، در  مخت ف هایقسم  با دسترسب سکاام و  من ما 
مجتمع آسکما ، طنبع ، ا اصر تزیب ب، در مجتمع سمبکار،  

و در مجتمع االما  ایم ب و یفسازی پباده، دسترسب م اسب
 امب ب امنکانکات رتکاهب دراواویک  باالتری قرار داوکککتا انک    

 (.2)جکول 
 

Table 7: The most important indicators of average scores in the Sattarkhan, Aseman, Sepidar and Allameh Amini 

complexes 

Questions 
Sattarkhan Aseman Sepidar Allameh Amini 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

In my opinion, fencing, lighting and 

flooring are indispensable for the 

residential complex I live in and around 

the block. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

In my opinion lighting and bright colors 

are good in the residential complex I 

live in. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

In my opinion, the safety of the 

pedestrian walkway and the lower entry 

of cars to walking paths in the 

residential complex I live is suitable. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

In my opinion, the presence of nature in 

the residential complex I live is 

suitable. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

In my opinion, the placement of 

furniture sitting in the motorways (after 

walking) in the residential complex I 

live is suitable 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

In my opinion the amenities like 

parking and wheelchair rooms fit in the 

residential complex I live in 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

In my opinion, natural elements are 

appropriate in neighborhoods in the 

residential complex I live in. 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

In my opinion, proper and healthy 

furniture (withstand broken chairs, 

vodka and old pots, damaged lights and 

fences) is appropriate for the 

neighborhood gathering in the 

residential complex I live in. 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

In my opinion, there is a statue, 

escalator, watercolor, chair, bench, 

decorative light on the premises in the 

residential complex I live in. 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

It seems to me that narrowing down the 

riding paths is necessary because of less 

traffic on the premises in the residential 

complex I live. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

In my opinion, the weather conditions, 

such as the roofing of parts of the 

pedestrian path, are appropriate in the 

seasons in the residential complex I live 

in. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

In my opinion, attention is paid to the 

climatic conditions in the gathering 

areas for the convenience and presence 

of the people of the residential complex 

I live in. 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
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In my opinion the pavement is suitable 

for walking in the residential complex I 

live in. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

In my opinion It seems to me that the 

colors are clear and visible to the safety 

of the elderly in the residential complex 

I live. 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

In my opinion, health services, such as 

sanitary facilities and shunting spaces, 

are appropriate in the residential 

complex I live in. 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

In my opinion, access to various parts 

of the building is appropriate in the 

residential complex I live in. 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

 
 بحث و نتیجه گیری -1

های مسکککنونب، های مشکککترف مجتمعتضکککا در زنکگب
 و راح  برووککک با دیگرا  با بود  برای سککک ا ترصککتب 

 ؛باوک داوتا را وود معمول رویپباده توانکمب ترد. ردردسبب
 نبمنتب روی بر یوتاه مکتب برای مردم مبا  در بود  برای

  ببرو با پ جره از گاهگاهب حتب ب شککب ک، در ی  نزدی 
 :Gehl, 2013) ای باوککککتوانک تعااب  ارزنکهنگاه یرد  مب

11) ،(Esfandyari Sedgh, Karimi Moshaver and 

Daneshgar Moghadam, 2016: 45پذیری (. مفهوم اجتماع
پذیری مسککنن و مسککنن سککاام ک در قااب دو بحث اجتماع 

های سکککاام ککی قکابکل تنببن اسککک . وکککاو     مسکککنن 
پذیری م تج از نظریات اسمونک و سامر، جبنوبز، هال، اجتماع

های سرزنکگب، ایم ب و ام ب ، اانسانکر و سایرین در دستا
مکاری، مشکککاری ، ی  ککگب، مکاانبک ، پباده   تجمع، داوت

طنبع ، ارزش های جمعب، انعطاب، آسایش اق بمب، وکمات 
های مسککنن تنببن گردیکنک و با وککاو و تعااب  گروهب 

ساام کی م تج از نظریات باریر، یواب س، رابسو ، آنکرسو  
های ایم ب و ام ب ، تضکککای سکککنز، و سکککایرین در دسکککتا

تع ق، تعااب  و تجمع، اق بم، ارتناطات تضایب، ام نرد، حس
ذه ب، بهکاوککک  و تسکککهبالت مکاری، انعطاب، واطرهپباده

پذیری مسنن ساام کی یس اجتماعمشککخ  گردیکه و ماتر
سککازی اسکک . ام باتببر اسککاس این دو مفهوم وککنل گرتتا

گویا در  70گکانکا ی حاصکککل در قااب    90هکای  وکککاو 
ی پژوهشگر با گویا در پرسش اما 72پرسش اما ساام کا  و 

رت صکککورت گرت . طنق نروش مشکککاهکه در قااب طبف اب
ای مسکککنونب هنتایج حاصکککل از تح بل واریانس در مجتمع

سکتاروا ، آسکما ، االما امب ب و سمبکار در تنریز، مجتمع   
سککتاروا  در مقایسککا با سککایرین با احاظ اجتماع پذیری   

( را یسب نمود 277/222مسنن ساام کی، باالترین امتباز )
( 7.327/730های آسکککما  با )و در ادامکا با ترتبب مجتمع 

 و االما امب ب با ( امتباز7.837/707بکا )  ، سکککمبککار امتبکاز 

پذیری تری از اجتماعهای پایبنرده در ( امتباز3.892/727)
مسنن ساام کا  قرار گرتت ک. در اداما توجا با ننات زیر در 

پذیری سککاام کا  در هری  از های مهم اجتماعباب وککاو 
 های مذیور ضرورت دارد:مجتمع
رد ودر رابطا با مجتمع ستاروا  در ابتکا مسائ ب با  -7

بکین صککورت اکم  ،باوکک کتر مبنبازم ک بازنگری اتزو  زیر
طراحب م اسکب تضای البب و راهرو در ب وف ورایت اجتماع  

نمایک. در ی ار این پذیری برای سکککاام کا  را دوکککوارتر مب
 اتراد حضورهایب از قنبل موضکوع، ام نرد ضکعبف وکاو    

 رایب هایبساوتمانب، ترص  ج سات مثل مهم برای یارهای
 و پباده حریتب مسبر محوطا، ایم ب و سکاوتما   رسکبکگب 

 پباده، باری  زد  قکم مسکککبرهای با اتومنبل یمتر ورود
 در اتومنبل یمتر تردد واطر با سککواره مسککبرهای یرد 

هوایب)برای مثکال ایجاد   و آب وکککرایت محوطکا، راکایک    
موانع مهمب  ،اتراد ببشککتر حضککور و راحتب با (جه سککایا

  .آی کبرای اجتماع پذیری مسنن برای ساام کا  بشمار مب
با موارد  توا در ادامکا از جم کا نقاط قوت مجتمع نبز مب  

تری در بهنود مجتمع نقش م اسب یا محوطا یرداوکاره   زیر
 ها داوتا اس  نظر باپذیری ساام کا  نسن  با ب وفاجتماع

یکا ایجاد تضکککاهای تراس جمعب در طنقات با نوبا وود   این
نمایک. طنق پذیری سکککاام کا  ایفا مبنقش موثری در اجتماع

نتکایج حاصکککل از تح بل رگرسکککبو  در مجتمع سکککتاروا ،   
 ایههای مت وع زمسککتانب و تابسککتانب، تعااب  جانمایب پاتو 

نقشکککب اسککککاسکککب در بهنود  ب وف  و محوطککا در مت وع
ی برای سکککاام کا  دارنک. همچ بن، طنق نتایج پکذیر اجتمکاع 

حکاصکککل از مقایسکککا امتبازات در بخش مشکککاهکه، جانمایب   
 من ما  طنبعب، ا اصککر امنانات رتاهب، نشککسککتن، هایمحل
محوطا از اوامل مهم  مخت ف هایقسم  با ودسترسب سکاام 

آی ک. در مب اجتماع پذیری مجتمع برای سککاام کا  با وککمار 
های توا  با وجود پاتو های مذیور مبباب اهمب  وکککاو 

اصکرگاهب اتراد مبانسال و مسن با من ما  ساام و روبروی هم  
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برای نشککستن ساام کا  بخصوص زنا  در محوطا اواره یرد. 
توا  بککا زمبن بککازی از امنککانککات رتککاهب در این مجتمع مب

های م اسکککب و نوجوانا ، پارف بازی یودیا  همراه با نبمن 
گوی اتراد بزرگسکال، سوپرماری  در ورودی  وگف  سکاام برای 

مجتمع و توزیع مت کاسکککب تضکککاهای پاریب گ برای راحتب  
سککاام کا  در ابن حفز زینایب بصککری اوککاره نمود. جانمایب 
تضکککاهای طنبعب و تزیبن وککککه در اقصکککب نقاط محوطا و  
اوتصکاص تضکای پاریب گ با تکارف ااباد توسککت سای بن و   

های مخت ف اسب ساام کا  با قسم درنهای  دسککترسککب م 
مجتمع از دیگر اوامکل موثر در قاب ب  موثر مجتمع در بهنود  

 باو ک. پذیری برای ساام کا  مباجتماع
در رابطا با مجتمع آسکما  در ابتکا مسکائ ب با ورد    -7
ز بکین صورت یا ا .باوکک کنبازم ک بازنگری اتزو  تر مب تو 

توا  با ام نرد ضککعبف در جم ا نقاط ضککعف در مجتمع مب
 رسککبکگب برای هایبایجاد ترصکک  هایب از قنبلوککاو 

 تمبزیاری، در اهکااب  همنکاری  و محوطکا  و سکککاوتمکا  
 ساام کا ، رسبکگب با وصوصب هایباغچا دروتناری، ایجاد

 رهایمسب با اتومنبل یمتر ورود و پباده حریتب مسبر ایم ب
 تردد واطر با رهسوا مسبرهای یرد  باری  پباده، زد  قکم

 هوایب و آب وکککرایت با توجا و محوطا در اتومنبل یمتر
 .نمود اواره ،اتراد راحتب با ( جه )برای مثال ایجاد سایا

 یجنتا یا طنق ذیر یردتوا  در باب نقاط قوت مجتمع مب
رگرسکبو  در پرسکش اما ساام کا  مجتمع    تح بل از حاصکل 

انکاز و دیک از  آسککما ، محاتل وککاد و سککرگرم ی  که، چشککم 
 مهم و طنق یارهای برای اتراد داول تضککای تجمع، حضککور 

 در مشاهکه، حضور بخش در امتبازات مقایسا از حاصکل  نتایج
ع وا  آب ما ب برقب، پ ا طنبع  و ا اصکر تزیب ب مجسما،  ی ار

پذیری مسککنن سککاام کی در  های اجتماعمهمترین وککاو 
های اهمب  وککاو وککونک. در باب مب مجتمع مذیور ا وا 

توا  بکا نقش پررنکگ ا کاصکککر تزیب ب، آب نما،    مربوطکا مب 
ها در هکا و آالچبق هکا، مجسکککمکا  اسکککتخر، سکککنوهکا و پ کا  

پذیری سکککاام کا  و تشکککویق با حضکککور اصکککرگاهب اجتماع
ای هساام کا  با طراحب م اسب البب و جانمایب سایر یاربری
ی واامورد تجمع از قنبکل محوطا اسکککنب ، یتری گ و مجم 

ورزوکب اوکاره نمود. همچ بن برپایب محاتل واد در محکوده   
اسکتخر و مجمواا ورزوکب و چشم انکاز جذاب با وصوص در   
محوطکا مشکککو  حضکککور و تجمع سکککاام کا  بوده و امنا    

گوهککای اتفککاقب را اتزایش وگبری برووردهککا و گفکک وکککنککل
 های تره گبی سککاام کا ، با احاظ ج نادهک. ب ا با گفتامب

در مجتمع آسککما  با وجود دیک م اسککب از تراس با محوطا و 
تاثبر در جذابب  تضکککا و برقراری ام ب  و ارتناطات بصکککری، 

رنک. داسککای بن مجتمع تمایل یمتری با اسککتفاده از این تضککا 
توا  بر حضکککور اتراد برای یکارهای مهم نبز مب  در رابطکا بکا  

   ره نمود.رسبکگب با امور مجتمع در ج سات ساوتمانب اوا
در رابطا با مجتمع سککمبکار در ابتکا مسککائ ب با وککرد  -9
یکا نکا ت ها در این    دارد بککین گونکا  نبکازم کک بکازنگری     تو 

مجتمع ترصککتب برای تعااب  غبررسککمب گروهب وجود نکارد، 
ایب هدر واو  ضعبف ام نرد هایب از قنبلب نا دارای ضعف

 داول در ساام کا  ی  که سرگرم و واد ایجاد محاتل از جم ا
 رسککبکگب با وصککوصککب  هایباغچا محوطا، ایجاد و هاب وف

امومب،  هایمنا  در اتراد برای وصوصب ساام کا ، تضاهای
 واص و جانمایب گباها  مثل طنبعب ا اصککر با گذارینشککانا
 گبوست رتع)حریتب مسبرهای مبا  در نشستن برای من ما 

 باوک. مب ،(روی پباده از بعک
 یا طنق یرد توا  اوکککارهمب نقاط قوت مجتمع در باب

ساام کا   پرسکشک اما   در رگرسکبو   تح بل از حاصکل  نتایج
پبککاده،  مسکککبرهککای در روانب ام بکک  سکککمبکککار، مجتمع

 ب وف و محوطا در مت وع هایگروهب و تعااب  هایدورهمب
 بخش در امتبازات مقایسککا از حاصککل نتایج طنق همچ بن و

و  پباده مسبر پباده، یفسازی حریتب مسکبر  مشکاهکه ایم ب 
 مهمترین بع وا  محوطا مخت ف هایقسککم  با دسککترسککب

 مجتمع در سککاام کی مسککنن پذیریاجتماع هایوککاو 
 هایوکککاو  اهمب  باب در باوکک ک. مب قابل طرد مذیور
ب ونانگاه های امننورپردازی ونانا، پاتو  با توا مب مذیور
ص در البب داول ب وف و بخصو مسن و مبانسکال  اتراد برای

توا  اوکککاره مبها های بازی بچادر اواوی  بعکی ی ار منا 
)جشککن ااباد، های گروهب با صککورت رسککمبیرد. دورهمب

مراسککم محرم( و در سککاان مراسککم سککرپووبکه در هر ب وف 
 های م اسبگبرد. یفسازی م اسب، آسانسور و رنگونل مب

در مجتمع گردیکه و در وکب بااث اتزایش ایم ب ساام کا   
های ا   مسککاح  یم محوطا، دسککترسککب با قسککم    ا ب

 گبرد. مخت ف با راحتب صورت مب
مجتمع االمکا امب ب در حاا  ی ب با نقاط ضکککعف   -0

بااث  ،یب و حضککورتعکد و وککرایت نام اسککب برای گردهمام
ن تریاساسبگردد. از گریزی تراوا  برای سکای بن مب اجتماع

توا  با یبفب  نام اسککب در جتمع مبنقاط ضککعف در این م
 ی  که سککرگرم و وککاد هایب از جم ا ایجاد محاتلوککاو 

 هایباغچا محوطا، ایجاد و هاب وف داول در سکککاام کا 
 ا اصککر با گذاریسککاام کا ، نشککانا رسککبکگب با وصککوصککب

 گم برای واص هایدروتچا یا ب  ک گباها  مثکل  طنبعب
 و ساوتما  رسبکگب برای هایبترص  مسکبر، ایجاد  ننرد 
 رده،کو دروتناری، ن بزیاریکتم در اهااب همناری و محوطا
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 و ب وف، نورپردازی داول و محوطکا  در یفسکککازی و نور
 رد نشستن برای من ما  و ص کاب روون، جانمایب هایرنگ
، (روی پباده از بعک وسککتگب رتع) حریتب مسککبرهای مبا 
 بتزیب  چراغ سنو، ص کاب، آب ما، برقب، پ ا مجسکما،  وجود

 تردد واطر با سککواره مسککبرهای یرد  محوطا، باری  در
)برای مثال ایجاد هوایب و آب وککرایت اتومنبل، راای  یمتر
 اواره نمود. برای راحتب و حضور ببشتر اتراد، با (سایا

توا  در باب نقاط قوت مطرد وککککه در این مجتمع مب
ا در پرسکش ام  بو رگرسک  تح بل از حاصکل  نتایج گف  طنق

هایب برای ها از هم، ترصککک ی ب وفسکککاام ککا ، تاصککک ا 
های مت وع در محوطا و رسککبکگب ب وف و محوطا و تعااب 

 بخش در امتبازات مقایسککا از حاصککل نتایج ب وف و طنق
پاریب گ در مجتمع بع وا   مان ک رتاهب مشکککاهکه امنانات
در پذیری مسککنن سککاام کی های اجتماعمهمترین وککاو 

بکاوککک ک. در باب اهمب   مجتمع مکذیور قکابکل اوکککاره مب   
ا هتوا  با تضای وااب زیاد ببن ب وفهای مذیور مبواو 

ی آ  بکا پاریب گ اتومنبل و  اوکککاره یرد یکا بخش امککه  
بخشککب از آ  با تضککای سککنز اوتصککاص دارد. با این وجود  
دیکارهای اصککرگاهب در مبا  بروب از سککاام کا  و وری  

 پذیرد. ساوتمانب صورت مبدر ج سات 
در نهکایک  طنق تح بکل ی ب نتکایج حاصکککل از ارزیابب     

های مورد مشکاهکه و مورد پرسش در چهار مجتمع  وکاو  
 :اس  مذیور نتایج زیر قابل تنببن

از مبا  وکاو  های مورد پرسش از ساام کا ، سا   -7
ها از هم و تضای باز یاتب ی ب وفتاص ا، وککاو  اسککاسککب

 ی مت وع در محوطا و ب وف و ایجاد ها، تعااب هاببن ب وف

هایب برای رسککبکگب ساوتما  و محوطا و همناری ترصکک 
های از مهمترین وکککاو ، دروتناریو  اهااب در تمبزیاری

با  ،های مسکککنونب در تنریزپکذیری مجتمع موثر بر اجتمکاع 
 .آی کومار مب

 2های قابل مشاهکه توست پژوهشگر از مبا  واو  -7
واو  اساسب تح  ا وا  حضور در ی ار طنبع ، امنانات 
رتکاهب مکان کک پکاریب گ و اتا  وی چر، ا اصکککر طنبعب در     

های همسککایگب، من ما  م اسککب و سککاام، یفسازی محکوده
 ،های مخت ف محوطامسککبر پباده و دسککترسککب با قسککم   

ای سککاام کا  پذیری براجتماع ببشککترین اهمب  را با احاظ
 باو ک.دارا مب ،مسنونب راهای در مجتمع

در پایا  الزم با ذیر اسکک  یا پژوهش حاضککر با هکب  
های مسکککنونب پذیری سکککاام کا  در مجتمعبهنود اجتماع

ای هتنریز، تالش داوکتا تا با دسککتبابب با مهمترین واو  
پاسکککخگوی  ،های مسکککنونبام باتب اجتماع پذیری مجتمع
ضکککمن ای نا  ی این تحقبق،هکب مذیور باوکککک. در نتبجا

ها معرب ها در هریکام از مجتمعنتایج حاصککل از تح بل داده
ها های مشابا با آ توانک در مجتمعهایب اس  یا مبواو 

با یار گرتتا وکککونک؛ جمع ب کی ی ب چهار مجتمع م تخب 
دهک تا بتوا  راهنارهای اسککاسککب و مشککتریب را بکسکک  مب

های مسنونب مجتمعها را در جه  بهنود اجتماع پذیری آ 
برای سکککاام کا  مورد اسکککتفاده قرار داد. امبک اسککک  تا با  

های اجتماع پذیری بتوا  وککرایت زنکگب بنارگبری وککاو 
های مسنونب را تراهم یرد جمعب برای ساام کا  در مجتمع

و از این طریق گکامب در جهک  بهنود زنککگب این قشکککر از    
 جامعا برداو .
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Although housing as a human resort and shelter has provided a proper physical and 

spatial context for improving human relations at family and neighborhood levels since 

long ago, today, the role of housing has declined due to the large number of residential 

complexes and the development of life style in apartments. Recently, the changes led 

by social developments and the changes of social institutions such as families, have 

transformed many vivid and latent functions of social phenomena, one of which occurs 

in the elderly period (Khashei, 2006: 2). According to the latest records of the Statistical 

Center of Iran in 2016, 7 million and 450 thousand elderly people live in the country, 

and in 2050, the elderly will comprise about 30% of our country's population (Mojnews, 

2018). The feeling of loneliness is a widespread and pervasive phenomenon, affecting 

25 to 50 percent of the total population over the age of 65 in terms of age and gender 

(Heravi Karimavi et al., 2008: 3). The elderly people over the age of 65 have a special need 

to socialize. Apart from the physical and psychological limitations, this group of people 

fail to communicate with the surrounding community to meet their needs due to the 

social inefficiencies. Therefore, they suffer from being separated from their families 

and the society, and any attempt made to abolish their feeling of loneliness is a barrier 

against the complicated problems of the elderly people. In fact, increasing their social 

contacts helps promoting their mental and social health (Mohammadzadeh, 2015: 2). 

Reducing sociability also creates many problems in people’s relationships, reduces 
their sense of belonging to the place and decreases security. It also creates other 

problems that are resulted from ignoring the declining quality of collective life in 

housing, especially for the elderly group. At the same time, meeting and talking to each 

other is pleasant for the elderly people. They can contact or encounter each other by 

having a conversation, a greeting, or just smiling at each other. Consequently, 

socializing can make a big change in people’s lives, especially for those introverted 
people who communicate more with the outside world. These social interactions are 

necessary for inducing public happiness, and are the central part of people's quality of 

life (Zabetian & Taghvaee, 2009: 4). Therefore, it is important to pay attention to the social 

needs of the elderly and to promote the sociability of the space for this group. 
The present research aims at explaining the sociability of residential complexes in 

Tabriz and evaluating the indicators of sociability in four case studies. It seeks to 

answer the following two basic questions: What are the most important indicators of 

sociability for the elderly in residential complexes in Tabriz? And what is the level of 

sociability for the elderly in the four cases studied? Having explained the housing 

sociability indicators for the elderly, obtained by combining the sociability indicators 
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of regular housing and the elderly housing, the authors evaluated the indicators of 

sociability in people over the age of 65 in Sattarkhan, Aseman, Allame Amini and 

Sepidar residential complexes. After comparing the sociability of the elderly in these 

complexes, the most important dependent indicators affecting the independent indicator 

of sociability in each complex were explained. 
Today, the sociability of residential complexes is very important for the elderly who 

need to have social relationships and spend most of their time at home. The present 

research is conducted with the aim of explaining the physical sociability of residential 

complexes for the elderly group in Tabriz, and the indicators are evaluated by causal-

comparative method. In this research, 4 residential complex from 4 districts of Tabriz 

were selected to be studied. Field research was also conducted on the elderly over the 

age of 65 in the four selected complexes to measure the indicators obtained from the 

previous step. In this regard, a simple random sampling by Cochran's formula in the 

statistical population of 313 people limited the size of the group to 172 people. 

Thereafter, a closed questionnaire and non-participatory observation were used. The 

questionnaires were analyzed by variance, regression methods and by calculating the 

average scores in the observations. According to the variance analysis, Sattarkhan, 

Aseman, Sepidar and Allame Amini complexes had higher scores of sociability for the 

elderly, respectively. According to the regression analysis of the questionnaires, various 

hangouts in Sattarkhan complex; the landscape in Aseman complex; disposition 

opportunities in Allame Amini complex; and various activities in Sepidar complex were 

of higher priority. 
Based on the results obtained from the observations, sitting space, welfare facilities, 

natural elements, appropriate furniture and access in the area in Sattarkhan complex; 

nature, and decorative elements in Aseman complex; safety and pedestrian pavement, 

and proper access in Sepidar complex; and welfare facilities in Allame Amini complex 

were of higher priority. 
Eventually, solutions were offered to improve the sociability of residential complexes 

for the elderly based on the overall summary in the four selected complexes. 
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