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 نمونه ایران، معماری هنر بر تأکید با سازی بلندمرتبه معمارانه های مؤلفه سنجش

 1شیراز شهر موردی
 2مهدی توکلی کازرونی

 3دکتر هادی کشمیری

 چکیده

 تاهمی اسالم جهان از انسان تفسیر و تعبیر نماینده عنوان به و زیستی هاینیاز تریناساسی از یکی عنوان به خانه امروزه

 و جامعه افراد کلیه برای خانه تأمین و تهیه. دارد جوامع فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توسعه هایبرنامه در را ایویژه

 جامعه افراد زندگی در را مهمی بسیار نقش هاست،انسان رفاه و آسایش کننده فراهم که نظر این از مناسب خانه ویژه به

 .آید حساب به جامعه یک در اجتماعی رفاه سنجش معیارهای از یکی عنوان به تواندمی حتی و دارد

 چهره ایران در اخیر هایدهه در روستایی هایمهاجرت و جمعیت افزایش از ناشی شهری جمعیت فزاینده رشد دنبال به

 فقیا رشد و سطح تصاحب امکان عدم و زمین منابع محدودیت شرایط در. یافت تغییر اسالمی-ایرانی  معماری و مسکن

. شودمی خوانده "بلندمرتبه" عنوان با آن نمود که شد ساخته ارتفاع در سطح، در گسترش جای به باراین مسکن هاشهر

 تعاملی فضای در اسالمی-فرهنگی بافت جمله از مسائلی به توجه عدم و صحیح ریزیبرنامه بدون پدیده این توسعه

 .است سکونتی فرهنگ برنده بین از و مخل که گردد می ساکنین از هاییرفتار بروز به منجر گاهیسکونت

 به یرازش شهر مسکونی های مجموعه در سکونتی فرهنگ بر بلندمرتبه های مؤلفه تأثیر بررسی پژوهش این اصلی هدف

 از پس راستا این در .است پیمایشی تحلیلی-اسنادی پژوهش نوع. است اسالمی معماری با هایی شهر از یکی عنوان

 همؤلف بهبود راستای در شیراز، شهر مسکونی های مجموعه در سنجش و دلفی روش قالب در فوق های مؤلفه استخراج

 جراییا و راهبردی های راهکار سکونتی فرهنگ بر آنها تأثیر افزایش و ایرانی معماری هنر بر تأکید با بلندمرتبه های

 .است گردیده ارائه

 :اهداف پژوهش

 دستیابی به عوامل تأثیرگذار بلندمرتبه بر فرهنگ سکونتی با الگوی معماری اسالمی در شهر شیراز  .1

 ارتقاء فرهنگ سکونتی با توجه به الگوی معماری اسالمی در بلندمرتبه های شهر شیراز .2

                                                           
 است ”یرازش شهر موردی نمونه ایران، سکونتی در فرهنگ سازی بلندمرتبه تاثیر عنوان با“ کازرونی توکلی مهدی دکتری رساله از برگرفته مقاله . این1 

 .است انجام حال در شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه در کشمیری هادی دکتر راهنمایی به که

 m_tavakoli1@yahoo.comایران.  شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، معماری،واحد گروه معماری، و هنر دانشکده تخصصی، دکتری . دانشجوی2 

ایران.  شیراز، اسالمی، آزاد دانشگاه شیراز، معماری ، واحد گروه معماری، و هنر دانشکده استادیارت. مکاتبا مسئول . نویسنده3 

keshmirihadii@yahoo.com 
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 سواالت پژوهش:

  ؟بلندمرتبه بر فرهنگ سکونتی با الگوی معماری اسالمی در شهر شیراز کدام استمؤلفه های تأثیرگذار  .1

چگونه می توان به ارتقاء فرهنگ سکونتی در ساختمان های بلندمرتبه شهر شیراز با الگوی معماری اسالمی  .2

 ؟ دست یافت
 

 واژگان کلیدی:

 معماری  هنر اجتماعی، تعامل اسالمی،-ایرانی شهر سازی، مرتبه بلند سکونتی، فرهنگ

 

 مقدمه 

رشد سریع شهر ها و کمبود منابع از جمله زمین برای توسعه افقی، سیاست افزایش تراکم ساختمانی و بلندمرتبه سازی 

(. 1395به عنوان راه حل مناسبی برای مسکن و فراهم کردن پایداری در شهر ها محسوب می شود )صالحی و همکاران، 

بــه عنــوان  بلندمرتبه ها هــای مســکونی گــرا بــه محیط بعــدی و کمیت توســعه نگــرش تک در این میان

هــای اجتماعــی و اقتصــادی ایــران معاصر، ســبب شــده اســت در فرهنــگ معماری  تفکــر برخاســته از زمینه

ت محیط مســکونی بــه معنای واقعــی آن اعمال زم بــه مســاله بنیادیــن کیفیــو شهرســازی کنونــی توجــه ال

 اه بلندمرتبه در زندگی الینفک گرفتن فرهنگ به عنوان جزء (. عالوه بر این نادیده1394)مدیری و بهرام پور،  نشــود

 واحد فرهنگ یک به رسیدن. است محدوده این در روانی معضالت و اجتماعی مشکالت از بزرگی بخش آورنده وجود به

 و دارد را خودش خاص سکونتی فرهنگ مسکونی واحد هر در ساکن خانواده هر که است حالی در بلندمرتبه هر در

آید )آل می حساب به ممکن غیر کاری عمل عرصه در فرهنگ یک در یکدیگر با ها فرهنگ همه کردن همراه و همسو

 (.1396یاسین و همکاران، 

تأثیرگذار بلندمرتبه بر فرهنگ سکونتی با تأکید بر هنر معماری ایران را پژوهش حاضر در پی آن است که مؤلفه های 

در دو مجموعه مسکونی به عنوان نماینده بلندمرتبه سازی در شهر شیراز مورد بررسی و آزمایش قرار دهد. بدین منظور 

فه ها در راستای ارتقاء با نگاهی به منابع علمی و آزمون های پارامتری به سنجش، ارزیابی و اولویت بندی این مؤل

 فرهنگی باطارت با سازی بلندمرتبه مسأله شیراز، شهر بودن کالنشهر به توجه با فرهنگ سکونتی پرداخته شد. همچنین

 محدودیت و امکانات با رسد می نظر به چند هر. باشد می شهر این در ها نیاز و فرهنگ تعامل جهت اصلی عوامل از

 پژوهش و مطالعه ضرورت روند، می پیش ارتفاع سمت به ها ساختمان مناسب، سکونتگاهی فضای به احتیاج و زمین

 در را راداف این فرهنگی های نیاز که گیرد قرار شهر این سکونتی اسالمی فرهنگ تضعیف جهت در تنها نه که جهتی در

 . شود می احساس گیرد، بر

 چارچوب نظری و یا چارچوب مفهومی  -1
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 بلندمرتبه  1-1

 ساخت شدند، مواجه آن با جهان بزرگ شهرهای میالدی بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن اواخر از که مهمی مسایل از

 هرهایش در شهر مرکز های زمین از بهتر گیری بهره منظور به ابتدا در ها بنا اینگونه. است امروزی شیوه با بلند بناهای

 رشد حال در کشورهای بزرگ های شهر دهه چند گذشت از پس. گرفتند قرار استفاده مورد غربی های کشور بزرگ

(. 1389 همکاران، و اصل رزاقی) نمودند استفاده بلند های بنا از ضرورت، حسب بر یا ها شهر آن از تقلید به نیز،

 تمانساخ ترین کهن.است شده پرداخته آن به معماری، تاریخ طول در بیش، و کم که است ای پدیده سازی بلندمرتبه

 دوم نیمه اواخر در که هایی بنا نخستین"تاریخی، پیشینه این وجود با. دانند می مصر اهرام را باستان دوران در بلند

 دنبال به(. 1390مسعود، بانی) "هستند شیکاگو شهر به متعلق یافتند، شهرت بلند های ساختمان به نوزدهم قرن

 و اتقاض مورد مناطق در بنا افقی گسترش امکان عدم و زمین کمبود همچون مسائلی به پاسخ در و فناوری پیشرفت

 .گرفت قوت سازی مرتبه بلند ساختمان،رویکرد در انرژی مصرف شدن بهینه

 ایرانی معماری در فرهنگ  -1-2

 گوناگون های راه از معماری های فضا در فرهنگ حضور. هاست فضا گیری شکل چگونگی پاسخگوی ملت هر فرهنگ

. مودن اشاره حجمی ترکیبات تزیینات، ها، نقش عناصر، قالب در معماری حضور از توان می نمونه برای. گیرد می صورت

 سنجش برای است نمودی که دارد خود ظاهری فرم طریق از را ذهنی اندیشه یک بخشیدن عینیت وظیفه معماری

 و میشود انجام او اندیشه و بشری فطرت مبنای بر همواره ها، فرهنگ گیری جهت(. 1394 کریمی، و ستوده) فرهنگ

 شریب نیاز یک عنوان به فضا این چراکه است، مؤثر معماری پیدایش و سکونتی فضای به دهی شکل در مسیر همین

 هر وظیفه بنابراین(. 1392فالحی،) میشوند داده پاسخ الهی فطرت و عقل مسیر در همواره نیازها اینگونه و است مطرح

 ینبد و است آن خاص ظرف وسیله به ذهنی اندیشه یک به بخشیدن عینیت معماری، فرهنگ از جزئی عنوان به بنا

 باشد می فرهنگی شاهد یک خود ساختمان هر لذا فرهنگ، این سنجش برای بود خواهد نمودی ظرف این ترتیب

 .(1396 زاده، عیسی)

 ایرانی سکونتگاه و بلندمرتبه  -1-3

 ارپدید و دهد رخ آن در انسانی های نیاز تامین هدف با معماری باید که است فضایی معماری فضای اسالمی دیدگاه در

 ناختش را فضا با انسان رابطه و ها وابستگی بنیادی های مولفه که یافت دست فضا این به توان می صورتی در. شود

 مجموعه هب پاسخگویی برای که است نهادی بلکه نیست ساختار یک تنها مسکن عبارتی به(. 1393 بزرگی، آقا و خاکزند)

 همچنین و ها فضا نوع و انتظام و است اجتماعی ای پدیده مسکن دیگر سوی از. شود می ایجاد اهداف از پیچیده ای

 محیطی آوردن وجود به مسکن اصلی هدف. پذیرد می تأثیر اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، عوامل از آن ظاهری فرم
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 یازهاین ساختن برآورده به قادر باید مسکن فردی، نیازهای تأمین بر عالوه. است انسان زندگی روش بر منطبق و سازگار

 .(1391 پوردیهیمی،) باشد نیز انسان اجتماعی

 ایرانی هنر در سکونتگاه و فرهنگ -1-4

)  است خود ساکنان اسالمی و اجتماعی و فرهنگی خصایص گویای خود زمانی و مکانی بستر در بنایی هر

 شکل در عوامل ترین کننده تعیین را زندگی روش و باورها فرهنگ، سکونت، در اجتماعی دیدگاه(. 1392معماریان،

 اساس بر. آورد می شمار به دو درجه عوامل جزء را...  و اقتصاد اقلیم، چون عوامل سایر و داند می معماری هنر گیری

 جای برای مناسبی ظرف که فضایی طراحی: نمود تعریف چنین را اجتماعی لحاظ به پایدار طراحی توان می نگرش این

 رایب بتواند شود می تشکیل عناصر همین از که زندگی جریان و باشد ها انسان زندگی روش و رفتارها فرهنگ، دادن

 (.1386 زادگان،عباس و رئیسی) باشد داشته حضور آن در تری طوالنی مدت

 پژوهش روش  -2

 نیاز مورد اطالعات آوری جمع جهت است، تحلیلی-اسنادی صورت به تحقیق روش و است کاربردی حاضر پژوهش نوع

 اظلح از آنها ارزیابی از پس و تهیه هایی پرسشنامه روش این مطابق. است شده استفاده( پرسشنامه) میدانی روش از

 و( نفت پاالیش شرکت کارکنان و دراک مسکونی مجموعه دو) مطالعه مورد جوامع در پخش به اقدام پایایی، و روایی

 رب و ساده تصادفی گیری نمونه روش اساس بر آماری نمونه حجم جهت شده انتخاب افراد تعداد. گردید آنها تکمیل

 کارکنان مسکونی مجموعه و 181: دراک مسکونی مجموعه: از است عبارت کوکران نمونه حجم تعیین فرمول طبق

 های جدول صورت به حاصله اطالعات آنها، تحلیل منظور به ها، داده آوری جمع از پس. نفر 76: نفت پاالیش شرکت

 آماری تحلیل و تجزیه مورد Spss افزار نرم و آماری های تکنیک و روش از استفاده با آماری اطالعات فراوانی، توزیع

 .است قرارگرفته

 پژوهش اصلی های متغیر  -3

 مصاحبه زا استفاده با موضوع ادبیات بررسی از پس که سکونتی فرهنگ بر بلندمرتبه تأثیرگذار های مؤلفه مهمترین

 تحلیل پرسشنامه از استفاده با سپس و استخراج دلفی فن کمک به تحلیل و متخصصین و خبرگان با اکتشافی های

 .است 1 جدول شرح به است، آمده دست به آنها بین موجود های شکاف شناسایی و شکاف
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 (1396 نگارندگان،) سکونتی فرهنگ بر بلندمرتبه تأثیرگذار های مؤلفه بندیگروه -1 جدول

 مطالعه مورد های نمونه معرفی -4

این مجموعه مسکونی در شش بلوک  1شیراز است. فاز  6( واقع در منطقه 1مورد اول مجموعه مسکونی دراک )شکل 

دارد. دسترسی این مجموعه مسکونی از خیابان اصلی و  فرن 1450طبقه ساخته شده است و جمعیتی حدود  8الی  5

 -1مجموعه مسکونی شماره -به صورت مستقیم می باشد. مورد دوم مجموعه مسکونی کارکنان شرکت پاالیش نفت

طبقه ساخته شده است و جمعیتی  3شیراز است. این مجموعه مسکونی در هفت بلوک  1( واقع در منطقه 2  )شکل

 نفر دارد.  480حدود 

 
 (1396)نگارندگان، . مجموعه مسکونی دراک 1شکل 

فرهنگ سکونتی و نظم خودشکوفایی: عامل پنجم
سرزنده و خوشایند /حس تعلق و دلبستگی به محیط

وحدت و نظم جتماعی/بودن

و هویت اجتماعیسکونتیفرهنگ : عامل چهارم
مدیریت شهری

فرهنگ سکونتی و تعامل اجتماعی: عامل سوم
مشارکت اجتماعی/حضورپذیری/مکان های مردمی

نیاز ایمنی و آرامش: عامل دوم
شبکه دسترسی/فرهنگ امنیتی/آسایش/نظارت اجتماعی

نیاز های فیزیکی: عامل اول
مقیاس انسانی/تناسبات/تراکم/نفوذپذیری
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 (1396)نگارندگان، . مجموعه مسکونی کارکنان شرکت پاالیش نفت 2شکل

 

 تدوین پرسشنامه و آزمون فرضیات -5

 .است گردیده تشکیل بخش دو از پژوهش این پرسشنامه

 .می باشد سن و میزان تحصیالت جنسیت، نظیر سؤاالتی شامل بخش این: عمومی سؤاالت -الف

با توجه به اهداف تحقیق، سؤاالت پرسشنامه به منظور بررسی پنج عامل اصلی طبقه بندی شده : تخصصی سؤاالت -ب

: نیاز فیزیکی، سؤاالت 4تا  1اند. توزیع سؤاالت با توجه به عامل مورد بررسی به این شرح می باشد: سؤاالت شماره 

: هویت اجتماعی، سؤاالت 12: تعامل اجتماعی، سؤال شماره 11تا  9ایمنی و آرامش، سؤاالت شماره : نیاز 8تا  5شماره 

: نظم و خودشکوفایی. به منظور آزمون فرضیات ساکنین باید نظر حود را نسبت به هر سؤال در قالب 15تا  13شماره 

بوده جهت دقت  "گزینه ای لیکرت 5طیف " یکی از پنج گزینه موجود اعالم کنند. این پنج گزینه که بر اساس الگوی

 باالتر اندازه گیری می باشد.

 یافته های توصیفی پژوهش -6

 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت به تفکیک محل سکونت -6-1

، توزیع فراوانی نمونه آماری پاسخ دهندگان را بر حسب جنسیت به تفکیک محل سکونت نشان 1و نمودار 2جدول 

 هد.دمی

 به تفکیک محل سکونت توزیع نمونه آماری پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت-2جدول 

مجموعه مسکونی  

 دراک

مجموعه مسکونی کارکنان 

 شرکت نفت

 درصدفراوانی فراوانی درصدفراوانی فراوانی جنسیت

 4/43 33 5/52 95 زن

 6/56 43 5/47 86 مرد

 100 76 100 181 کل

  (1396)نگارندگان،       

 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه سنی به تفکیک محل سکونت -6-2



   1396تابستا ن       -فصل بهار  26پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال سیزدهم شماره  -نشریه علمی

 
 

  شیراز شهر موردی نمونه ایران، معماری هنر بر تأکید با سازی بلندمرتبه معمارانه های مؤلفه سنجشعنوان مقاله: 

111 
 

، توزیع فراوانی نمونه آماری پاسخ دهندگان را بر حسب گروه سنی به تفکیک محل سکونت نشان 2و نمودار  3جدول 

 دهد.می

 به تفکیک محل سکونت توزیع نمونه آماری پاسخ دهندگان بر حسب سن -3جدول

 کارکنان شرکت نفت  مجموعه مسکونی دراکمجموعه  

 درصدفراوانی فراوانی درصدفراوانی فراوانی سن 

 0 0 5/5 10 سال 16-20

 2/13 10 4/20 37 سال 21-30

 3/51 39 2/39 71 سال 31-40

 1/21 16 5/10 19 سال 41-50

 5/14 11 3/19 35 سال 51-60

 0 0 5 9 سال 61بیشتر از 

 100 76 100 181 کل

 (1396)نگارندگان،           

 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیالت به تفکیک محل سکونت -6-3

 .دهد، توزیع فراوانی پاسخ دهندگان را بر حسب سطح تحصیالت به تفکیک محل سکونت نشان می3و نمودار  4جدول 

 به تفکیک محل سکونت توزیع نمونه آماری پاسخ دهندگان بر حسب سطح تحصیالت  -4جدول

 مجموعه کارکنان شرکت نفت  مجموعه مسکونی دراک 

 درصدفراوانی فراوانی درصدفراوانی فراوانی سطح تحصیالت

 6/2 2 5/5 10 زیر دیپلم

 8/15 12 3/13 24 دیپلم 

 9/7 6 11 20 فوق دیپلم

 5/10 8 5/36 66 لیسانس

 8/11 9 3/29 53 فوق لیسانس و دکتری

 3/51 39 4/4 8 بی پاسخ

 100 76 100 181 کل

  (1396)نگارندگان،           

 ای پرسشنامهمؤلفه ه توزیع فراوانی بر حسب -6-4
مربوط به توزیع فراوانی مؤلفه های پرسشنامه )مجموعه مسکونی دراک و کارکنان شرکت پاالیش نفت(  5جدول 

باشد. اطالعات مؤلفه ها، میانگین وزنی و ارزش گذاری پاسخ ها با استفاده از طیف لیکرت در جدول زیر به وضوح می

 باشد. قابل مشاهده می
 های پرسشنامه )مجموعه مسکونی دراک و کارکنان شرکت پاالیش نفت( جدول فراوانی بر حسب مؤلفه -5جدول 
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 مؤلفه ردیف
نام 

 مجموعه

بسیار 

 کم
 زیاد متوسط کم

بسیار 

 زیاد

میانگین 

 وزنی

طیف 

 لیکرت

چه مقدار از تعداد طبقات و شلوع  1

بودن در واحدهای خود احساس 

 کنید؟رضایت می

 متوسط 15/3 %7/7 %2/12 %68 %2/12 %0 دراک

 متوسط 75/2 %6/2 %1/21 %5/39 %4/22 %5/14 نفت

چقدر در فضای مجموعه مسکونی  2

 باشد؟ها صحیح میشما ابعاد و اندازه

 زیاد 56/3 %5/21 %8/29 %3/34 %6/11 %8/2 دراک

 متوسط 12/3 %6/2 %6/31 %4/43 %7/19 %6/2 نفت

به چه میزان از مقیاس انسانی در  3

 باشید؟میمجموعه خود راضی 
 زیاد 72/3 %4/20 %4/35 %8/39 %4/4 %0 دراک

 متوسط 30/3 %6/2 %4/43 %2/38 %2/13 %6/2 نفت

 به دسترسی نحوه از میزان چه به 4

 ها شهر مختلف نقاط از خود مجموعه

 کنید؟ می رضایت احساس

 زیاد 07/4 %7/33 %42 %5/21 %8/2 %0 دراک

 زیاد 63/3 2/135 %3/51 %7/23 %2/9 %6/2 نفت

میزان امنیت در واحدهای شما چقدر  5

 است؟
 زیاد 48/4 %6/64 %3/24 %5/5 %5/5 %0 دراک

 زیاد 99/3 %9/28 %4/43 %25 %6/2 %0 نفت

نظارت اجتماعی در مجموعه  6

 باشد؟مسکونی شما به چه میزان می
 زیاد 54/3 %7/22 %6/37 %4/20 %4/9 %9/9 دراک

 زیاد 87/3 %1/21 %7/44 %2/34 %0 %0 نفت

نسبت به فعالیت جمعی در مجموعه  7

 شود راضی هستید؟شما برگزار می
 متوسط 78/2 %5/10 %6/11 %3/29 %1/43 %5/5 دراک

 متوسط 30/3 %3/5 %9/32 %7/48 %2/13 %0 نفت

از نحوه دسترسی مجموعه و اتصال به  8

های اصلی به چه میزان احساس راه

 کنید؟رضایت می

 زیاد 96/3 %2/28 %42 %1/27 %8/2 %0 دراک

 زیاد 71/3 %2/13 %4/47 %8/36 %6/2 %0 نفت

نسبت به مشارکت اجتماعی در  9

مجموعه مسکونی خود به چه میزان 

 راضی هستید؟

 متوسط 72/2 %5/5 %5/10 %8/39 %7/38 %5/5 دراک

 متوسط 07/3 %0 %9/32 %4/43 %1/21 %6/2 نفت

حضورپذیری ساکنین واحدها نحوه  10

در حل مشکالت به چه میزان 

 باشد؟می

 کم 45/2 %0 %3/13 %26 %53 %7/7 دراک

 متوسط 93/2 %6/2 %6/27 %5/35 %9/28 %3/5 نفت

تا چه میزان در فضای مردمی در  11

 محوطه سایت رضایت دارد؟
 زیاد 07/4 %2/44 %26 %9/24 %2/2 %8/2 دراک

 متوسط 03/3 %3/5 %4/18 %6/52 %1/21 %6/2 نفت

به چه میزان از سطح خدمات رسانی  12

 شهرداری راضی هستید؟
 کم 44/2 %8/2 %6/16 %3/29 %3/24 %1/27 دراک

 زیاد 97/3 %6/27 %7/44 %25 %6/2 %0 نفت

چقدر به واحدهای مجموعه مسکونی  13

 کنید؟خود احساس تعلق می
 متوسط 53/2 %7/12 %5/10 %9/14 %9/40 %21 دراک

 متوسط 37/3 %9/7 %6/31 %50 %5/10 %0 نفت

در واحدهای مجموعه مسکونی خود  14

 چقدر سرزنده و شاد هستید؟
 کم 33/2 %0 %4/9 %1/27 %3/50 %3/13 دراک

 زیاد 57/3 %5/10 %8/40 %4/43 %3/5 %0 نفت
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در مجموعه مسکونی شما وحدت و  15

 باشد؟انسجام به چه میزان می
 کم 27/2 %8/2 %7/7 %3/34 %3/24 %9/30 دراک

 متوسط 21/3 %0 %2/34 %6/52 %2/13 %0 نفت

 (1396)نگارندگان،            

 پژوهش: های استنباطییافته -7

 بررسی اسمیرنوف مورد -کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال ابتدا پژوهش، هایداده تحلیل منظور به

به  05/0گرفت. از آنجا که مقدار سطح معناداری بدست آمده برای متغیرهای فرهنگ سکونتی و ابعاد آن بیشتر از  قرار

توانیم توزیع این متغیرها را نرمال در نظر است(، می شده گرفته نظر در 05/0 برابر آزمون معناداریِ دست آمد )سطح

 کنیم.های پارامتری استفاده میاز آزمونهای پژوهش بگیریم؛ بنابراین به منظور بررسی فرضیه

 هابررسی فرضیه -7-1

هایی مانند نظارت اجتماعی، مدیریت شهری و مشارکت رسد مؤلفهفرضیه اول: به نظر می -7-1-1

 تواند بر فرهنگ سکونتی تأثیرگذار باشد.اجتماعی می
تواند بر فرهنگ و مشارکت اجتماعی میهای نظارت اجتماعی، مدیریت شهری اینکه آیا مؤلفه آوردن برای بدست

 (.6ای استفاده شده است )جدول تک نمونه T آزمون از سکونتی موثر باشد یا خیر،

های نظارت اجتماعی، مدیریت شهری و مشارکت تاثیر مؤلفه  بررسیتک نمونه به منظور  T میانگین آزمون نتایج - 6جدول

 اجتماعی بر فرهنگ سکونتی

مجموعه 

 مسکونی
 مؤلفه

مقدار 

 آزمون

آماره 

 (tآزمون )

درجه 

 آزادی

سطح 

 داریمعنی

اختالف 

 میانگین

برای %95فاصله اطمینان

 هاتفاوت میانگین

 حد باال حد پایین

 دراک
 72/0 36/0 536/0 000/0 180 898/5 3 نظارت اجتماعی

 -40/0 -73/0 -564/0 000/0 180 -671/6 3 مدیریت شهری

 -15/0 -42/0 -282/0 000/0 180 -090/4 3 اجتماعیمشارکت  

کارکنان 

 شرکت نفت

 04/1 70/0 868/0 000/0 75 279/10 3 نظارت اجتماعی

 16/1 79/0 974/0 000/0 75 616/10 3 مدیریت شهری

 25/0 -12/0 066/0 479/0 75 712/0 3 مشارکت اجتماعی

 (1396)نگارندگان،            

 دهدمی  نشان فوق جدول آمده است؛ نتایج  بدست 3ها گویاست مقدار آزمون برای مولفه  (6جدول )طور که همان 

های نظارت اجتماعی و مدیریت شهری در هر دو مجموعه مسکونی و مؤلفه مشارکت  آزمون مولفه داریمعنی سطح

ارت اجتماعی و مدیریت شهری در هر های نظ بنابراین مؤلفه است؛ 05/0 از اجتماعی در مجموعه مسکونی دراک کمتر

است. همچنین  دو مجموعه مسکونی و مؤلفه مشارکت اجتماعی در مجموعه مسکونی دراک بر فرهنگ سکونتی مؤثر

ی بر داردهد در مجموعه مسکونی کارکنان شرکت پاالیش نفت، مؤلفه مشارکت اجتماعی تاثیر معنینتایج نشان می

 دهد. فرهنگ سکونتی نشان نمی
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-رسد از طریق عوامل تأثیرگذار بلندمرتبه سازی مانند تعاملیبه نظر م :فرضیه دوم -7-1-2

های مسکونی شیراز اجتماعی، هویت اجتماعی و ... می توان به ارتقاء فرهنگ سکونتی در مجموعه

 دست یافت.

همبستگی  استفاده از ضریبابتدا با  فرضیه با توجه به نتایج حاصل از پرسشنامه همبستگی، بررسی این به منظور

جدول  در آن نتایج پیرسون، وجود ارتباط بین عوامل تأثیرگذار بلندمرتبه و فرهنگ سکونتی مورد بررسی قرار گرفت، که

 .آمده است (7)

 ضریب همبستگی بین عوامل تأثیرگذار در  بلند مرتبه سازی و فرهنگ سکونتی  -7جدول 

 عامل مجموعه مسکونی
 فرهنگ سکونتی

یداریمعنسطح  ضریب همبستگی تعداد  

 دراک

001/0 **0/386 181 نیازهای فیزیکی  

001/0 **0/586 181 نیاز ایمنی و آرامش  

001/0 **0/709 181 تعامل اجتماعی  

001/0 **0/565 181 هویت اجتماعی  

001/0 **0/585 181 نظم و خود شکوفایی  

کارکنان شرکت 

 پاالیش نفت

001/0 **0/772 76 نیازهای فیزیکی  

001/0 **0/809 76 نیاز ایمنی و آرامش  

001/0 **0/610 76 تعامل اجتماعی  

001/0 **0/447 76 هویت اجتماعی  

001/0 **0/772 76 نظم و خود شکوفایی  

                                     05/0* معنادار در سطح      01/0** معنادار در سطح 

های فیزیکی، نیاز ایمنی و آرامش، تعامل اجتماعی، هویت اجتماعی، نظم و خود شکوفایی و نیاز بین ضریب همبستگی

و  565/0، 709/0، 586/0، 386/0با  برابر( در مجموعه مسکونی دراک به ترتیب 7) با توجه به جدولفرهنگ سکونتی، 

 772/0و  447/0، 610/0، 809/0، 772/0ر و در مجموعه مسکونی کارکنان شرکت پاالیش نفت به ترتیب براب 585/0

گذار در بلندمرتبه سازی و فرهنگ سکونتی عوامل تأثیر بیندهنده میزان ارتباط خطی خوب که این اعداد نشان باشدمی

 ازدر همه ابعاد در هر دو مجموعه مسکونی کمتر داری آن معنیسطح ، چون است داراین همبستگی معنیباشد. می

 یکونتو فرهنگ س یبلند مرتبه ساز یرگذارعوامل تأثبا توجه به تأیید وجود رابطه معنی دار بین بنابراین  ،است 05/0

گذار بلندمرتبه سازی، به ارتقاء فرهنگ سکونتی دست یافت و بدین توان از طریق ارتقاء عوامل تأثیردر دو مجموعه، می

 .ترتیب فرضیه پژوهش مورد تأیید واقع گردیده است

 گیری نتیجه
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یکی از مهم ترین وجوه سکونت، امکان کسب هویت در خالل زندگی به وسطه فرهنگ پذیری از کالبد سکونتی است. 

از آنجا که هویت فردی در سکونت شخصی شکل می پذیرد، سکونت را می توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت 

 نیز دانست.

امروزه پژوهش های بسیاری در رابطه با بلندمرتبه ها، دسترسی ها و فضا های سکونتی صورت می گیرد. اما به نظر می 

 یه معنابکه  یفرهنگ سکونترسد در این حیطه کمتر به مسائل فرهنگی پرداخته شده است. با توجه به اهمیت مفهوم 

از آن  یدوربا توجه به اینکه  و است  بلندمرتبه ها از جمله یعجم یطدر مح یزندگ یها توجه به آداب، قواعد و الزام

شود، پژوهش حاضر با ارزیابی و سنجش مؤلفه های مؤثر بلندمرتبه ها یمو فرهنگی  یمشکالت اجتماع افزایشباعث 

مؤلفه  ربه بحث فرهنگ سکونتی با تأکید بر هنر معماری اسالمی پرداخته  است. در این پژوهش اقدام به تحلیل تأثی

یراز شد. ش شهر در سازی بلندمرتبه نماینده عنوان به مسکونی مجموعه های بلندمرتبه سازی بر فرهنگ سکونتی در دو

 اعی،اجتم نظارت مانند هاییبر این اساس نتایجی که در بخش کمی حاصل گردید، حاکی از رابطه معنا دار میان مؤلفه 

دار تنها بین نیاز های فیزیکی، می باشد و وجود تفاوت معنی سکونتی فرهنگ بر اجتماعی مشارکت شهری، مدیریت

 هویت اجتماعی و نظم و خود شکوفایی در دو مجموعه مسکونی از نظر پاسخگویان حاصل گردید.

همچنین با توجه به بررسی های انجام شده مهمترین عوامل تأثیرگذار بلندمرتبه بر فرهنگ سکونتی را از پر اهمیت 

هویت  -3نیازهای فیزیکی، -2نیاز ایمنی و آرامش،  -1ترین عامل بدین ترتیب استخراج گردید. کم اهمیت ترین به 

 .نظم و خود شکوفایی -5تعامل اجتماعی، -4اجتماعی،

در انتها با ارائه راهکار هایی مؤثر بر شکل گیری ساختمان های بلندمرتبه می توان به ارتقاء فرهنگ سکونتی کمک 

 نمود.
راهکار های مؤثر بر شکل گیری ساختمان های بلندمرتبه-8 جدول  

 راهکار مؤلفه عامل

از
نی

ف 
ی

یک
یز

 
 تراکم

 تناسبات

 یانسان مقیاس

 یرینفوذپذ 

 *ارتباط بین ادراک تراکم و فاصله بین ساختمان در ارتباط با فضا های شهری

 *تعادل مناسب میان تراکم ساختمان و تراکم جمعیتی

 تناسب الزم با کنترل چیدمان فضایی با توجه به نقشه های داخلی و نما*کمک به تحقیق 

 *تناسب بین فرم و استاندارد ها و نیز ساکنان

 *ایجاد نظم تناسباتی در حریم و سلسله مراتب در ترکیب توده و فضای باز

 *استفاده از طراحی منظره و محوطه با خالقیت بیشتر

از
نی

ا 
ی

من
ی

 
ش

رام
و آ

 

 ینظارت اجتماع

 آسایش

 یتیامن فرهنگ

 یدسترس شبکه

 مسکونی های فضا در والدین مستقیم غیر نظارتی بستر به دهی شکل *امکان

 *تدوین منشور اپارتمان نشینی با محوریت مشارکتی ساکنین اپارتمان

 ایجاد فضایی امن برای خانوارها از طریق تفکیک قلمروها از عمومی تا خصوصی*

 پذیری مراقبت، محرمیت، نفوذپذیری و انعطافایمنی معابر، نظارت و *

 زهای تی ها با خصوصیت آرامش بخشی و پرهیز از به کارگیری بدنه استفاده از فرم*

 *گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و گسترش سطح پوشش شهر
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 راهکار مؤلفه عامل

گ
هن

فر
 

ونت
سک

و  ی

اع
تم

اج
ت 

ال
ام

تع
ی

 

 یمردم یمکان ها

 یریپذ حضور

 یاجتماع مشارکت

 *فضا هایی جهت بازی و گفتگو و افزایش تعامالت اجتماعی 

 یها در مورد ارزشهای زندگ گفتگو با همسایه*

 سط و گسترش سازمان های اجتماعی ایجاد انگیزه داوطلبی*ب

 تدارک دیدن فرصت هایی برای همکاری و برخوردهای اتفاقی همسایگان *

 ت سازنده همسایگیالمثبت تعامرویج آموزه های دینی و نیز تأکید بر نتایج *ت

گ
هن

فر
 

ونت
سک

 ی

هو
و 

ت
ی

 
اع

تم
اج

ی
 

 یشهر یریتمد
 *کاهش الودگی صوتی در مناطق مسکونی از طریق جدایگزینی کاربری های ناسازگار

 *اجتناب از تحمیل سیاست های اجرایی توسط شهرداری

ونت
سک

گ 
هن

فر
و  ی

وفا
شک

د 
خو

 و 
ظم

ن
ی

ی
 

ه ب یحس تعلق و دلبستگ

 یطحم

 بودن یندو خوشا سرزنده

 یو نظم اجتماع وحدت

 *توجه به هویت و فرهنگ بومی ساکنان در ساخت کالبدی محیط شهری

 *باال بردن امکانات رفاهی و خدماتی و ورزشی در باال بردن رضایت

 *ایجاد فضای باز چند عملکردی و تبدیل به فضای عمومی

 وابط اجتماعی قوی تر*تالش جهت ایجاد تکالیف اجتماعی افراد به دلیل وجود ر

 *تداوم و انسجام اجتماعی به وسیله تقویت ارزش ها

  (1396)نگارندگان،             

این پژوهش تنها گامی کوچک در سنجش و اولویت بندی مؤلفه های تاثیرگذار بلندمرتبه در افزایش فرهنگ سکونتی 

به ارائه مستقیم راهکار و کاربست آن در راستای  اسالمی بوده است، امید است تحقیقات آینده با شناختی عمیق تر

 ارتقاء فرهنگ سکونتی منتج شود.
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Abstract 

Today, home as one of the most basic biological needs and as the representative of 

human interpretation and interpretation of the Islamic world, is of particular importance 

in the economic, social and cultural development programs of the communities. 

Providing and providing a home for all people in the community, and in particular the 

right home, in terms of providing comfort and well-being to humans, plays a very 

important role in the lives of people in society and can even be considered as one of the 

criteria for measuring social welfare in a Community. 

Following the increasing growth of urban population due to population growth and rural 

migration, in recent decades in Iran, the face of Iranian-Islamic housing and architecture 

has changed. In the constraints of land resources and the impossibility of seizing the 

horizontal level and growth of cities, housing was built at the altitude instead of the 

expansion at the altitude, which is called "high-rise". Developing this phenomenon 

without proper planning and lack of attention to issues such as cultural-Islamic texture 

in the interactive interiors of habitation sometimes leads to habitual behaviors that offend 

and destroy residential culture. 

The main objective of this research is to investigate the effect of high-rise components 

on residential culture in residential complexes of Shiraz as one of the cities with Islamic 

architecture. The type of research-documentary-analytical research is a survey in this 

regard after extracting the above components in the Delphi method and measuring in 

residential complexes in Shiraz, in order to improve the high-level components with an 

emphasis on the art of Iranian architecture and increase their impact on residential 

culture. Solutions Strategic and executive. 
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Research objectives 

1- Achieving High Impact components on the residential Culture with the Pattern of 

Islamic Architecture in Shiraz 

2- Improvement of residential culture with regard to the pattern of Islamic architecture 

in the high-rise building of Shiraz 

 

Research question 

1- What are the influential components affecting the culture of residence with the 

pattern of Islamic architecture in the city of Shiraz? 

2- How can the promotion of a residential culture in high-rise buildings in Shiraz with 

the pattern of Islamic architecture? 

 

Keywords 

Culture of residence, high-rise building, Iranian-Islamic city, social interaction, 

architecture art 
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