
 

های الزم در جهت تعامالت اجتماعی است. هنگامی های فضا، ایجاد فرصتترین ویژگییکی از مهم

تری با مکان و جامعه خود احساس که مردم با سایر افراد جامعه در تعامل هستند، رابطه قوی

ت ها تأثیرگذار است بلکه موجب رشد و پیشرفکنند. این تعامل نه تنها بر روحیات اجتماعی آنمی

گردد. امروزه به فراخور شرایط اقتصادی و اجتماعی، اقتصادی اجتماعات حاضر در آن فضاها می

صنعتی  -های کارگریفضاهای متفاوتی در راستای سکونت انسانی شکل گرفته است که شهرک

های خاص این سبک از معماری، چگونگی تعامالت یکی از این مکانهاست. با توجه به تازگی و شاخصه

هایی وجود ها یک مسئله است. در نواحی روستایی اطراف تهران نیز چنین شهرکماعی در آناجت

تحلیلی و  با تکیه بر رویکردهای کمی و  -دارد. این پژوهش بر آن است  تا از طریق روش توصیفی 

های صنعتی اطراف تهران بپردازد و چگونگی کیفی به بررسی وضعیت تعامل اجتماعی در شهرک

و « آبادعباس»به همین جهت دو شهرک صنعتی ها را بررسی کند. فضای تعامل در آن ارتقای

های صنعتی استان تهران انتخاب شدند. نمونه مورد مطالعه، قرار گرفت و از میان شهرک« پیشوا»

های پژوهش حاکی پرسشنامه خبره براساس مدل ال ساعتی، تدوین و به متخصصان ارائه شد. یافته

به ویژه مسیرهای رفت و طرّاحی مناسب  ها،کشهر عمومی یهافضا افزایش کیفیّتکه  تاز این اس

 زمین مانند جهت تجمع کانونی فضاهای گردهمایی، هایفعالیت وجودآمد کارکنان و کارمندان، 

 هاییتجربه ایجاد و بودن هم کنار لحظاتی و در فضا افراد حضور امکان ها،غذاخوری یا و بازی

ارتقا تعامالت اجتماعی و فرهنگی در  و موجبکند می های صنعتی چند برابردر شهرک را مشترک

 شود.های صنعتی میشهرک

 :اهداف پژوهش

بررسی و تبیین چگونگی ارتقای تعامالت اجتماعی از طریق طراحی و بهسازی فضاهای عمومی  .1
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 مقدمه 

 بخش و روستا اندازچشمکند. در عصر حاضر حیات روستایی در مناطق مختلف جهان رکود نسبی را تجربه می

 خدمات هایبخش نفع به را خود برتری هایدارد، زمینه روستایی جمعیت روحیات با بیشتری انطباق که کشاورزی

به  1982 سال در درصد36.4 از جهان داخلی ناخالص در تولید کشاورزی بخش سهم داده است. دست از صنعت و

 در تواند م روستایی نواحی در صنعتی هایشهرک ایجاد .است یافته کاهش طور مداوم به 2006 سال در درصد 18.5

 تأمین حاضر حال در .باشد ثرمؤ بسیار تولید عوامل بدون روستاییان برای و درآمد اشتغال تأمین و مشکالت تعدیل

 و است مشکل روبرو با خاک و آب تولید عوامل کمبود دلیلهب کشاورزی بخش طریق از روستایی نواحی اشتغال در

 توان روستایی به توجهاین در حالیست که  .است گردیده روستایی از مناطق رویهبی هایمهاجرت عامل کمبود این

 ضروری نیاز یک صنعتی هایشهرک توسعه گفت توانپس می .است ثرمؤ بسیار روستا محیط کارآیی برای صنایع،

  .است ملتأ قابل اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی، قلمرو سه در جهانی جدید این صنعت هایفعالیت گستردگیاست. 

های صنعتی نیز از جمله مراکزی است که افراد شهرک باشند. توسعه مسیرهای گر آغا توانندمی های صنعتیشهرک

های مناسب برای تعامالت اجتماعی و ها فاقد زمینهدهد، اما این شهرکبه دالیل اقتصادی در خود جای می زیادی را

در  واقع، در شود.نوانِ بخشی از حلقه تولید نگاه میفرهنگی بین ساکنان و کارکنان هستند و به انسان تنها به ع

 بر مردم بر مردم است که ثیریتأ دیگری مردم و بر فضا است که ثیریتأ یکی. دارد وجود بُعد دو تعامالت، گیریشکل

-در کیفیت اختیاری، و اجتماعی هایفعالیت انسانی، هایفعالیتبه طورکلی، . گذارندتعامالت می گیریشکل امکان

 رخ کالبدی محیط هایکیفیت توجه به بدون و شرایط هر تحت ضروری، هایثرند. فعالیتمؤ بسیار فضاها به بخشی

 شرایط وجود هنگام به اختیاری )اوقات فراغت(، هایفعالیت طرفی، از هستد. هاآن انجام به مردم ناچار دهد؛ زیرا،می

اجتماعی،  هایفعالیت یعنی هافعالیت ،دسته سوم پیوندند.می وقوع به پیرامون محیط کنندگیدعوت و جذابیت اقلیمی،

فضای  معماری و اجتماعی تعامالت گیریشکل بین کنند. همسانی تردد فضاهای در مردم که افتدمی اتفاق زمانی

باتوجه به نقش پررنگ تعامالت اجتماعی در رشد اقتصادی و فرهنگی . دارد وجود معناداری رابطه شهرک صنعتی

تهران نیز در مناطق روستایی های صنعتی چگونه است؟ وجود می آید که این امر در شهرک جوامع، این سوال به

یابی به الگویی جهت بهبود تعامالت های روستایی وجود دارد که بررسی مسئله تعامالت اجتماعی در دستشهرک

 اجتماعی با تکیه بر معماری مؤثر خواهد بود.

( در 1398مقتدر، اعتصام و متین ) درباره موضوع پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است.

های صنعتی نواحی اجتماعی در معماری شهرکتدوین چارچوبی جهت ارتقای تعامالت »ش خود تحت عنوان پژوه

 باالترى و بیشتر کیفیت از های صنعتیشهرک فضاهاى کالبدی چه اند که هربه این نتیجه دست یافته« روستایی

بازى،  گفتگو، و گپ دیدار، قبیل از جمعى هاىفعالیت انجام پى در اجتماعى، تعامالت براى انجام زمینه باشد، برخوردار

( نیز در 1394ایزدی و محمدی ). همچنین (20: 1398)مقتدر، اعتصام، متین،شودمی فراهم غیره بیشتر و ورزش



هاي صنعتیتدوین چارچوبی جهت ارتقاي تعامالت اجتماعی در معماري شهرك 442   

 بهرام مقتدر، ایرج اعتصام، مهرداد متین

اند که از نشان داده« اجتماعی -اهای فرهنگیهای کیفیتی فضشناسایی و ارزیابی شاخص»ت عنوان تحقیق خود تح

به خود اختصاص  درصد از واریانس را 44/65)کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی(، عامل کالبدی میان چهار عامل 

 تنوع، همچون متغیرهایی با عاملباشد. این ارزش این عامل در معماری فضا می دهنده اهمیت وداده است که نشان

 باالیی و مثبت همبستگی دارای دسترسی، و سرزندگی و ایمنی، زیبایی یکپارچگی،-خوانایی انسانی، مقیاس سازگاری،

 اوقات امنیت، احساس تعلق، مشارکت، هویت، جمعیتی،-اجتماعی وضعیت عدالت، است. عوامل اجتماعی که شامل

 سوزان(.  30: 1394ایزدی و محمدی، واریانس را به دست آورده است ) 33/12تنها  می شود،  کارایی و فراغت

 نظریه از استفاده با« طراحی فضاهای شهری و زندگی اجتماعی»( در مقاله 1998) 1لنارد هنری و لنارد کروهرست

 که شهری طراحی مورد در را اند اصولی توانسته اروپا، در موفق شهری فضاهای تحلیل و شهری فضای طراحی سنتی

طراحی فضاهای  اثرات»مقاله ( در 1393تبریزی و همکاران ). نمایند استنتاج است، زندگی اجتماعی و دهنده رفاهارتقاء

 ، وجود فضاهای جمعی از جمله فضاهای سبز، فضای«گرا بر تعامالت و ارتباطات اجتماعیشهری و معماری جمع

های تجاری، البی، پیاده رو، و همچنین نحوه طراحی با درنظر گرفتن فضاهای ورزش، فضای بازی کودکان، کاربری

)تبریزی دانندهای مسکونی میها و مجتمعتماعی در شهرها، محلهعامالت اجعمومی و نیمه عمومی را سبب افزایش ت

 .(257: 1393و دیگران، 

صنعتی  هایارتقای تعامالت اجتماعی در شهرک قصد بررسی طراحی چارچوب و مدلی جهت ،جا که این پژوهشاز آن

صنعتی  به همین جهت دو شهرک و های کیفی را به عنوان روش پژوهش برگزیدیکی از روشداشته است، بنابراین 

ها و اخصب شدند و چون نیاز به بررسی شهای صنعتی استان تهران انتخااز میان شهرک« پیشوا»و « آبادعباس»

نه معماری های صنعتی بود، خبرگان و متخصصان در زمیعماری و تعامالت اجتماعی در شهرکهای مرتبط با ممؤلفه

سشنامه خبره و پر شناسان در دو شهرک مورد نظر، نمونه موردی این مطالعه قرار گرفتندبه همراه تنی از مدیران و کار

ثر در ؤمهای دهی به شاخصگیری وزنبه منظور اندازه براساس مدل ال ساعتی، تدوین و به متخصصان ارائه شد.

به شرح  9 تا 1دن ضریب معماری شهرک صنعتی در جهت ارتقای تعامالت اجتماعی فرهنگی استفاده شد. در آن با دا

م شده است. اهمیت مطلق( انجا 9اهمیت خیلی بیشتر،  7اهمیت بیشتر،  5اهمیت اندکی بیشتر،  3اهمیت یکسان،  1)

مه دوم از روش نابرای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عامل اکتشافی و برای پرسش

 استفاده شد. spssافزار همبستگی در نرم

 و عوامل مؤثر بر آن تعامل اجتماعی.1

ها شود و این نوع واکنش بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی میان آن رابطه تعامل اجتماعی به معنای ایجاد

تواند یک موضوع فیزیکی، ، میهمچنین. (196: 1395)رحیمی نژاد و همکاران،  برای هردو طرف شناخته شده است

های متناسب و در نتیجه و فعالیت تـعریف رویدادها خود مستلزمِ که یک نگاه، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد

 (.22: 1386 ها و شبکه های اجتماعی است )دانشپور و چرخچیان،ها در گروهپذیری مردم در فضا و عضویت آننقش

                                                           
1 Suzanne Crowhurst Lennard & Henry Lennard 
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های معین خود، به آن شکل داده و بر اساس توقعات، هنجارها و نقش منافع خود، ارتباطات اجتماعی را اساس افراد بر

در . ماندن در آن است فرد برای تصمیم بنابراین نحوه حضور فرد در مکان به همراه سایرین، عاملی قوی در. پردازندمی

ها به لحاظ طبقه، آن آن، افرادی با خصوصیات مشابه هایی که دری ممکن است افراد در جستجوی مکاناین راستا حت

اقتصادی، الگوی زندگی، تحصیالت، درآمد، نحوه تربیت کودکان و نژاد مشابه حضور دارند، بشناسند.  ، مذهب، گروهقوم

های فیزیک و اجتماعی و درنتیجه ارتقای ، مشوق مالقات و افزایش تعامل با مکانافرادکه همگن بودن آن اما با

همگن نیز فرصتی است تا افراد باهم بـودن و تعامالت  های اجتماعی غیرست، درعین حال مکانا مکان دلبستگی به آن

نقش  اجتماعی پذیر بر تعامالتعناصر تجمع (.18 :1986، 2)سرکیسیان و مارکوس غنی و آزاد را تجربه کنند اجتماعی

  توان به موارد زیر اشاره داشت: ها میکه از آن دارند

ور شهروندان و مشارکت آنان در زندگی هایی برای حضمدار، مکانپیاده شهری فضاهای ( :)معابر کم عرض روهاپیاده.1

 .رساندحداکثر می ها سرزندگیشان را بهجمعیشان هستند که پرداختن به کیفیات آن

-وجه با شاخصمتمایز ساخته و با ت های مختلف رابخشسیمای ف هاشهرکستقرار در انمادها با  :های شهرینشانه.2

وجود یک  ها، مساجد،مناره شود.بودنشان باعث جذب و تجمع ساکنین، و در نهایت برقرای تعامل بین ساکنین می

 . باشندهای شهری میاز این نشانه یهاینمونه ،های شهری و غیرهالمان درخت شاخص،

 معنای در علّقت احساس. کنند احساس تعلّق آن به تا دارند نیاز دارهویّت فضایی واحدهای به مردم :هوّیت مکانی.3

 .است نهفته هویّت

 علیه بر لوکوربوزیه هایدیدگاه با «جیکبز جین»شخصی  هایمخالفت آمریکا ( در1960بیست ) قرن هفتاد دهه در

 این به و بود هاآن جایگاهدادن  و نشان هاخیابان به بیشتر توجه او هدف. گرفت شکل ریزی مدرنیستبرنامه جنبش

 در های حیاتیارگان از و هستند شهر عمومی و اصلی عناصر هاآن روهایو پیاده هاخیابان که کردمی اشاره موضوع

 راحت انجام ارتباطات و این برقراری به نمودن کمک طراحان اصلی نقش ،واقع (. در29، 1386هستند )جیکبز،  شهر

 استراحت که هستند خوشایند صورتی در عمومی نیمه یا قلمروهای عمومی. دارد جریان فضا در که است اتفاقاتی تر

 آن بر عالوه. است اثرگذار افراد تعامل الگوهای نیز بر اجتماعی عادات و فرهنگ چون مسائلی. کنند مینتأ را و آسایش

. داندمی عوامل این جزء نیز را های متقابلکمک به نیاز و تراکم ساکنان، زندگی شیوه همه از باالتر طراحی و جزئیات

 اگر نیازهای و است مهم افراد میان اجتماعی روابط برقراری در افراد تعامل اجتماعی و خلوت میان تعادل حفظ

 نیاز. شودمی ترآسان اجتماعی روابط گیرد، قرار در تعادل خلوت از حاصل فردی استقالل احساس با مردم اجتماعی

 از وایت ویلیام .شود داده پاسخ به آن باید مختلف طرق به و است عمومی فضاهای طراحی ضروریات ازامنیت  اساسی

 او. است داده انجام عمومی هایعرصه از استفاده نحوه در زمینه وسیعی تحقیقات که است کسانی نخستین جمله

 گوید:می و دارد تنگاتنگی رابطه اجتماع افراد و زندگی کیفیت با عمومی هایعرصه در اجتماعی حیات معتقد است

« هستیم اخالقی دارای مسئولیت نمایند تسهیل را اجتماعی تعامالت و مشارکت که های کالبدیمکان خلق برای ما»

                                                           
2  Sarkissian & Marcus 
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 در که است کسانی جمله از شهری، طراح و معمار لنگ، (. جان18: 1393؛ قلمبر دزفولی و نقی زاده، 1980)وایت، 

 از را مسئله این او. است پرداخته ساخته شده محیط هایقابلیت و اجتماعی تعامل الگوهای موضوع به تحقیقات خود

 رابطه شده و ساخته اجتماعی هایمحیط با مردم دلبستگی و اجتماعی تعامل» داند کهمی اهمیت حائز جهت آن

های شهری در افزایش با این تفاسیر با توجه به نقش وافری که فضا یا محیط (.179، 1381)لنگ، « دارد تنگاتنگی

 ریزی صحیح است.تعامل انسانی دارد، برای بهبود این تعامل نیاز به دقّت و برنامه

 حی امعیارهاي اجتماعی مؤثر در ارزیابی طر.2

ساکنان شهر احساس  آن و در را ایجاد کندای پایدار خواهد بود که جوامعی همگن و همبسته توسعه ،از نظر اجتماعی

ی، )کاظمی، شکوه و اقتصادی ترمیم شود اجتماعی هایالت و برابری داشته باشند و شکافشهروندی و وجود عد

، سرزندگی، تنوع ، اصـول و معیارهایی چون هویتنیجها مقیاس ات موجود درها و تجربیّدر قالب نظریه(. 22: 2006

 : بررسی است قابل اجتماعی اجتماعی، امنیت، آسایش و آرامش و عدالتگوناگونی  و

کرده و آن را برای انسان  تعریف را جنبه خاصی از هویت مکانی3هویت: در حیطه تخصص شهرسازی، مارکواللی.1

 .ی اوستاصل پیوند عمیق میان فرد و محیط شهر شهری شهرنشین هویت شهری نـامیده است. به عقیده او، هویت

است که پر جنب وجوش، پر از  سرزنده سرزندگی: با توجه به تصویر ذهنی شهروندان از فضاهای شهری، فـضایی.2

 (.52: 2005)پاکزاد،  باشد رویداد، دارای زندگی و شور و هـیجان و پاسخگوی توقعات ذهنی شهروندان

 نظر اصول و معیارهای کارایی، سرزندگی و پایداری در توان در قالباجتماعی: اصل تنوع را می تنوع و گوناگونی.3

نیازهای جدید، از  راستای خواهد بود که قرارگرفتن در ای کالبدی و فضایی به گونه گرفت. با رعایت این اصل، شرایط

 (.199: 2004، 4)ویلرع را پاسخگو باشدجامعیت بـرخوردار بوده و نیازهای متنوّ

اجتماعی و تهدیدهای  هایناامنی از فضا آن شود کهفضای شهری زمانی مقدور می یک ریامنیت: تقویت پایدا.4

 دور باشد. به محیطی

رود. برای ایجاد انتظار می آسایش و آرامش: آسایش و آرامش از بارزترین تـوقعاتی است که از یک فضای شهری.5

رف دیگر در کنار رفتارهای جاری طفعالیتی از  -عـوامل کارکردیآرامش در یک فضا، به عوامل کالبدی از یک طـرف و 

 (.72: 2005)پاکزاد، در فضا باید توجه شود

رسانی بندی در شهر، خدماتنوع کاربری اراضی و منطقه تعیین توان درعدالت اجتماعی: وجود عدالت اجتماعی را می.6

 در دی، جوامع همگن و همبسته، رعایت برابری و مساواتبه اقشار پایین اجتماعی، نـظام مدیریتی، احساس شهرون

و اجتماعی، تأمین نیازهای اساسی به غذا، سرپناه، آموزش، شغل و  فضایی تخصیص منابع و امکانات میان واحدهای

 درآمد، توزیع منصفانه منافع توسعه در سراسر جامعه، ارتقاء فیزیکی، ذهنی و اجتماعی جمعیت، خالقیت و توسعه

میراث فرهنگی و زیستی و تقویت احساس ارتباط با تاریخ و محیط زیست، ترویج  انسانی برای کل جـامعه، حفظ توان

                                                           
3 Marcolali  
4 Wheeler 
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های عمومی شهر با رفاه گی و ایجاد ارتباط بین طراحی محلمردم ساالری و مشارکت مردمی، ارتـقاء شرایط زند

های تـعامل اجتماعی، پیونـد همسایگی، حس اعتماد و و هیجان ساکنان شهر، وجود فضا و شور اجتماعی، کالبدی

توان بنابراین با ایجاد تغییرات متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی می (.69: 2009)خاکپور و همکاران،  غیره دانست

 در کیفیت الگوی تعامالت اجتماعی تأثیرگذار بود.

 تهران نواحی روستایی یهاي صنعتدر معماري شهرك یجهت ارتقاي تعامالت اجتماع یچارچوب.3

ر تعامالت اجتماعی های اصلی متغیّها یا شاخصیابی به چارچوبی جهت ارتقای تعامالت اجتماعی ابتدا مؤلفهبرای دست

ها در معماری شهرک ت و تأثیرگذاری آن شاخصه شد. سپس میزان اهمیّفرهنگی در معماری شهرک صنعتی ارائو 

پرسشنامه ال ساعتی های دیگری تقسیم شده و مطابق که خود به زیرمجموعهها این مؤلفه ه شد که قبالًصنعتی ارائ

ها در معماری شهرک صنعتی، ن با به دست آمدن اهمیت این شاخصی داده شده بود. پس از آتوسط خبرگان رأ

دی لفه کارکرو مؤ های صنعتی براساس مؤلفه کالبدیعامالت اجتماعی و فرهنگی در شهرکهایی جهت ارتقای تمدل

کالبدی و فضای کارکردی  فضای نامه، بدون شک، نوعباتوجه به نتایج کمی به دست آمده از پرسشه شد. تدوین و ارائ

های صنعتی دارد. بنابراین، ت اجتماعی ساکنان و کارکنان شهرکثیر مستقیمی بر تعامالتأ آن، در جاری هایفعالیت و

تماعی بین کارکنان و ساکنان جهت ارتقای تعامالت اج ی چارچوبی درمتفاوت با ارائهبراساس جستجوهای نگارنده 

 اجتماعی روابط و گروهی هایدهنده سطح فعالیتارتقا را تدوین نمود که 2و  1مدل تحلیلی شکل  های صنعتی،شهرک

 است.  تأثیرگذار تعامالت اجتماعی بر که است معنادار
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توان مدل زیر را تدوین نمود. های صنعتی میوامل مختلف بر فضاهای عمومی شهرکثیر عو تأ هابنابراین مطابق یافته

عوامل  -1شامل  پردازاننظریه آراء از مستخرج مومی وبر فضاهای ع ثرمؤ کالبدی، کارکردی، اجتماعی و محیطی عوامل

زیبایی و سرزندگی، تنوع، دسترسی، سازگاری، امنیت و ایمنی، مقیاس آسایش اقلیمی،  کالبدی: مبلمان مناسب،

و های جاذب، اختالط کاربری تعوامل کارکردی: فعالیّ -2؛ هاها و جدارهها، بدنهسانی، خوانایی و یکپارچگی، ورودیان

رو، مسجد و حسینیه، کتابخانه و سینما؛ خانه، فضای سبز و پیادهشاپ و قهوهند فضای ورزشی، کافیفضاهای کانونی مان

، شهرک، هویت جمعیتی-اجتماعی شهرک صنعتی، عدالت، وضعیت ساکنان نیاز با متناسبعوامل اجتماعی:  -3

راحتی،  و آسایش پاکیزگی، انرژی، کاراییعوامل محیطی:  -4 کارایی فراغت، و اوقات امنیت،، تعلق مشارکت، احساس

 اجتماعی و فرهنگی تعامالت افزایش در ثرعوامل مؤ ترینمهم ازتعدادی  بهداشتی، و شرایطمکان  طبیعی هایتجذابیّ

 های صنعتیشهرک فضاهاى کالبدی و کارکردی چه بدین ترتیب، هر .های صنعتی هستندافراد حاضر در شهرک بین

 قبیل از جمعى هاىتفعالیّ انجام پى در اجتماعى، تعامالت براى انجام زمینه باشد، برخوردار باالترى و بیشتر کیفیت از

های صنعتی، تعامل پذیر در شهرک فضاهاى شود. بنابراین،می فراهم غیره بیشتر و بازى، ورزش گفتگو، و گپ دیدار،

 مکان، به شدن تبدیل ضمن اجباری و انتخابی، هاىتفعالیّ  نتیجه در ...خانه، ایستگاه ورزشی، مسجد و مانند چای

  شود.مى مدنى نیز حیات و سرزندگی ویژگى واجد
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 که تحقق است فاکتورهایى وجود به وابسته افراد، جذب های صنعتی براىشهرک کالبدى محیط کیفیتگونه بدین

 سازگارى و تنوع مثل محیط ساختار کالبدى به عوامل این از بخشى که است متعددى گرو عوامل در نیز هاآن از هریک

و بخشی از آن  ...مناسب، آسایش اقلیمی، دسترسی، زیبایی و سرزندگی و  ظرفیت و تراکم امنیت، ایمنى، ها،کاربرى

کارکنان و ساکنان  نظر مورد کیفى ویژگى و نیازها این مینتأ صورت در کالبدى بستر به ساختار کارکردی مرتبط است.

 نماید. ایفا جذاب و سرزنده محیطى ایجاد جهت کلیدى تواند نقش مى های صنعتی،شهرک

های صنعتی، عامل کالبدی با به دست عمومی شهرک، از بین چهار عامل مؤثر در فضای های این تحقیقمطابق یافته

های ی تعامالت اجتماعی و فرهنگی شهرکثیر را بر ارتقابیشترین تأ عامل از بین چهار واریانس از درصد 44/65آوردن 

هرچه میزان کیفیت کالبدی بیشتر باشد و هرچه معمار در طراحی شهرک صنعتی به  ،عبارت دیگرصنعتی دارد. به

توجه بیشتری  دسترسی و سرزندگی و ایمنی، زیبایی یکپارچگی،-خوانایی انسانی، مقیاس سازگاری، ی تنوع،رهامتغیّ

عماری این بدان معنا نیست که عوامل دیگر در م ،البتهشود. تعامالت بیشتری در شهرک صنعتی مینماید، موجب ارتقا 

ک صنعتی، عامل اجتماعی ثیرگذار در طراحی شهرتوجهی قرار گیرد. مؤلفه دوم تأفضاهای عمومی شهرک مورد بی

بایست در طراحی فضای شهرک صنعتی مورد توجه قرار گیرد. اگر چه معماری فضای شهرک متناسب با است که می

 وضعیت عدالت،رهای دیگری چون بایستی متغیّشود، اما میکارکنان و ساکنان در آن ساخته مینیاز اقتصادی 

کارایی نیز در طراحی  و فراغت اوقات امنیت، احساس تعلق، مشارکت، هویت، نعتی،جمعیتی شهرک ص-اجتماعی

ای بپردازند ی، ماشین نیستند که تنها به حرفههای صنعت، کارکنان و ساکنان شهرککهجااز آنشهرک مورد توجه باشد. 

ها برآورده شود، بنابراین روانی آنن آن که نیازهای روحی و بر سر کار روند و سپس برگردند بدو ،و یا به عبارت دیگر

نیاز به فضاهایی جهت آرامش و گپ و گفت با دیگران و عبادت و تعمق دارند، بنابراین در طراحی معماری شهرک 

 کتابخانه فضای سبز و پیاده رو و کافی شاپ و قهوه خانه، مسجد و حسینیه، سالن ورزشی،صنعتی باید فضاهایی جهت 

های روحی و روانی و به تدریج بیماری قرار گیرد.  زیرا، عدم توجه به این مسئله موجب بیماریو ... نیز مورد توجه 

اً باید در جسمی افراد و در نتیجه کاهش و رکود اقتصادی و حتی بزه در فضای شهرک خواهد شد. همچنین حتم

-تجذابیّ راحتی، و سایشآ پاکیزگی، انرژی، ل محیطی و زیست محیطی همچون کاراییمعماری شهرک صنعتی مسائ

 نیز مورد توجه باشد.  بهداشتی و محیطی مکان، شرایط طبیعی های

 

 گیرينتیجه 

های ویژه ساکنان شاغل در شهرکآباد، بهه در دو شهرک صنعتی پیشوا و عباسهای که به عمل آمدپس از بررسی

ها خانهتفریحی، رستوران و چایخانه/ قهوههای بازی، ورزشی، مترین امکانات، در رابطه با سالنصنعتی پیشوا از ک

کارکنان و  معنوی و جسمی، اجتماعی نیازهای تمامی موفق است که به و پایدار فضایی ،کهدر حالیبرخوردار هستند. 

و خانواده معاش خود  به تأمین تا یابندمی حضور های صنعتیشهرک افراد در شود. داده مناسب پاسخی ساکنان آن فضا

 نوعان،هم با تعامل و ارتباط کند؛ بلکه، نیاز به برقراریایی و در انزوا در جهان زیست نمیبپردازند. اما، یک فرد به تنه
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 دست خود مطلوب کمال به رهگذر این نیاز دارد تا از تفکر و برای تعمق هاییلحظه ها، و حتیآن مانند و تفریح و بازی

ی اعمال شود و فضاهای توجه بیشتر فضاهاى کالبدی و کارکردی در طراحی و بهسازی به ویژهگونه، هرچه بدینیابد. 

 پى در اجتماعى، تعامالت براى انجام زمینه باشد، برخوردار باالترى و بیشتر کیفیت از های صنعتیعمومی شهرک

 فضاهاى گونه،شود. بدینمی راهمف غیره بیشتر و بازى، ورزش گفتگو، و گپ دیدار، قبیل از جمعى هاىفعالیت انجام

 اجباری و انتخابی، هاىتفعالیّ نتیجه در های صنعتی، مانند چایخانه، ایستگاه ورزشی، مسجد و ...پذیر در شهرکتعامل

راحی توان از طریق طمیو بدین شکل  شود.مى مدنى نیز حیات و سرزندگی ویژگى واجد مکان، به شدن تبدیل ضمن

افزایش بنابراین،  مالت اجتماعی و فرهنگی کمک نمود.های صنعتی به ارتقا تعاعمومی شهرکو بهسازی فضاهای 

همچنین و به ویژه مسیرهای رفت و آمد کارکنان و کارمندان و طرّاحی مناسب  هاکشهر عمومی یهافضا کیفیّت

 افراد حضور امکان ها،غذاخوری یا و بازی زمین مانند جهت تجمع کانونی فضاهای یا و گردهمایی هایتفعالیّ وجود

 و موجبنماید می های صنعتی چند برابردر شهرک را مشترک هاییتجربه ایجاد و بودن هم کنار لحظاتی و در فضا

 شود.ها میعامالت اجتماعی و فرهنگی در این شهرکارتقا ت
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