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Abstract 
Introduction: Given the amount of time spent by citizens’ presence in public spaces of the city, especially 
commercial buildings, the impact of these spaces on mental health is very important. The purpose of this 
study was to investigate the effect of ethical sustainable architecture indicators in human relationships with 
contemporaries and on community-centered mental health indicators, in the Bazaar as a well-known 
commercial space of contemporary cities. 
Methods: The method of research was qualitative content analysis. Two sets of research indicators were 
used, including psychosocial health indicators and ethical sustainable architecture indicators, based on a 
relevant literature review. The Delphi method was used to validate the results. A questionnaire was designed 
in order to evaluate the correlation between two categories of indicators in the analytical unit. After 
assessing questionnaire’s validity and reliability, the sample size was determined based on the Cochran 
formula. Seventy questionnaires were completed at the Grand Bazaar of Tehran by people, who either 
regularly shopped or worked in that area. Furthermore, Spearman correlation method was used to measure 
the correlation between the two groups of indicators. 
Results: Research results indicated that the public involvement indicator had the greatest impact on human 
interaction indicator, and vitality and flexibility indicator were mostly effective on the indicator of social 
happiness. 
Conclusions: Based on research results, the correlation between more than 80% of indicators was either 
strong or moderate, which indicates the importance of public urban space design on community-based 
mental health of citizens. 
Keywords: Ethical Sustainable Architecture, Human Relation with Contemporaries, Community Based 
Mental Health, Grand Bazaar of Tehran, Qualitative Content Analysis 
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 مقاله پژوهشی           ایران پرستاری پژوهش نشریه

در سالمت روان  یمردم، ضرورت یمعمول یارتباط انسان با جامعه در ساختار زندگ

 محور نمونه مورد مطالعه: بازار بزرگ تهرانجامعه
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مقدمه

کند. بحران سالمت در ابعاد روانی، فضاهای شهر معاصر را تهدید می

های انزوا، افسردگی و گسست اجتماعی در فضاهای شهری از بیماری

مزمن شهری و محیطی هستند. عوامل خطرساز سالمت محیطی نظیر 

تفاوتی محیطی، عدم وجود احساس تعلق به محیط شهری و بی

ا پایان برای عبور از فضه و تعجیل بیسکونتی، اضطراب و استرس روزان

های ای خطرناک از بیماریبا توجه به الزامات زندگی شهرنشینی، چرخه

 چکیده

 یسپر یتجار یهاساختمان ژهیشهر به و یعموم یاز زمان شهروندان در فضاها یموضوع که بخش اعظم نیبا توجه به ا :مقدمه

. هدف پژوهش حاضر، باشدیم یادیز تیاهم یدارا گذارندیم یافراد برجا یفضاها بر سالمت روان اجتماع نیکه ا یریتأث شود،یم

 یتجار یمحور در فضاسالمت روان جامعه یهاارتباط با جامعه بر شاخص نهیدر زم مدارقاخال داریپا یمعمار یهاشاخص ریتأث یبررس

 است.

در دو  پژوهش یهاانجام شده است. ابتدا شاخص یریتفس -یلیتحل کردیو با رو یفیک یمحتوا لیپژوهش به روش تحل نیا :کار روش

معتبر استخراج شده و به روش  یعلم یمدار براساس مباناخالق داریپا یمعمار یهاو شاخص یسالمت روان اجتماع یهادسته شاخص

پرسشنامه پرداخته و پس از سنجش  یبه طراح ل،یدو دسته شاخص در واحد تحل یابیرز. سپس به منظور اشودیم یاعتبارسنج یدلف

حاصل شد. در  72که تعداد نمونه  شودیم دهیحجم نمونه براساس فرمول کوکران مبادرت ورز نییپرسشنامه، به تع ییایو پا ییروا

 یدو دسته شاخص به روش همبستگ انیم یهمبستگ شبه سنج ل،یحد تحلها توسط گروه مخاطب در واپرسشنامه لیپس از تکم تینها

 .شودیپرداخته م رمنیاسپ

 یمداراتیح ،یوارمردم ،ییگرانسل شامل جمعارتباط انسان با جامعه هم نهیمدار در زماخالق داریپا یمعمار یهاشاخص ها:افتهی

 یسالمت روان اجتماع یهااست، و شاخص یهودگیاز ب زیو پره یخودبسندگ ،یمحوردانش ،یبصر تیفیتواضع، ک ،ییگرانهیفضا، زم

 کاهش ت،یمیصم ،یاجتماع تیهو ،یاجتماع یشاد ،یاجتماع یاسترس، سازگار زانیکاهش م گران،یارتباط مؤثر با د یشامل برقرار

( 368/2) یهمبستگ نیشتری. بباشدیم یفرد یهایو آزاد یاجتماع تیحما ،یخودکارآمد ،یدوستنوع ،یاجتماع تیامن ،یاخالق لتیرذ

 یو شاد یخودبسندگ یهاشاخص انی( م127/2) یهمبستگ نیو کمتر باشد،یم گرانیو ارتباط با د ییگراجمع یهاشاخص انیم

 است. یاجتماع

متوسط  ای یپژوهش به صورت قو یهادرصد از شاخص 32از  شیب انیم یپژوهش، همبستگ یهاافتهیبا توجه به  :یریگ جهینت

مت بر سال ییباال ریتأث یدارا ،یشهر یعموم یبه عنوان فضا یتجار یفضا یطراح یهاکه شاخص دهدینشان م جهینت نیو ا باشدیم

 روان شهروندان است.

 یفیک یمحتوا لیمحور، بازار تهران، تحلمدار، ارتباط انسان با جامعه، سالمت روان جامعهاخالق داریپا یمعمار کلیدی: واژگان
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. (1)کند روان را شکل داده و سالمت روان جامعه را با خطر روبرو می

ریزی و طراحی محیط ن شرایطی اتخاذ رویکردهای نوین برنامهدر چنی

. پایداری در (2)برای ارتقای سالمت محیطی شهروندان ضروری است 

های اخیر به مبحثی مهم در مباحث سیاسی و اجتماعی بدل شده سال

ان پردازو نفوذی رو به افزایش به مباحث کاربردی داشته است. نظریه

توسعه پایدار با تأکید بر ارائه راهکارهای کاربردی بر اساس الگوهای 

جتماعی و اقتصادی توسعه، توسعه پایدار را مسیر تجلی فنی، کالبدی، ا

شکوفایی اجتماعی و ارتقاء مشارکت اجتماعی در جامعه معرفی 

. معماری پایدار نیز در روند تکامل خود نیاز به اتخاذ (8)کنند می

مدار قرویکردی جامع داشته که این مهم، زمینه توجه به رویکرد اخال

در معماری پایدار را به عنوان یک رویکرد جامع فراهم آورده است، چرا 

جانبه فعلی در زمینه پایداری کارآمد نبوده و روند رویکردهای تککه 

های پایداری شاهدی است بر این حقیقت بسیار کند دستیابی به اولویت

ای مناسب برای ورود مباحث عنوان دریچهتواند بهاخالق می. (0)

معناگرا در نظر گرفته شود. بعد عملی اخالق این امکان را برای 

کند که به رویکرد جدید اتخاذ شده، پردازان پایداری فراهم مینظریه

بکر در راستای تالش برای تبیین . (5)بپوشانند ای کاربردی جامه

گانه یه روابط مذکور، رویکردهای سهمدار بر پارویکرد اخالق

محیطی، اجتماعی و اقتصادی را زیرمجموعه این رویکرد جامع زیست

کند؛ از عدالت ای از ارتباطات بیان میمعرفی کرده و اخالق را مجموعه

ه توان باجتماعی، مساوات و نیز رعایت عدالت در برخورد با طبیعت می

باطات تعریف شده توسعه پایدار های اخالقی در ارتعنوان برخی جنبه

ها با یکدیگر، ارتباط انسان با نسل آینده و ارتباط که شامل ارتباط انسان

با توجه به این موضوع که یکی از  .(6)شود، نام برد انسان با طبیعت می

 (7)ترین تولیدات فرهنگی هر جامعه معماری است ترین و کاربردیمهم

یل نقشی که محیط کالبدی ساخته شده بر مخاطب و در نهایت و به دل

گذارد، در پژوهش حاضر تأکید بر بر سالمت روان انسان برجای می

های آن بر نسل و ارزیابی تأثیرات شاخصارتباط انسان با جامعه هم

یکی از روابط دخیل در  باشد.های سالمت روان اجتماعی میشاخص

ن با جامعه نسل حاضر است که تحقق آن در توسعه پایدار، رابطه انسا

باشد. هدف های عمومی از اهمیت باالیی برخوردار میطراحی ساختمان

مدار در های معماری پایدار اخالقپژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص

 هایزمینه ارتباط با جامعه در ساختار زندگی معمولی مردم، بر شاخص

ه عنوان فضای تجاری شناخته شده محور در بازار بسالمت روان جامعه

باشد. بازار به عنوان ستون فقرات شهرهای ایرانی، شهرهای معاصر می

ای است دارای توان اقتصادی و توان فرآورده کالبدی به ظرافت بافته

ای موفق از فضاهای فرهنگی و به عنوان نمونه -اجتماعی و توان علمی

توان . از جمله دالیل انتخاب این بازار می(3)شود تجاری شناخته می

البدی کبه قدمت آن، پویا و فعال بودن فضای تجاری، دربرداشتن عناصر 

اسالمی، ثبت شدن در میراث فرهنگی و در  -و کاربردی بازار ایرانی

 نهایت امکان دسترسی مستقیم برای پژوهشگر اشاره کرد.

 روش کار

در پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی در سه مرحله 

دهی اطالعات و ارائه گزارش بهره گرفته سازی اطالعات، سازمانآماده

 باشد و با وجودتفسیری می -این پژوهش تحلیلی شده است. رویکرد

های کیفی و کمی در مراحل پژوهش، گیری از ترکیب تکنیکبهره

تحلیل نهایی پژوهش بر اساس رویکرد کیفی صورت گرفته است. روایی 

 گانه کرسولهای هشتپژوهش یر اساس دو استراتژی از میان استراتژی

توصیف غنی و عمیق در »ل قابل ارزیابی است. استراتژی اول شام

به صورتی که روند پژوهش و نمونه مورد مطالعه به »است، « نگارش

شوند و با ارائه این توصیف مفصل، خواننده قادر تفصیل توصیف می

ها انتقال داده و در مورد آنها شود که اطالعات را به دیگر موقعیتمی

 «تکثرگرایی میان منابع مختلف». دومین استراتژی (1)« قضاوت کند

سازی اطالعات، ای در مرحله آمادهاست که شامل مستندات کتابخانه

پنل متخصصین در بخش اعتبارسنجی اطالعات، و مخاطب عام در 

باشد. همچنین در زمینه پایایی پژوهش العات میمرحله سازماندهی اط

هر چه فرایند پژوهش به عنوان یک کل با جزئیات بیشتری »کیفی، 

توان رو میاز این. (12)« ثبت شود، پایایی کل فرایند بهتر خواهد بود

ها را استفاده از فرایندهای ساختارمند برای ثبت، تحلیل و تفسیر داده

هایی برای آزمون پایایی این پژوهش پژوهش معرفی کرد. در تکنیک

کرد و رویاین پژوهش، ابتدا به بیان ضرورت و مبانی مرتبط با پایداری 

شود. اصول هنوفر نیز به عنوان اولین مدار در پایداری پرداخته میاخالق

مدار در روند تکامل پایداری معرفی شده توجه جدی به رویکرد اخالق

المللی معماری پایدار و های ارزیابی بینو سپس به معرفی سامانه

هنوفر و  مداربندی اصول اخالقها و دستههای کاربردی آندستورالعمل

های کاربردی معماری پایدار براساس رابطه انسان با جامعه دستورالعمل

های این رابطه مبادرت ورزیده استخراج شاخصبه نسل پرداخته و هم

های سالمت روان به عنوان متغیر دوم پژوهش شود. سپس شاخصمی

براساس بررسی مستندات مرتبط با سالمت روان اجتماع محور تبیین 

به اعتبارسنجی  سازی اطالعات،د. در انتهای مرحله آمادهشومی

های نظری پژوهش توسط های استخراج شده به عنوان یافتهشاخص

شود. مرحله پرداخته می 2پنل متخصصان با استفاده از روش دلفی در 

دهی اطالعات، ابتدا به معرفی نمونه موردی پژوهش در مرحله سازمان

باشد، مبادرت ورزیده شده و سپس نسبت به که بازار بزرگ تهران می

مدار در زمینه های معماری پایدار اخالقبررسی درک مخاطب از شاخص

 های سالمتنسل و تأثیرگذاری آن بر شاخصارتباط انسان با جامعه هم

شود. در مرحله آخر از روان اجتماعی در بازار بزرگ تهران اقدام می

باشد، در قالب گزارش می روش تحلیل محتوای کیفی که ارائه

های پژوهش پرداخته گیری نهایی به ارائه شرح کاملی از یافتهنتیجه

شده و الگوی مفهومی پژوهش به عنوان خروجی نهایی روش تحلیل 

 شود.محتوای کیفی ارائه می

 هایافته

ر باشد. دسازی اطالعات میاولین مرحله از تحلیل محتوای کیفی، آماده

محور از های سالمت روان اجتماعبه تبیین شاخص این بخش ابتدا

های پردازان و منابع معتبر پرداخته شده و سپس شاخصدیدگاه نظریه

مدار در زمینه ارتباط انسان با جامعه براساس معماری پایدار اخالق

های کاربردی مدار و دستورالعملمطالعات مربوط به پایداری اخالق

گردند. به یابی معماری پایدار استخراج میالمللی ارزهای بینسامانه

های استخراجی عنوان آخرین گام در این مرحله به اعتبارسنجی شاخص

 شود.با استفاده از روش دلفی پرداخته می

 محورهای سالمت روان اجتماعتبیین شاخص
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رود و در این میان ترین جزء رفاه جامعه به شمار میسالمت، اساسی

عنوان یکی از ابعاد سالمتی انسان بیش از مداخالت  سالمت اجتماعی به

 .(11)پزشکی و پرستاران به عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسته است 

ها بوده و در سالمت به عنوان یک موضوع شایع در بسیاری از فرهنگ

طی چند دهه گذشته سالمت به عنوان یک حق بشری و یک هدف 

روانشناسی سالمت تحت . (12)اجتماعی در جهان شناخته شده است 

عنوان علم مطالعه نقش روانشناسی در سالمت و تندرستی تعریف شده 

های جدید و به سرعت در روانشناسی سالمت یکی از حوزه .(18)است 

های تواند تحت عنوان نحوه به کارگیری روشحال رشد است و می

ارهای مرتبط با سالمت، بیماری و مراقبت شناختی برای مطالعه رفتروان

 critical health psychologyبر اساس  .(10)از سالمت تعریف شود 

ناسی سالمت(، روانشناسی سالمت به دو شاخه های روانش)از زیرشاخه

اند از روانشناسی سالمت بالینی محور شود که عبارتاصلی تقسیم می

(clinical-oriented health psychology و روانشناسی سالمت )

در . (7)( social-oriented health psychologyاجتماعی محور )

 The MacArthurمطالعه ملّی زندگی موفق بنیاد مک آرتور )

Fundation's successful midlife national study از سه بعد )

اجتماعی استفاده شده است: شکوفایی  جهت تعیین میزان سالمت

اجتماعی، پذیرش اجتماعی و مشارکت اجتماعی. منظور از شکوفایی 

شکوفایی  .(15)یر جامعه است اجتماعی ارزیابی پتانسیل و خط س

ها از رشد اجتماعی اجتماعی شامل درک افراد از این موضوع است که آن

سود خواهند برد و نهادها و افراد حاضر در جامعه به شکلی در حال 

دهد، هرچند این امر برای همه اند که نوید توسعه بهینه را میشکوفایی

ذیرش اجتماعی، درک فرد از جامعه با از پ .(15)افراد درست نیست 

 .(16)توجه به خصوصیات سایر افراد است 

 
 (11)های سالمت روان اجتماعی ابعاد و شاخص :1جدول 

شکوفایی 

 اجتماعی

س امنیت اجتماعی، شادی اجتماعی، هویت اجتماعی، تأمین احسا

های فردی و حریم اجتماعی و حمایت اجتماعی، رعایت آزادی

 خصوصی، راهبردهای کنار آمدن با استرس، عزت نفس اجتماعی

مشارکت 

 اجتماعی

 برقراری روابط مؤثر با دیگران، نوع دوستی، خودکارآمدی، صمیمیت

پذیرش 

 اجتماعی

های اخالقی نظیر دروغ، اجتماعی، کاهش رواج رذیلتسازگاری 

 هاغیبت، تهمت و ... در اجتماع و افزایش سطح قباحت آن

 

پذیرش اجتماعی شامل پذیرش تکثر با دیگران، اعتماد به خوب بودن 

اعث ها بها است که همگی آنذاتی دیگران و نگاه مثبت به ماهیت انسان

شوند فرد در کنار سایر اعضای جامعه انسانی، احساس راحتی کند می

اد اند که افربه این درک رسیدهپذیرند کسانی که دیگران را می .(13)

طور که سالمت روان شامل پذیرش به طور کلی سازنده هستند. همان

تواند به سالمت شود، پذیرش دیگران در جامعه هم میخود می

مشارکت اجتماعی عبارت است از ارزیابی ارزش . (2)اجتماعی بینجامد 

اجتماعی که فرد دارد و شامل این عقیده است که آیا فرد جزئی مهم 

کند. مشارکت از جامعه است و چه ارزشی را به جهان خود اضافه می

پذیری شباهت دارد. بازدهی اجتماعی با مفاهیم بازدهی و مسئولیت

ی توانیم رفتار خاصفردی به این معنا است که عقیده داشته باشیم می

با توجه به مفاهیم  .(11)ای برسیم را از خود نشان دهیم و به اهداف ویژه

مطرح شده، در پژوهش حاضر با توجه هدف پژوهش که ارزیابی 

مدار اسالمی با اخالق های معماری پایدارهمبستگی شاخص

های سالمت روان اجتماعی در فضاهای بازار بزرگ تهران به شاخص

 باشد، ابعادوآمد و برجسته میای از فضاهای شهری پر رفتعنوان نمونه

شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی و 

 (.1جدول ها مدنظر قرار گرفته است )های مربوط به آنشاخص

 مدار در زمینههای معماری پایدار اخالقاج شاخصاستخر

 ارتباط انسان با جامعه

زمان هم سیاست و فرهنگ را توسعه پایدار عرصه نوینی است که هم

دهد و هم بر رونق اقتصاد و تجارت و صنعت تأکید مورد توجه قرار می

هایی در مقابل حلبه معنی ارائه راه« توسعه پایدار» .(22)ورزد می

اند باشد که بتوالگوهای فنی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه می

های ون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانهاز بروز مسائلی همچ

معماری »به صورت کلی برداشت افراد از  .(8)زیستی و ... جلوگیری کند 

متفاوت است، اما همه در این نکته که این معماری توجه زیادی « پایدار

تمرار سبه ساخت محیط مصنوع با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی و ا

مقوله پایداری در تکامل تدریجی . (21)اند آن برای آیندگان دارد، موافق

. یکی از (0)کند خود نیاز به اتخاذ رویکردی جامع را احساس می

پردازان معماری پایدار، در نظر های ارائه شده به وسیله نظریهحلراه

اخالق در پایداری از . (22)باشد گرفتن رویکرد اخالقی در پایداری می

پیدایش این مقوله به  .(5)محیطی رشد کرده است داخل اخالق زیست

آوری بر روی محیط زیست در دهه واسطه آگاهی بشر از تأثیرات فن

وسیله کسانی به الگوی پایداری اضافه شد ل مساوات بهاصبود.  1162

. (7)ند کردتر منابع طبیعی زمین صحبت میکه راجع به تقسیم عادالنه

این اصل بعدها به عنوان یکی از اصول پایداری اجتماعی مدنظر قرار 

های اجتماعی و ن واسطه به بحثمدار نیز با همیگرفت. رویکرد اخالق

، ویلیام مک دونو و همکارانش 1116در سال  اقتصادی ورود پیدا کرد.

به منظور ارائه معیارهای اخالقی برای طراحی پایدار، اصولی را تحت 

بر  کهکنند به جای اینها تأکید میعنوان اصول هانوفر ارائه کردند. آن

ر های قوه ابتکا، باید محدودیتیک دید مثبت از نقش علم اصرار ورزیم

ار توان برای اولین بگانه هنوفر میو نبوغ انسان را بپذیریم. در اصول نه

المللی به عنوان راهکار توجه به معنا در کنار ماده را دید. این اصول بین

نقطه شروع پایداری اجتماعی و  پردازان جهانیارائه شده توسط نظریه

مدار در روند تکامل پایداری به رویکرد اخالقنوعی اولین توجه جدی به

 باشد:گانه هنوفر به شرح زیر میاصول نه .(6)آیند حساب میبه

بر حقوق بشریت و طبیعت که در شرایطی سالم، حمایتی، متنوع و 

 پایدار با یکدیگر همزیستی کنند، پافشاری شود.

روابط متقابل به رسمیت شناخته شود. عناصر طراحی انسانی با جهان 

وابستگی است. مالحظات طراحی برای شناخت طبیعی در تعامل و 

 حتی تأثیرات جانبی دور، بسط داده شود.

احترام مابین ماده و روح محترم نگاشته شود و به پیوستگی موجود و 

 ها توجه شود.آتی بین آگاهی مادی و معنوی اشیا و مکان

 پذیریمسئولیت عواقب تصمیمات طراحی در زمینه سعادت و زیست

 بیعی و همزیستی مورد پذیرش قرار گیرد.های طسیستم

های آینده مشکالت اشیا برای مصرف طوالنی ایجاد گردد تا به نسل

ناشی از عدم توجه به کیفیت محصوالت، فرآیندها یا استانداردها تحمیل 

 نگردد.
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ها یا ضایعات حذف گردد. چرخه زندگی کامل تولیدات و مفهوم زباله

های طبیعی که در آن هیچ چیز باطل سیستمفرآیندها با الگو گرفتن از 

 و زائد وجود ندارد، بهینه و ارزیابی گردد.

بر منابع انرژی طبیعی تکیه شود، جهان بشری باید مانند جهان زنده 

نیروی ابدی خود را از نیروی ابدی خورشید دریافت کند و این انرژی 

 د.را به طور مؤثر و ایمن برای استفاده مسئوالنه به کار بر

های طراحی مورد پذیرش قرار گیرد. هیچ چیز ساخته دست محدودیت

کند. پاید و طراحی همه مشکالت را حل نمیبشر برای همیشه نمی

سازند، باید در مقابل کنند یا چیزی را میریزی میکسانی که برنامه

طبیعت فروتن و متواضع باشند و طبیعت را به مثابه یک مدل ناصح و 

و نه به عنوان یک اسباب زحمت که باید آن را از سر باز  مرشد بپذیرند

 یا کنترل کرد.

ردد وجو گبه وسیله سهیم شدن در علم و دانش، پیشرفت دائمی جست

و ارتباط باز و گسترده بین همکاران، مشتریان، سازندگان و 

کنندگان تشویق شود. این ویژگی مسئولیت اخالقی را برای استفاده

ویت و امکان ایجاد ارتباط بین فرآیند طبیعی و فعالیت توسعه پایدار تق

 .(28)انسانی را فراهم خواهد کرد 

 
 1816نسل مأخذ: نگارنده، : اصول هنوفر مرتبط با ارتباط انسان با جامعه هم2جدول 

 اصول

 نسل(ارتباط انسان با جامعه )هم
طبیعت که در شرایطی سالم، حمایتی و متنوع و پایدار با یکدیگر بر حقوق بشریت و 

 همزیستی کنند، پافشاری شود.

روابط متقابل به رسمیت شناخته شود. عناصر طراحی انسانی با جهان طبیعی در 

تعامل و وابستگی است. مالحظات طراحی برای شناخت حتی تأثیرات جانبی دور، 

 بسط داده شود.

 وجو گردد و ارتباط بازشدن در علم و دانش، پیشرفت دائمی جستبه وسیله سهیم 

 کنندگان نشویق شود. اینو گسترده بین همکاران، مشتریان، سازندگان و استفاده

ویژگی مسئولیت اخالقی را برای توسعه پایدار تقویت و امکان ایجاد ارتباط بین 

 فرآیند طبیعی و فعالیت انسانی را فراهم خواهد کرد.

 

گیری معماری های اخالقی از عوامل بسیار مهم در روند شکلرزشا

مدار در سیر تکاملی خود به اهمیت اخالق پایداری اخالق .(20, 7)است 

اقتصادی در کنار اخالق اجتماعی تأکید بسزایی داشته و دستیابی به 

و جامع را در گرو توجه به تمامی این رویکردها در ارتباط  پایداری کامل

شایان به ذکر است که با وجود . (6)نسالنش دانسته است انسان با هم

مدار، این رویکرد هنوز از شفافیت الزم جامعیت بیشتر در رویکرد اخالق

و این  (25)باشد برای ورود به مرحله کاربردی پایداری برخوردار نمی

در حالی است که اهمیت این رویکرد در معماری به اثبات رسیده است 

ین توجه جدی به در اصول هنوفر که به نوعی دربرگیرنده اول. (7)

ارتباط انسان با باشد، مدار در روند تکامل پایداری میرویکرد اخالق

به ارائه  1جدول باشد. ای برخوردار مینسل از جایگاه ویژهجامعه هم

نسل بندی اصول هنوفر بر اساس ارتباط انسان با جامعه همدسته

 پردازد.می

وز از شفافیت الزم برای مدار هنگونه که بیان شد، رویکرد اخالقهمان

باشد. به این منظور، در ورود به مرحله کاربردی پایداری برخوردار نمی

المللی، راستای کاربردی کردن اصول پایداری در مجامع بین

اند های بسیاری به وسیله مؤسسات معتبر جهانی ارائه شدهدستورالعمل

پایداری و های ارزیابی که در ادامه به معرفی مؤسسات و سامانه

ترین شدهشود. از میان شناختهها پرداخته میای از آنتاریخچه

توان به سامانه برییم در انگلستان، بریم های معماری پایدار، میسامانه

هلند، سامانه لیید در آمریکا، لیید امارات، لیید هندوستان، لیید کانادا، 

کنگ، بیم در هنگلیید مکزیک، لیید برزیل، گرین استار در استرالیا، 

 Livingو همچنیین  (26)گرین گلوبز کانادا، گرین مارک،  گرین گلوبز،

Building Challenge ،Green Building ،DGNB، 

HQE،Promise ،Protocollo Itaca ،SPIN ،Minenergie ،

TGBRS CASBEE، Pearl Rating System  ،Green Star SA ،

Nebers  وGreen Star NZ رو به منظور پژوهش پیش. (1) اشاره کرد

های قابل ارزیابی برای مخاطب معاصر در زمینه ارتباط استخراج شاخص

های معماری نسل، به مرور تحلیلی دستورالعملانسان با جامعه هم

های ارزیابی پایداری ای از سامانهپردازد. از میان مجموعهپایدار می

ر دهی و دد، با توجه به عواملی از قبیل جامعیت، مقبولیت و پاسخموجو

المللی، چند ها و همچنین عملکرد بیندسترس بودن اطالعات سامانه

اند و احترام و اعتباری که ها، جوایزی که دریافت کردهنگرشی بودن آن

سامانه مبادرت ورزیده شد  1اند، به انتخاب در میان جوامع کسب کرده

، اند از: برییم، لییدهای ارزیابی پایداری ساختمان عبارتین سامانهکه ا

BEEM ،Green Globe ،Green Mark ،Green Star،Living 

Building Challenge ،CASBEE ،Pearl Rating System در .

برقراری ارتباط میان اصول پایداری ادامه در وهله اول به منظور امکان 

های پایداری در راستای کاربردی کردن هر مدار با دستورالعملاخالق

مدار و سنجش معماری پایدار چه بیشتر و بهتر اصول پایداری اخالق

های مشترک بر اساس براساس این اصول و درنهایت، استخراج شاخص

شده در قالب بندیهای کاربردی دستهتطبیق اصول و دستورالعمل

شود. مبادرت ورزیده می 2جدول نسل به تهیه ارتباط انسان با جامعه هم

فرآیند مذکور برای تمامی اصول به صورت مجزا انجام شده است. به 

دلیل محدودیت ظرفیت مقاله در ارائه جدول کامل، بخشی از فرآیند 

 .شوددر جدول زیر ارائه می

 بحث

ورت ای صاستداللی که بر اساس تحلیل محتوای مستندات کتابخانه»

لذا برای ورود به مرحله ، (27)« پذیرد، مظنون به شک است

های نظری در واحد تحلیل، به دهی اطالعات ارزیابی یافتهسازمان

ها با استفاده از روش دلفی در دو مرحله پرداخته اعتبارسنجی یافته

ز نظر ها اشود. در مرحله دوم از روش دلفی، تمامی شاخصمی

های معماری پایدار متخصصان دارای اعتبار بوده و در نهایت شاخص

مداری فضا، مدار اعتبارسنجی شده شامل: خودبسندگی، حیاتاخالق

گرایی، واری، زمینهگرایی، مردممحوری، جمعکیفیت بصری، دانش

دهی اطالعات دومین باشند. سازمانپرهیز از بیهودگی و تواضع می

در این مرحله از پژوهش، به  باشد.یل محتوای کیفی میمرحله از تحل

های نظری پژوهش بر اساس درک مخاطب در واحد تحلیل ارزیابی یافته

های نظری در عرصه عمل، برای استفاده از تحلیل»شود. پرداخته می

 .(23)« باشدها میها و درک مخاطب از آنتر یافتهنیاز به بررسی عمیق

در این پژوهش بر کاربری تجاری تأکید شده است. همچنین، معماری 

سازی، سعی بر تحقق توسعه پایدار در پایدار همواره با تالش بر بومی

لذا در این پژوهش از بازار ، (21)مختلف جهان داشته است  مناطق

ی های نظربزرگ تهران به عنوان نمونه مورد مطالعه برای ارزیابی یافته

http://living-future.org/lbc
http://living-future.org/lbc
http://living-future.org/lbc
http://estidama.upc.gov.ae/pearl-rating-system-v10/pearl-building-rating-system.aspx
http://living-future.org/lbc
http://living-future.org/lbc
http://living-future.org/lbc
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در مصداقی معمارانه از منظر مخاطب معاصر بهره برد. بازار به عنوان 

ای کامل از کاربری تجاری است که ستون فقرات شهرهای ایران، سامانه

در طول تاریخ پاسخگوی نیازهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی 

با توجه به وسعت باالی بازار بزرگ تهران، . (82)شهروندان بوده است 

های نمونه مورد مطالعه، در ها در تمامی بخشامکان ارزیابی یافته

از به انتخاب بخشی مشخص و باشد و لذا، نیظرفیت این پژوهش نمی

های بخش منتخب، محدود از بازار به عنوان واحد تحلیل است. از الزمه

 قدمت، پویایی و وجود عناصر کالبدی و کاربردی بازار است.

 
 1816های معماری پایدار، مأخذ: نگارنده، ای از جدول استخراج شاخصنمونه: 1تصویر 

 

های اولیه بازار بزرگ تهران، برای تحلیل در این راستا، یکی از هسته

انتخاب شده است. این محدوده از شمال به خیابان پانزده خرداد 

)محدوده سبزه میدان تا بازار نوروزخان(، از شرق به بازار مسجد جامع، 

. شودآبادی و از غرب به بازار مسگرها محدود میه خیابان علیاز جنوب ب

سراها، تیمچه، مسجد سید عزیزاهلل و امام خمینی مجموعه عملکردهایی 

است که عالوه بر راسته اصلی، فرعی و داالن به عنوان عناصر اصلی 

بازار، در این بخش وجود دارد. از جمله عناصر اصلی موجود در این 

های اصلی بازار مسجد جامع، بازار مسگرها، ن از راستهتوامحدوده می

الحرمین، مسجد امام خمینی و مسجد سید بازار چهارسوق و بازار بین

عزیز اهلل، سرای خدایی، سرای حاج حسن و سرای حاج زمان، تیمچه 

های اول حاج حسن، دوم حاج حسن و سوم حاج مأل علی کنی و داالن

در پژوهش  .ملک دوم و ملک سوم نام بردهای ملک اول، حسن و داالن

 کنندهمخاطب پرسشنامه از میان کسبه بازار، شهروندان مراجعهحاضر 

به بازار، شهروندان ساکن نواحی جانبی بازار و دیگر شاغالن بازار انتخاب 

شدند که شناخت کامل از فضاهای واحد تحلیل داشته و به صورت 

نمایند. بدین منظور به تهیه متداول از فضاهای مذکور استفاده می

ای بر مبنای پرسش چندگزینه 117ای بسته شامل پرسشنامه

سنجش  های استخراجی مبادرت ورزیده شد. سپس به منظورشاخص

 CVI (71/2)روایی پرسشنامه به روش تعیین شاخص روایی محتوایی 

متخصص در زمینه معماری و علوم رفتاری و سنجش  12و کسب نظر 

 SPSSافزار در نرم (7/2) رسشنامه به روش آلفای کرونباخپایایی پ

پرداخته شد. در ادامه به تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران 

به دست  72برای جامعه نامعلوم مبادرت ورزیده شد که تعداد نمونه 

آمد. در پژوهش حاضر با توجه به این موضوع که گردآوری نظرات 

تایی صورت گرفته است،  5طیف لیکرت مخاطبان پژوهش با توجه به 

مدار در های معماری پایدار اخالقهای مربوط به هر یک از شاخصداده

های سالمت روان نسل و شاخصزمینه ارتباط انسان با جامعه هم

ای بوده و به منظور سنجش روابط همبستگی اجتماعی به صورت رتبه

هره گرفت. در این توان از روش همبستگی اسپیرمن بها میمیان آن

مدار در ارتباط انسان با جامعه های معماری پایدار اخالقتحلیل، شاخص

های سالمت روان اجتماعی نسل به عنوان متغیر مستقل و شاخصهم

نمایند. نتیجه تحلیل به عنوان متغیرهای وابسته ایفای نقش می

دهنده این همبستگی اسپیرمن صورت گرفته در این پژوهش، نشان

های معماری پایدار گرایی از شاخصوضوع است که شاخص جمعم

نسل با شاخص برقراری مدار در زمینه ارتباط انسان با جامعه هماخالق

های سالمت روان دارای باالترین ارتباط مؤثر با دیگران از شاخص

ترین میزان همبستگی همبستگی و با شاخص کاهش رذیلت دارای کم

ری از همبستگی باالیی با شاخص رفع استرس واباشد. شاخص مردممی
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و از همبستگی پایینی با شاخص هویت اجتماعی برخوردار است. 

مداری فضا از نظر شهروندان، باالترین همبستگی را با شاخص حیات

ترین میزان همبستگی را با شاخص شاخص شادی اجتماعی و کم

گرایی ینهباشد. شاخص زمهای فردی و حریم خصوصی دارا میآزادی

ن تریدارای باالترین میزان همبستگی با شاخص هویت اجتماعی و کم

های فردی و حریم خصوصی است. میزان همبستگی با شاخص آزادی

دهنده سطح باالیی از همبستگی در زمینه شاخص تواضع، نتایج نشان

ترین میزان همبستگی میان این شاخص با شاخص هویت اجتماعی و کم

باشد. شاخص کیفیت بصری از همبستگی ت اجتماعی میبا شاخص امنی

های باالیی با شاخص صمیمیت و از همبستگی پایینی با شاخص آزادی

محوری از نظر فردی و حریم خصوصی برخوردار است. شاخص دانش

ترین شهروندان، باالترین همبستگی را با شاخص کاهش استرس و پایین

باشد. شاخص ارا میهمبستگی را با شاخص هویت اجتماعی د

خودبسندگی دارای باالترین میزان همبستگی با شاخص هویت 

ترین میزان همبستگی با شاخص شادی اجتماعی است. اجتماعی و کم

ح دهنده سطدر نهایت در زمینه شاخص پرهیز از بیهودگی، نتایج نشان

اشد. بباالیی از همبستگی میان این شاخص با شاخص رفع استرس می

و  1ویر اتصدست آمده، بندی نهایی و با تکیه بر نتایج بهن جمعبه عنوا

مدار در زمینه ارتباط انسان های معماری پایدار اخالقشامل شاخص 2

های سالمت روان اجتماعی، به همراه با جامعه نسل حاضر و نیز شاخص

ضرایب همبستگی میان این دو دسته شاخص بر اساس درک مخاطب 

ها در نمودار به . چیدمان شاخصشودائه میدر بازار بزرگ تهران ار

نسبت میزان تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر از باال به پایین در نظر گرفته 

شده است، به صورتی که اولین شاخص سالمت روان اجتماعی از باال 

اشد و بدارای بیشترین همبستگی با شاخص ارتباط انسان با جامعه می

:همبستگی است پایینترین شاخص، دارای کمترین
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گیرینتیجه

انسان با جامعه در معماری فضای  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ارتباط

محور، به بررسی همبستگی میان تجاری بر سالمت روان اجتماع

های معماری پایدار های سالمت روان اجتماعی با شاخصشاخص

نسل بر اساس درک مدار در زمینه ارتباط انسان با جامعه هماخالق

ج پردازد. در این راستا، ابتدا به استخرامخاطب عصر حاضر می

محور براساس مبانی نظری گردآوری های سالمت روان اجتماعشاخص

شده در سه دسته اصلی شکوفایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و 

پذیرش اجتماعی مبادرت ورزیده شد. در گام بعدی پس از استخراج 

نسل، به بررسی اصول هنوفر مرتبط با ارتباط انسان با جامعه هم

 هایبندی دستورالعملاری پایدار و دستهالمللی معمهای بینسامانه

ها بر اساس این ارتباط پرداخته و با تطبیق کاربردی سامانه

ای ه، شاخصگرفتهبندی صورتها و اصول بر اساس دستهدستورالعمل

نسل مدار در زمینه ارتباط انسان با جامعه هممعماری پایدار اخالق

 د.متخصصین، ارائه شدن استخراج شده و پس از اعتبارسنجی توسط پنل

مدار در زمینه های پایداری اخالقدر راستای ارزیابی ارتباط شاخص

های سالمت روان اجتماعی نسل بر شاخصارتباط انسان با جامعه هم

 های نظری در واحد تحلیلاسالمی، نیاز به بررسی یافته -در بازار ایرانی

بازار بزرگ تهران بر ها در باشد که در این پژوهش، ارزیابی شاخصمی

اساس درک مخاطب عصر حاضر صورت گرفته است. در این مرحله، با 

طراحی پرسشنامه بسته به تحلیل همبستگی میان این دو دسته 

شاخص به روش همبستگی اسپیرمن پرداخته و نتیجه در قالب نموداری 

ساختارمند در گزارش نهایی ارائه شد. ارزیابی همبستگی میان 

دهنده این مهم است که وابسته و مستقل پژوهش نشانمتغیرهای 

مدار با شاخص های معماری پایدار اخالقشاخص تواضع از میان شاخص

ترین میزان های سالمت روان اجتماعی بیشهویت اجتماعی از شاخص

 باشد؛باشد که از نوع همبستگی قوی می( را دارا می761/2همبستگی )
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ضاهای تر فضع از طریق پیوستگی بیشبنابراین تغییر در شاخص توا

ترین اثر را بر شاخص هویت اجتماعی بازار با نواحی اطراف آن بیش

تر گذارد. این امر به دلیل این است که ارتباط بیششهروندان بر جای می

فضاهای بازار با نواحی اطراف منجر به حل شدن بازار در بافت مسکونی 

ط فرهنگی و محیطی حاکم بر و تجاری اطراف خود شده و از شرای

پذیرد. با توجه به قرارگیری بازار بزرگ تهران نواحی اطرافش تأثیر می

های با هویت شهری باال، این پیوستگی و ارتباط متقابل در یکی از بافت

ای است، منجر به ارتقای هویت بازار که خود نیز دارای هویت ویژه

راد به دنبال فرآیند سریع شود. در جوامع امروز که بسیاری از افمی

باشند، یافتن مکانی که متناسب مدرنیزاسیون، دارای مشکل هویت می

ها شکل گرفته باشد، زمینه را برای ارتقای ها و فرهنگ اصیل آنبا سنت

آورد؛ بنابراین قرارگیری ها فراهم میحس هویت اجتماعی در آن

ش دارای تواضع شهروندان در فضاهای بازار که نسبت به محیط اطراف

شود. در زمینه ها میباشد، منجر به ارتقای هویت اجتماعی آنمی

توان بیان کرد که این شاخص با شاخص شاخص پرهیز از بیهودگی می

( 738/2کنار آمدن با استرس دارای باالترین میزان همبستگی )

باشد. بوده که در بازه همبستگی قوی قرار دارد. شاخص بعدی که می

ص باشد، شاخهمبستگی باالیی با شاخص پرهیز از بیهودگی میدارای 

است چرا که هویت  762/2هویت اجتماعی با ضریب همبستگی 

های اشاره دارد که یک جامعه را از جوامع اجتماعی به آن دسته ویژگی

ها، رفتارهای خاص در سازد و دیدگاه ویژه به پدیدهدیگر متمایز می

ای باشند. در جامعهین موارد متمایزکننده میبرابر رویدادها از جمله ا

مانند جامعه حاکم بر ایران که دیدگاه خدامحوری حاکم است، 

این آید، بنابرگرایی به عنوان یک اصل به شمار میاندیشی و سادهساده

توان گفت سادگی و پرهیز از بیهودگی در فضاهای شهری به عنوان می

باشد که وجود این اسالمی میبخش در جوامع یکی از عوامل هویت

ها در فضاهای بازار منجر به ارتقای حس هویت اجتماعی شاخص

های معماری گرایی از میان شاخصشود. شاخص زمینهشهروندان می

نسل، با مدار در زمینه ارتباط انسان با جامعه همپایدار اخالق

 های سازگاری اجتماعی و هویت اجتماعی با ضرایب همبستگیشاخص

باشد. شاخص ترین همبستگی میدارای بیش 325/2و  322/2

گرایی بر در نظر گرفتن شرایط محیطی و اقلیمی تأکید دارد و از زمینه

جایی که شاخص سازگاری نیز به معنای تطبیق و یا وفق یافتن افراد آن

باشد، فرهنگی می -های اجتماعیبا محیط اطراف خود و نیز با چارچوب

راستا بوده و در نتیجه که این دو شاخص با یکدیگر همتوان گفت می

باشند. در ارتباط با شاخص دارای همبستگی باالیی با یکدیگر می

توان بیان کرد که این شاخص با شاخص کنار آمدن با واری، میمردم

ترین میزان های سالمت روان اجتماعی بیشاسترس از شاخص

واری بر در نظر گرفتن باشد. شاخص مردمهمبستگی را دارا می

های انسانی در طراحی فضاهای بازار تأکید دارد و از آن جایی مقیاس

ها مقیاس انسانی رعایت شده که قرار گرفتن در فضاهایی که در آن

دهد، این امر زمینه باشد، احساس راحتی و آسایش را به افراد انتقال می

آورد. با فراهم می را برای کاهش استرس در افراد حاضر در آن فضاها

واری به خوبی در فضاهای بازار رعایت توجه به این موضوع که مردم

گردیده، این امر همبستگی باالی این شاخص را با شاخص کنار آمدن 

توان گرایی میکند. در زمینه شاخص جمعبا استرس به خوبی توجیه می

ا گران ببیان کرد که این شاخص با شاخص برقراری روابط مؤثر با دی

باشد. دارای باالترین میزان همبستگی می 368/2ضریب همبستگی 

گرایی بر در نظر گرفتن فضاهایی به منظور گردهمایی شاخص جمع

ورزد؛ بنابراین این امر همبستگی شهروندان در فضاهای بازار تأکید می

های برقراری روابط مؤثر با دیگران، باالی این شاخص را با شاخص

نماید. به صورت وع دوستی و حمایت اجتماعی توجیه میصمیمیت، ن

مدار در های معماری پایدار اخالقتوان بیان کرد که شاخصکلی می

واری، گرایی، مردمنسل یعنی جمعزمینه ارتباط انسان با جامعه هم

، محوریگرایی، تواضع، کیفیت بصری، دانشمداری فضا، زمینهحیات

های ترین تأثیر را بر شاخصودگی بیشخودبسندگی و پرهیز از بیه

برقراری ارتباط مؤثر با دیگران، کاهش میزان استرس، شادی اجتماعی، 

هویت اجتماعی و صمیمیت در فضاهای بازار بر شهروندان بر جای 

ای هترین میزان اثرگذاری بر شاخصگذاشته است و از طرفی دارای کم

م خصوصی و امنیت های فردی و حریکاهش رذیلت اخالقی، آزادی

دهنده این موضوع است اند. این امر نشاناجتماعی تشخیص داده شده

گیر ها نتوانسته چشمهای مذکور در زمینه این شاخصکه تأثیر شاخص

ها به همراه داشته است. با باشد و یا نتایج منفی در زمینه این شاخص

از  درصد 32های پژوهش، همبستگی میان بیش از توجه به یافته

باشد و تنها نزدیک های پژوهش به صورت قوی یا متوسط میشاخص

باشند. این نتیجه ها دارای همبستگی ضعیف میدرصد از شاخص 18به 

طراحی ساختمان تجاری به عنوان فضای های شاخصدهد که نشان می

عمومی شهری، دارای تأثیرگذاری باالیی بر سالمت روان شهروندان 

باالی نقش این فضا در برابر مخاطب خود را متذکر باشند و اهمیت می

 شود.می

 سپاسگزاری

دانند از مساعدت معاونت پژوهشی نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس و همکاری کارکنان محترم اداری 

زیزی که در جمع آوری واحدهای مختلف آن دانشگاه و شهروندان ع

ها، پژوهشگران را یاری رساندند، تشکر و قدردانی نمایند.داده
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