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های قلمروگرایی در اساس شاخص بینی تمایالت اجتماعی برپیش

 های مسکونی شهر رشتساکنین مجتمع
 

 4و عباس ابوالقاسمی 3گر محمدی، شعیب کاسه2اهلل رشیدکلویرحجت ،1فاطمه حنیفه

 

 
 
 
 

در مقیاس  های مسکونیجتمعیی در ساکنان مگرامروقلهای شاخص بر اساسبینی تمایالت اجتماعی هدف پژوهش حاضر، پیش ده:یچک

مجتمع مسکونی واقع در شهر  4خانوار ساکن در  439 آن را، جامعه آماری بوده و همبستگی از نوعو توصیفی  ،پژوهش. استواحد همسایگی 

ژوهش، بهره حوزه پ 5محقق ساخته در  لیست ها، از چکاست. برای گردآوری دادهتشکیل داده  ،خانوار در دسترس 186با حجم نمونه رشت 

تحلیل استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و   باآمده،  دست های بهداده قرار گرفت. سنجش مورد، تمایالت ساکنین بر اساس که گیری شد

گرایی، رابطه معناداری با تمایل اجتماعی شاخص قلمرو 14. نتایج ضریب همبستگی نشان داد، تمامی وتحلیل شدیهتجزرگرسیون چندگانه، 

ی مفاصل فضایی، الگوی هاشاخصتوسط کالبدی،  ینهدر زمدرصد از واریانس تمایل اجتماعی  53/6 داد کهارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان د

بینی یشپاز آن در زمینه معنایی توسط احساس کنترل، احساس خودشکوفایی و احساس رضایت  درصد 17/8 ،معماری و میزان محصور بودن

ی، زمان و دوره تکرار، خلوت، هامؤلفهبا  رفتاری_یتیفعالدرصد و سهم حوزه  4امنیت، مؤلفه ای با ینهزمسهم حوزه گردد. همچنین یم

کنترل  موازات بهطراحی مجتمع مسکونی است که  آنها حاکی از درصد از واریانس تمایل اجتماعی است. یافته 85صمیمیت فضایی و تراکم 

 روابط مکانی برای تواندمی قلمرو هر نهایت تعامل اجتماعی خواهد شد. بینی، امید به آینده و درخوشایل، انگیزش و تم قلمرو، سبب ایجاد

 دهد. تسری گروه یا جمع آن تمام به نظیریبی به نحو و فراهم کند را افراد هویت از اینشانه سازد، مهیا اجتماعی

 

 کونی، شهر رشت.گرایی، مجتمع مس تمایل اجتماعی، قلمرو واژگان کلیدی:

 

                                                           
 ، ایران.، معماری، فنی مهندسی، محقق اردبیلی، اردبیلدانشجوی کارشناسی ارشد 1
 h_rashid@uma.ac.ir نویسنده مسئول(، پست الکترونیکی:) ایران.اردبیل،  ، معماری، فنی مهندسی، محقق اردبیلی،استادیار 2
 ، ایران.رشت واحد ، معماری، معماری و هنر، دانشگاه آزاد،دانشجوی دکتری 3
 ، ایران.شناسی، انسانی، گیالن، رشت، رواناستاد 4

 97/06/31تاریخ دریافت: 

  97/10/16  تاریخ پذیرش:
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 مقدمه1- 
ی هاساختمانی مسکونی، استفاده از هامجتمعساخت 

 آن در است که زندگی سبکی از به مربوط ،انبوه و بلند
 مورد، حقوق افراد و هاحریم جمله بسیاری از مفاهیم از

شهرها و  جمعیت یعافزایش سر گیرند.می قرار بازتعریف

عامل  عنوان به اخیر هایطی دهه گسترش شهرنشینی

 تقاضا و افزایش جهان درناپایداری  ایجادکنندهاصلی 
 قیمت بودن باال و سو، کمبود زمینبرای مسکن از یک

 آپارتمانی زندگی سوی به را مردم دیگر، سوی آن از
یکی از شروط اساسی و الزم برای  دهد.می سوق

جانبه، ایجاد روابط گرم،  جامعه، توسعه همه پیشرفت

 ،گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی
که  است اجتماعی افزایش تمایل و متقابل اعتماد

 ایران، مانند کشور سومی جهان کشورهای در متأسفانه
 که حالی است در این. شودمی توجه مقوله این به کمتر

 به کشوری و امعهج هر در کاهش تمایالت اجتماعی
 و سیاسی و فرهنگی با مشکالت را جامعه حتم،

 و گسیختگی آن، نهایت که، سازدمی روبرو اجتماعی
 در .(Anbari et al, 2016) است فروپاشی اجتماعی

 مرزهای و اجتماع کالبدی تبلورواقع مجتمع مسکونی، 

 اجتماعی بعد به توجه .قلمروهاست و هاحریم تبلور ،آن

 ایجاد و کالبدی غیر اجتماعی، مروهایقل مجتمع،

 را اجتماعی مرزهای قلمروی بتوانند که کالبدی عناصر

 برقراری بیشتر به تواندمی سازد، مهیا بیشتر چه هر

 شود. اجتماعی منجر متقابل هایکنش

 نظم هر اساس رو است که آن اهمیت این پژوهش از

 که دهدمی ی تشکیلمندتفاوت و عاطفه را اجتماعی

 احساس با جمع عاطفی به ارتباط و وابستگی در ریشه

واقع هرگونه تمایل  . در(Manch, 1988)دارد  عضویت

حیات فردی و اجتماعی،  دوستی دراجتماعی و نوع

افراد مختلف  و نشانه پویایی و سالمت اجتماعی است

به سطوح مختلفی از تعامل اجتماعی تمایل دارند. 

 هایگفته از ذهنی طور به تعامل، مطلوب سطح تعریف

 به نسبت هنجاری گیریموضع از عینی طور به مردم

عالوه  به (Lang, 2015)آید می دست به خوب زندگی

موجودی پیچیده است که تمایالت و انسان، 

های مادی و معنوی گوناگون و متفاوت دارد. انگیزش

کننده و سازمان دهنده نیرویی است که هدایت، انگیزش

شناخت و رفتار هدفمند آدمی است. رفتارها نیز ادراک، 

که یکی از اصول معماری پایدار برای ارضای نیازها 

 ابزاری قلمروکه آنجایی از وشوند وارد عمل میاست، 

یک  را آن توانمی است، ساده فضای یک از گذر برای

 .دانست زندگی اصلی نیازهای برای پشتیبان سازوکار

ه تحقیقات اسکارنیون نشان داده ویژ تجربیات متعدد، به

 ساخت، ازاست که عدم توجه به قلمرو در محیط انسان

جمله مجتمع مسکونی، موجب بروز انواع مشکالت و 

های اجتماعی، حتی بروز انواع جنایات در نابهنجاری

 بنابراین ؛(Faryadi, 1998)جوامع شهری شده است 

 مبنای بر و انسانی پایه و اساس بر مجتمع مسکونی باید

شود.  بنا انسان آسایش و سالمت نشاط، تمایالت، تأمین

 با پایدار توسعه اهداف کهاست حالیدر لهأمس این

سطح کیفی زندگی، سالمت  ارتقای برای مردم گرایش

در  و دارد ها همخوانیو برآورده شدن نیازهای آن

 بر عالوه پایدار، توسعه ملل برای سازمان کار دستور

عوامل  لهمسأ و جمعیتی، اقتصادی طی،محی عوامل

 قرارگرفته توجه مورد نیز اجتماعی و نیازهای انسانی

ضرورت گسترش تحقیقات راجع به رو،  این از ،است

را با محیط  آن مفاهیم قلمرو، تمایل اجتماعی و ارتباط

آن است  پژوهش حاضر برو  کندمصنوع را دیکته می

 هایاساس شاخصهبر اجتماعی،بینی تمایالتکه به پیش

در های مسکونی گرایی ساکنان در مجتمع قلمرو

بپردازد و راهکارهایی ارائه  مقیاس واحد همسایگی

تمایل ساکنان در روابط همسایگی افزایشنماید تا سبب 

 گردد.

مختلف برای نشان دادن شروع  اشکالبه تمایل واژه 

گرایش و همراه میل به فعالیت عمدی، حالت ذهنی 

 ,Zahedi) . گیردمیقرار  استفاده مورد ،هانه به عملآگا

 تعریف تمایل اجتماعی در شناسان جامعه غالبا (2005
 و دارند در تمایل اشاره اثرگذار اجتماعی عوامل به

 به یا ها،نقش نهادها، هنجارها، ها،ارزش مانند عواملی

 اجتماعی پایگاه اجتماعی، قشربندی، ساخت کلی طور
دانند. می مهم پدیده بروز در را ...و ومیتق اقتصادی،

 هایقابلیت ها،انگیزه نظیر فردی به عوامل شناسانروان
 اثرگذاری، اعتماد، احساس احساس نفس، عزت فردی،
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 دهندیمو اهمیت  نظر  ...و کارایی احساس

(Masoudnia, 2001) .موضوع تمایل اجتماعی  واقع در

اجتماعی، جایگاهی  در کنار سایر مفاهیم مهم در علوم

برای تبیین مفهوم تمایل رو  این مورد اعتنا دارد. از

اجتماعی از متغیرهایی مانند مشارکت اجتماعی، 

شده  تفاوتی اجتماعی، تعامل اجتماعی و ... استفادهبی

مشارکت  یعنی آن مقوله همسو با این اساس، بر است.

که  نهگوهمان به این معنا، سازد،می مطرح را اجتماعی

 عالئق شوند،می تبادل مادیات افراد، روابط میان در
 شوند. درمی یکدیگر مبادله با نیز هادوستی و اجتماعی

مشارکت  گیریشکل بر مؤثر شرایط توانمی واقع

تمایل  مفهوم سازیجهت روشن به را اجتماعی

 Norouzi)که پژوهشگرانی از قبیل  برد کار به اجتماعی

et al, 2009; Zahirinia et al, 2016 and etc.)  در این

 اند.زمینه مطالعاتی را به انجام رسانده
نوعی  بیانگر اجتماعی نیز، تفاوتیبی مانند ایپدیده

از منظر  رو این است. از اجتماعی افسردگی

 بیماری نوعی جامعه در تفاوتیبی شناختی،آسیب

 نقطه در که گونههمان ،شودمی اجتماعی شناخته

 در دوستینوع و اجتماعی اعتنای آن، هرگونه بلمقا

 سالمت و پویایی نشانه اجتماعی، فردی و حیات

دوستی و است. اندیشمندان حوزه شهری، نوع اجتماعی

های و ویژگی تفاوتی را ناشی از ساختار شهریبی

 (alantari, 2007).  دانندمحیطی آن می

الت مطالعات مربوط به تمایتوان میکه آنجایی زا

، دانستتفاوتی اجتماعی همسو با ادبیات بی را اجتماعی

 بحث موردپژوهشی متناسب با موضوع سوابق توان می

 Tabrizi et)را ارائه داد. پژوهشگرانی مختلفی ازجمله 

al, 2011; Kalantari 2007 and Anbari et al, 2016) 
. این در اندرساندهمطالعاتی را به انجام ، این زمینه در

جمله:  پژوهشگران مختلفی ازالی است که ح
(Qanbaran et al, 2014 bageri et al, 2016; 

khakzand et al, 2016; Wood et al, 2010 and 

Torabi, 2012)  به بررسی عوامل مؤثر بر تعامل

  .انداجتماعی در محیط مسکونی پرداخته

های دیگر، پژوهشگران فضاهای جمعی، پژوهشدر 

در این نوع فضاها را تعامل اجتماعی  عوامل مؤثر بر

 ;Ghaedi, 2014)ت بررسی و کنکاش قرار داده اس مورد

Nezhad Ebrahimi et al, 2016; Daneshpour et al, 

2007; Gehl. J, 2008; Jacobs. J, 2009; Lynch. K, 

2006 and Esfandiary Sedgh, 2016). ز فضای سب
(Aram, 2017; Rasidi et al, 2012; Lund, 2003; 

Kearney, 2006; Joye, Y., 2010; Buber, R., 2017 

and Souzanchi et al, 2007 ،) ت ادراک طبیع
(Daneshgar Moghadam et al, 2011; Bennet et al, 

2012; Rasidi et al, 2012 and Souzanchi et al, 

 Ghalanbar (Sullivan et al, 2011 دکالب، )  2007

Dezfouli et al, 2014 and)  طراحی محیطو 

Hosseini et al, 2016; Lee, Y., et al, 2010; Huang, 

2006; Fisher, 2009 and Sasani et al, 2016) در  ( و

 ،(Sommer,1974) تر: جغرافیای فضامقیاس جزیی

 ، اقلیمنور، رنگ، دکور ،(Bechtel,1977)مقیاس فضا 

(Wardono et al, 2012)  ، مصالح(Shamsuddin et al, 

فاصله بین عملکردی، خلوت، قلمرو،  ،(2012

مجاورت مکانی  ،(Lang,1987)پذیری انعطاف

(Lawton,1977)، تسهیالت  خدمات و(Rasidi et al, 

 Rasidi et al, 2012 and Wardono etو سن ) (2012

al, 2012 )تعامل  نهیزم درمطالعه  از متغیرهای مورد

  .اجتماعی افراد است

الگوی تعامل اجتماعی در وضوع پژوهش، در راستای م

فستینگر و توسط  1مجتمع مسکونی وست گیت

های مسکونی با عنوان مجموعهو یا  2همکاران

اشاره  کامنت و دورت یسامبا طراحی  3کوهاوسینگ

 .به مرحله اجرا رسیده است کرد که

که افراد از ، ای استشده قلمرو مکانی، فضای محدود

کنند و تفاده میده اختصاصی اسعنوان محدو آن به

برای تنظیم حریم ای است، رفتار قلمروپایی محدوده

و  گذاریسازی، نشانهبین خود و دیگران که با شخصی

ی از سوی .(Lang,2004) دگردتعلق آن به فرد، بیان می

 بلکه نیست، فضایی موضوعی تنها قلمرو مفهوم دیگر،

  .(Lang, 2015)نیز هست  پدیده اجتماعی یک

 زبان دستورنیز،  Hosseini et al (2016) ،بدین منظور
 بهبود منظور به مسکن را فضایی قلمروهای طراحی
دادند.  قرار تدوین و موردمطالعه خانواده اعضای تعامل

آن است حاکی از  et al, 2015) (Raeesiنتایج پژوهش

تنش  که تأمین خلوت، مانع احساس ذهنی ازدحام و

 .ت روابط متقابل مردم تأثیرگذار استبوده و در کیفی

 حوزه مطالعاتی قلمرو :1نمودار 
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(Einifar et al, 2011)  در نتایج بررسی خود گزارش

که در صورت تأمین خدمات، فضای سبز و نمودند، 

تأثیر سطح و ارتفاع،  فضاهای جمعی الزم، گسترش در

چندانی در رضایت از قلمرو ندارد. محقق در نتایج خود 

ل روانی، اجتماعی، دارد که  نقش عوامگونه بیان میاین

جمله عامل  فرهنگی بیش از عوامل دیگر از_جغرافیایی

کالبدی در رضایت از قلمروهای مختلف تأثیرگذارتر 

حاکی از آن  et al, 2010)  (Ansari. نتایج پژوهشاست

است که ایجاد حس قلمرو و مالکیت شهروندان در 

فضاهای عمومی به افزایش کارایی و بهبود امنیت 

نیز در پژوهش خود  et al, 1999)  (Bahreiniد.انجاممی

بر روی مفاهیم چون قلمرو، محرمیت در فضاهای 

 . اندشده متمرکزشهری 

 علوم در قلمرو مفهوم از حالی است که استفاده این در

 این داشته و ظهور قرن یک از کمتر ایسابقه امروزی،

 شناختیهای جامعهتحلیل در تواننیز می را مفهوم

 ,Altman)کرد  وجوجست 1920در دهه  شهری یزندگ

در تحقیقی به اهمیت اصل  ,Faryadi) (1999و (2003

قلمرو در طراحی مسکن و فضاهای شهری پرداخته 

 مطالعه در راستای موضوع پژوهش، ازهمچنین  است.

که  آمددست  های مارینا در شیکاگو، این نتیجه بهبرج

ر و احساس تجاوز به های مجاوانتقال صدا به آپارتمان

تعامل اجتماعی بین  ها، درقلمرو مکانی خانواده

 (Flaschbart, 1969).  کندهمسایگان مشکل ایجاد می

 

 روش تحقیق -2
 است. در همبستگی توصیفی و از نوع ،تحقیق حاضر

 تولید نظران جهتصاحب دیدگاه این راستا، از واکاوی

 آماری،جامعه  .شد جسته، بهره طرح نظری چهارچوب

مجتمع مسکونی واقع در  4خانوار ساکن در  439 شامل

خانوار در  186میان، تعداد  این از شهر رشت است؛ که

برای تنظیم پرسشنامه، از . انتخاب شدنددسترس، 

های ذکر تحلیل مطالعات مربوط به موضوع و شاخص

نظران و ، با مشورت صاحب1جدول  گردیده در

قیق بهره جسته و بر تح نهیزم درمتخصصان فعال 

محیطی، فعالیتی _حوزه کالبدی 6در بندی اساس دسته

و  ای، شخصیتی و فرهنگیرفتاری، معنایی، زمینه

ی پرسشنامه شکل هاهیگوتمایالت ساکنان، محتوا و 

پرسشنامه محقق  یک هاابزار گردآوری داده. گرفت

ای و گزینه 5صورت  ل بهسوأ 43دارای  ساخته است که

 گام بعدی،ر د. استاز بسیار کم تا بسیار زیاد طیفی، 

روایی و عنوان آزمون ابتدایی توزیع،  پرسشنامه به 30

مقدار آلفای کرونباخ  ارزیابی گردید؛ کهپایایی آن 

در این تحقیق، برای  .شده است محاسبه 0.775مربوط 

های گر، نمونهجلوگیری از افزایش عوامل مداخله

هم  و با قدمت نزدیک بهموردی در مناطق شهری 

آمده با استفاده از دست های بهداده انتخاب شدند و

رگرسیون چند متغیره  های آماری توصیفی وروش

کلیه مراحل  تینها درو  وتحلیل شدتجزیهگام بهگام

 .محاسبه گردید 20spssافزار توسط نرم

 

 نتایج و بحث -3
که  نفر بود 186حاضر،  پژوهش در بررسی مورد نمونه

. میانگین سنی استدرصد مرد  25 درصد زن و 75

سال و میانگین تعداد اعضای خانواده  41گویان پاسخ

زمینه تحصیالت بیشترین فراوانی  بوده است. در 3.70

شغل نیز  نهیزم دردرصد مربوط به مقطع دیپلم و  39.6

درصد  38.9 داربیشترین فراوانی مربوط به افراد خانه

 .است

 5ها در هر حوزه و میانگین آن ها درخصمقایسه شا

 اساس میزان اهمیت و در ها بربندی آنو رده حوزه

چولگی و ها با آماره توزیع نرمال شاخصنهایت 

به اینکه  با توجه ت.قرار گرف یبررس موردکشیدگی 

است. لذا توزیع  1مقادیر چولگی و کشیدگی زیر 

حوزه  ،1جدول . با توجه به است، نرمال هاشاخص

در افزایش تمایالت  معنایی بیشترین اهمیت را

که احساس عدالت با باالترین میانگین،  اجتماعی دارد

 داد کهنشان  2جدول نتایج  آن است. مؤلفهین ترمهم

آن احساس امنیت،  مؤلفهین ترمهمای و ینهزمدر حوزه 

ساکنان در حفظ قلمرو  نظر ازبیشترین اهمیت را 

 .ستفضایی دارا
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 ی تمایل اجتماعیهاانحراف معیار و همبستگی شاخص ،میانگین -1 جدول
Tab.1-Mean, standard deviation and correlation of social inclination (tendency) indices 

حوووووو ه 

 مطالعاتی

 –کولمووووووگروف  SD M شاخص

 اسمیرنوف

 –کولمووووووگروف  SD M شاخص

 اسمیرنوف

 چولگی کشیدگی چولگی کشیدگی

ی
بد

کال
- 

ی
یط

مح
 

میززززززززززززان  0.234 1.00- 2.61 1.27 فاصله عملکردی

 یریپذجمع

0.96 3.12 0.056 -0.101 

میزان فضای باز  0.953- 0.689 3.92 0.96 مرکزیت عملکردی

 و سبز

1.04 3.38 -0.201 0.512 

 0.675 0.727 3.43 0.49 میانگین 0.217- 0.670- 3.30 1.15 یریپذانعطاف

      0.779- 0.106 4.23 0.78 چیدمان فضا

ی
یت

عال
ف

- 
ی

تار
رف

 

 0.011 0.531 3.58 0.42 خلوت 0.948- 1.192 4.05 0.87 شیوه زندگی

سززززطح زنززززدگی 

 اجتماعی

صزززززززمیمیت  0.609- 0.167- 3.65 1.06

 فضایی

1.00 3.85 0.886 -1.00 

 0.306- 0.426 3.45 0.56 میانگین 0.297- 0.019- 3.20 0.96 زمان و دوره تکرار

      0.239 0.362- 2.70 1069 تراکم

ی
نای

مع
 

 1.380- 1.658 4.21 1.00 تنوع 1.85- 3.72 4.43 0.88 کنترلاحساس 

 10.521 117.52 4.54 3.56 احساس عدالت 0.477- 0.810- 3.49 1.22 یش روانیآسا

 4960 43.34 3.92 0.67 میانگین 0.997- 1.445 4.09 7.85 احساس رضایت

      1.238- 2.36 4.26 6.80 سرزندگی

ی
نگ

ره
ف

 

 0.504- 0.017- 3.70 0.97 اقلیم 0.477- 0.219- 3.36 1.12 همسایگی

 0.638- 0.778 3.71 0.70 ینمیانگ 1.13- 1.286 3.95 1.01 خدمات و امکانات

      0.962- 0.340 3.84 1.11 یاورفن

زم
نه

ی
ی

ا
 

یکپزززززارچگی و  0.404- 0.308- 3.55 1.04 خانواده ساختار

 همسانی

1.09 3.16 -0.524 -0.119 

 0.016- 0.369- 3.35 0.89 میانگین 0.087 0.998- 2.38 1.33 مذهب و اعتقادات

 ایزمینه <محیطی -کالبدی <اریرفت -فعالیتی <فرهنگی <معنایی

 

 گراییقلمرو یهاانحراف معیار و همبستگی شاخص ،میانگین -2 جدول

Tab. 2- Mean, standard deviation and correlation of territory indices 

حو ه 

 مطالعاتی
 SD M متغیر

 –کولموگروف 

 SD M متغیر اسمیرنوف

 –کولموگروف 

 اسمیرنوف

 چولگی کشیدگی چولگی کشیدگی

 -کالبدی

 محیطی
میزان محصور  0.234 1.00- 2.61 1.27 مفاصل

 بودن

1.02 3.52 -0.261 -0.385 

 0.266 0.557 2.75 0.62 میانگین 0.601 0.189- 2.16 1.04 الگوی معماری

 -فعالیتی

 رفتاری
صمیمیت  0.297- 0.019- 320 0.960 زمان و دوره تکرار

 فضایی

1.00 3.85 0.886 -1.00 

 0.173- 0.489 3.28 0.58 میانگین 0.239 0.362- 2.70 1.069 تراکم

      0.011 0.531 3.58 0.42 خلوت

 1.380- 1.658 4.21 1.00 تنوع 1.85- 3.72 4.43 0.88 کنترلاحساس  معنایی

 10.521 117.52 4.54 3.56 احساس عدالت 0.477- 0.810- 3.49 1.22 یش روانیآسا

 4.960 43.34 3.92 0.67 میانگین 0.997- 1.445 4.09 7.85 احساس رضایت

      1.238- 2.036 4.26 6.80 سرزندگی

 0.119- 0.524- 3.16 1.09 یکپارچگی 0.404- 0.308- 3.55 1.043 ساختار خانواده فرهنگی

 0.016- 0.316- 3.35 0.89 میانگین 0.087 0.997- 2.83 1.338 مذهب و اعتقادات

      0.701- 0.575- 3.80 1.21 امنیت ایینهزم

 محیطی -کالبدی <رفتاری  -فعالیتی <فرهنگی  <ایینهزم <معنایی
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قلمرو فضایی مبستگی نتایج ضریب ه ،3جدول در 

ساختار  ،(r=0.689)به ترتیب خلوت  که دهدینشان م

 زمان ،(r=0.641) ییفضایمیت صم ،(r=0.643)خانواده 

میزان محصور بودن  ،(r=0.553) و دوره تکرار

(0.553=r)،  مفاصل(0.486=r)،  تراکم(0.452=r)، 

 ییخودشکوفااحساس  ،(r=0.330) یترضااحساس 

(0.287=r)، کنترل احساس (0.263=r)، یتامن 

(0.218=r)،  یمعمارالگوی (0.119=r)،  یکپارچگی و

با  (r=0.817-)اعتقادات مذهب و  و (r=0.448) یهمسان

  .(P < 0.05) دارند مثبترابطه شاخص اجتماعی 

عنوان متغیر  برای تعیین نقش هریک از متغیرها به

عنوان متغیر  بهیی گراقلمروی هاشاخص و بینیشپ

 مالک در معادله رگرسیون چندگانه تحلیل شدند

 (.4جدول )

درصد از واریانس 53.6 نتایج نشان داد که  -

مفاصل، الگوی توسط قلمروگرایی در حوزه کالبدی 

. بنابر شودیتبیین ممعماری و میزان محصور بودن 

 میزان محصور بودن، به ترتیب مقادیر بتا

(0.562=Beta)مفاصل ، (0.523=Beta)  و الگوی

 بینییشپ ترینیعنوان قو به (Beta=0.014) معماری

است ی مسکونی هامجتمعساکنان در قلمروگرایی 

(0.001 >P.) 

درصد از  17.8نتایج نشان داد که در حوزه معنایی  -

احساس رضایت، احساس توسط قلمروگرایی واریانس 

. بنابر شودیتبیین م خودشکوفایی و احساس کنترل

، (Beta=0.242)احساس رضایت ، به ترتیب مقادیر بتا

 ترلو احساس کن (Beta=0.210) احساس خودشکوفایی

(0.209=Beta) بینییشپ ترینیعنوان قوبه 

باشند یمی مسکونی هامجتمعساکنان در قلمروگرایی 
(0.001 >P.) 
درصد از  4نتایج نشان داد که ای ینهزمدر حوزه  -

احساس امنیت توسط قلمروگرایی واریانس 

(0.218=Beta) شودیتبیین م (0.001> P.) 

که  حاکی از آن است نتایجرفتاری، _در حوزه فعالیتی -

خلوت، توسط قلمروگرایی درصد از واریانس  85

تبیین صمیمت فضایی، زمان و دوره تکرار و تراکم 

 خلوت، به ترتیب بنابر مقادیر بتا. شودیم

(0.480=Beta)، صمیمیت فضایی (0.349=Beta) ،

و تراکم  (Beta=0.317) زمان و دوره تکرار

(0.290=Beta) بینییشپ ترینیعنوان قو به 

 استی مسکونی هامجتمعساکنان در قلمروگرایی 

(0.001 >P.) 

صورت گرفته، نتایج  هاییبررسی با توجه به ز سویا

 ذکر گردیده است.زیر  صورت بهپژوهش 

درصد از  53.6کالبدی نتایج نشان داد که  در حوزه -

توسط مفاصل، الگوی معماری و  ییقلمروگراواریانس 

شود. ارتباط میان تمایل میزان محصور بودن تبیین می

  جتماعی و الگوی معماری با پیشینه پژوهشیا

Archea, 1999) Hosseini et al, 2016, Raeesi et al, 

2015 and Lang 2015 Daneshgar Moghadam et al, 

 و جمعی فضای جغرافیایواقع  در ست.راستاهم (,2011
 آن، اثاث و نشستن فضاهای چیدمان مختلف هایگونه
 رسمی حضور تا صمیمی گفتگوی از افراد تعامل شکل

 Hosseini et al, 2016; Raeesi)) کرد خواهد تعریف را

et al, 2015 گیری دیگر محیط فیزیکی، شکل عبارت به

روابط جمعی را تسهیل نموده و متغیرهای عملیاتی در 

این سطح شامل ابعاد، هندسه فضا و روابط و ارتباطات 

 Daneshgar) استفضایی در فضاهای فعالیت 

Moghadam et al, 2011 .) 

اجتماعی و مفاصل فضایی با  ارتباط میان تمایل

و  راستا استهم  (Hosseini et al, 2016)پژوهش

همچنین ارتباط میان تمایل اجتماعی و میزان محصور 

راستا است. هم Harrison) (1983,بودن با پژوهش 

 رعایتمطالعات هریسون مبنی بر این است که 
 دسترسی قابلیت نظیر- ندگیکندعوت هایشاخص
 و سرزنده فضاهای به نفوذپذیری و کالبدی بصری،
 جمعی فضاهای از ساکنین استفاده میزان در ها،ورودی

 است. مؤثر

درصد از  17.8در حوزه معنایی نتایج نشان داد که 

یی توسط احساس رضایت، احساس قلمروگراواریانس 

ارتباط شود. خودشکوفایی و احساس کنترل تبیین می

تمایل اجتماعی و احساس کنترل با پژوهش 

(Alalhesabi (et al, 2011 ست و ایجاد راستاهم

و  مرز عنوان به تامفاصل است  بر عهدهاحساس کنترل 

 و  الزانفص در یکدیگر به فضا دو الزاتص نزعی در حریم
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 ارتباط به برقراری داشته و نقش نیز هاآن جدایی
  دزردازنزایی بپزفض دودهززمح دو نزبدی ده،زشرلزکنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Alalhesabi et al, 2011.)  ارتباط تمایل اجتماعی و

راستا هم (Lang, 2015)احساس رضایت با پژوهش 

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اجتماعی مایالتبا ت گراییقلمرو ی هاشاخصماتریس همبستگی  -3 جدول

Tab. 3- Correlation matrix of territory indices with social tendencies  

 شاخص اجتماعی متغیرها شاخص اجتماعی متغیرها شاخص اجتماعی متغیرها حو ه مطالعاتی

 الگوی معماری **0.486 فاصلم محیطی -کالبدی
میزان محصور  0.119*

 بودن

**0.533 

 احساس کنترل معنایی
 خودشکوفایی 0.263*

 احساس رضایت 0.287*
**0.330 

 امنیت یانهیزم
*0.218     

 0.689** خلوت 0.452** تراکم 0.533** زمان و دوره تکرار رفتاری -فعالیتی

     0.641** صمیمیت فضایی

مذهب و  0.643** اختار خانوادهس فرهنگی

 اعتقادات

 -0.448** یکپارچگی -0.817**

< 0.05 *P P** < 0.01 

 

 یی با تمایالت اجتماعیقلمروگرای هاتایج رگرسیون چندگانه شاخصن4- جدول 

Tab. 4- Multiple regression results of territory indices with social tendencies  

حوووووووو ه 

 مطالعاتی
 یرهووووایمتغ

 بینیشپ

 VIF تلرانس β T Sig راستانداردیضرایب غ

B SE 

 -کالبزززززززدی

 محیطی

   0.00 14.342  0.136 1.956 مقدار ثابت

 1.044 0.958 0.00 8.323 0.523 0.24 0.197 مفاصل

 1.038 0.963 0.820 0.228 0.014 0.029 0.007 عماریالگوی م

 1.00 0.994 0.00 9.11 0.562 0.029 0.266 میزان محصور بودن

ARS=0.536                 R=0.740 

   0.00 3.596  0.457 1.644 مقدار ثابت معنایی

 1.054 0.949 0.017 2.420 0.209 0.085 0.206 احساس کنترل

 1.053 0.950 0.017 2.428 0.210 0.059 0.143 خودشکوفایی

 1.078 0.928 0.007 2.773 0.242 0.079 0.220 احساس رضایت

ARS=0.178                       R=0.447 

   0.00 15.94  0.203 3.230 مقدار ثابت یانهیزم

 1.00 1.00 0.013 2.522 0.218 0.051 0.128 امنیت

ARS=0.040                R=0.218 

 -فعزززززززالیتی

 رفتاری

  0.892 0.00 4.28  0.115 0.495 مقدار ثابت

 1.11 0.896 0.00 12.79 0.480 0.027 0.348 خلوت

 1.11 0.948 0.00 8.46 0.317 0.023 0.193 زمان و دوره تکرار

 1.05 0.833 0.00 7.98 0.290 0.019 0.154 تراکم

 1.02 0.892 0.00 9.00 0.349 0.022 0.196 صمیمیت فضایی

ARS=0.850                       R= 0.924 

 فرهنگی

 

 

 

      0.00 3.00 مقدار ثابت

 1.082 0.942 - - 0.582 0.00 0.50 ساختار خانواده

 1.174 842. - - 0.747 0.00 0.50- مذهب و اعتقاد

 1.252 0.799 - - 0.00 0.00 2.313 پارچگییک

ARS=1.00                           R=1.00 
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درصد از  4ای نتایج نشان داد که ینهزمدر حوزه 

واریانس قلمروگرایی توسط احساس امنیت 

(0.218=Beta) با پژوهش  ؛ کهشودتبیین می(Jacobs 

2009, and tabrizi, 2014) مطالعات  و راستا استهم

دهد که در جن جاکوبس و اسکار نیومن نشان می

توجهی میان  های محلی که تعامل اجتماعی قابلمحیط

و  استتر مردم وجود دارد میزان جرم و جنایت پایین

 گردد.امنیت بیشتری حاصل می

که  حاکی از آن است نتایجرفتاری، _در حوزه فعالیتی

خلوت، توسط قلمروگرایی ز واریانس درصد ا 85

تبیین صمیمت فضایی، زمان و دوره تکرار و تراکم 

ارتباط میان تمایل اجتماعی و خلوت با . شودیم

 Arzhmand et al, 2012, Lang)پیشینه پژوهشی 

2015, Falahat et al, 2012 and Becker, 1981-

 (Becker, 1981-1982ست. مطالعات راستاهم (1982

and Lang, 2015  )حفظ و دهد که رعایتن مینشا 
 حس ایجاد قلمروگرایی، سبب وجود باشخصی  فضای
گردد اجتماعی می در تعامل تسهیل متعاقبا و خلوت

(Falahat et al, 2012 .)تعامل و خلوتواقع  در 

 ,Lang)هستند و نزدیک مفاهیمی مرتبط اجتماعی

با و ارتباط میان تمایل اجتماعی و تراکم  (2015

 ,Lang, 2015 Bechtel, 1977) Hungپیشینه پژوهش 

2006, Behzadfar et al, 2013 and Arzhmand et al, 

 راستاست. هم (2012

 مبنی بر( Lang, 2004)  Bechtel, 1977 andمطالعات

 نباید بیش رفتاری هایمکان یا هااین است که قرارگاه

 با باید افراد تعداد که معنا این به باشند؛ شلوغ اندازه از

 مردم و باشد داشته تناسب جاری رفتار الگوی

 کنترل قلمروپایی و شخصی کافی فضای ستیبایم

یکی از ترتیب  این بهباشند،  داشته را خود دلخواه

تعامل اجتماعی، تعداد  ترین عوامل محیطی مؤثر برمهم

نظر  افراد موجود برای تماس در محدوده فضایی مورد

. همچنین (Arzhmand et al, 2012)ت. شده اس تعریف

دوره تکرار با  ارتباط بین تمایل اجتماعی و زمان و

واقع دفعات و  ست درراستاهم  Lang, (2015)پژوهش

ساز های رفتاری زمینهزمان استفاده از قرارگاه

نیاز ترویج روابط های مالقات دیگران و پیشفرصت

 ده استنش بینیاعی غیررسمی و پیشمتقابل اجتم

(Lang, 2015.) 

 دارای طلبی قلمرو از ناشی رفتارهایدر حوزه فرهنگی، 
 ها، بهکه این گرایش هستند های فرهنگیگرایش

های نمادین مشخص وسیله عوامل فیزیکی و نشانه

باید در  را بنابراین قلمرو (،Lang, 2015) شوندمی

 هر خاص ورسومآداب و اجتماعی فرهنگی، روابط حیطه
 نیازمند خانوار هر ترتیب واده بررسی کرد. بدینخان

 ,Faryadi) است خود خاص معماری مسکونی زبان

 مبنای رفتار قلمروپایی انسان، در اگر حتی .(1999

 معیارهای و هنجارها تابع باشد، داشته شناختیزیست

 (.Lang, 2015) است فرهنگی

 

 یریگجهینت-4
جتماعی بر بینی تمایالت اپیش باهدفپژوهش حاضر، 

های های قلمروگرایی در ساکنین مجتمعاساس شاخص

انجام  مقیاس واحد همسایگیدر  مسکونی شهر رشت

در قالب  مطالعات صورت گرفته، یبندجمعگرفت و 

 است. شده دادهنمایش  1 شکل

 

 
 نتایج تحقیق -1 شکل

Fig.1-Research results 

 

 دهد کهیماز این پژوهش نشان  شده حاصلنتیجه 

کننده تعامل اجتماعی، افرایش سهیلنقش قلمروها، ت

 تمایالت اجتماعی و تثبیت نظام اجتماعی است.

 کالبدی
53.6% 

 

 فرهنگی
100% 

 

 معنایی
17.8% 

 

   مینه ای
4% 

 

 فعالیتی

 رفتاری
85% 

 

تمایل 

 اجتماعی

های قلمروگرایی شاخص  
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Arzhmand et al, 2012 and Altman, 2003) (Lang, 

 گونهنیا توانها میرخصوص تبیین این یافتهد ,2004

موازات  طراحی مجتمع مسکونی به که بیان داشت

بینی، خوشانگیزش و تمایل،  کنترل قلمرو، سبب ایجاد

تعامل اجتماعی خواهد شد،  تینها درامید به آینده و 

تفاوتی کند، زیرا فردی که نسبت به جامعه احساس بی

دار اجتماعی های هدفگمان از انواع جمعبی

 قلمروتوان اظهار داشت که کند. لذا میگیری میکناره
، است تملک آدمی و تعلق احساس عینی و فضایی نمود

 و به آسایش میل و ذات حب صلا از برخاسته که
  .(Hosseini et al ,2016)است  آرامش

و محیط اطراف  از خویشتن آدمیواقع نحوه درک  رد

 قرارگرفته آن که در ای استناحیه برگرفته از فرهنگ

 جنسیت، سن، مذهب، نژاد، قومیت، شاملکه 

 عامل تواندیمها این ویژگی .خانوادگی است یهارزشا

همین راستا عواملی  در .باشند بلندمدت رد هزانندیبرانگ

به ی گوناگون هاطیمحمانند سن ساکنان در انتخاب 

ی طبیعی را بیشتر ترجیح هاطیمحکودکان که ویژه 

بر  یرگذارتأث عواملاز دیگر  گذار است.ریتأث، دهندیم

هوای پاکیزه، ، رشتدر شهر مردم  تمایل اجتماعی

 جمله ازالبدی بومی ی کهایژگیوبه طبع آن معتدل و 

ین تأمایوان، پیلوت و ... همواره با ایجاد معانی و 

ی خاص، در ایجاد صمیمیت فضایی و احساس هاتیفعال

 است. مؤثررضایت 

 

 هاپیشنهادها و محدودیت-4-1

یی در تمایل قلمروگرای هاشاخصیر تأثبا تشخیص 

اجتماعی ساکنان مجتمع مسکونی، افزون بر تجربیات 

در شهرهای سنتی کشور  شده گرفته ه کارنظیر بیب

های گروهی و انتقال تجارب میان ایران، اتکا به بحث

توان به الگوهای یم، زانیربرنامهساکنان، طراحان و 

یزی و طراحی فضاهای ربرنامهساختارمندی در 

افزایش تعامالت  در شک بدونکه  افتی دستمسکونی 

ه آنان نقش بفضایی  و حفظ قلمرو اجتماعی ساکنان

رو، الگوی معماری صحیح و این از .داشت خواهد سزایی

سالم، در عین متناسب بودن مفاصل فضایی و میزان 

 طراحی تدوین ضوابط جهت در تواندمحصور بودن، می

. همچنین معماران گیرد قرار استفاده مورد فضا،

ی گروهای سنی هایازمندیننظر گرفتن  با در ستیبایم

در شهر رشت،  عادات و سنن مردم وت،و جنسی متفا

ی اجتماعی را برای هاکانونهای معماری خود، طرح

ارائه های مسکونی مجتمعهای مختلف در انجام فعالیت

گردد فضاها، باعث می با رعایت نمودن سرانه و دهد

امنیت و رضایت، که با محیط پیرامون در  احساس

مایل حضور ارتباط است افزایش یافته و در نهایت، ت

 افراد در فضا را به دنبال خواهد داشت.

شدن تمایالت  ، مطرحهای مهم این تحقیقاز محدودیت

اجتماعی برای اولین بار در متون علمی، شرایط زیستی 

اقلیم، شرایط )گر عوامل مداخلهها، وجود متفاوت انسان

 جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و...(

دن جامعه آماری به ساکنان در دسترس بومحدود  و

که تمع مسکونی در شهر رشت اشاره کرد، چندین مج

و سازد رو میاین امر تعمیم پژوهش را با دشواری روبه

تحقیقات بعدی، نقش جداگانه هر در توان همچنین می

را های مختلف حوزه بر تمایالت اجتماعی در مقیاس

 مورد مطالعه قرار داد.
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