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چکیده
مفهوم همسایگی در محله از دیرباز یکی از اساسی ترین مفاهیم مطرح در معماری و شهرسازی به ویژه معماری و شهرسازی 
ایرانی اسالمی بوده است. مسئله  ای که شاکله اصلی این پژوهش را تشکیل داده است افت کیفی روابط همسایگی در 
محالت شهرهای معاصر ایران است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است به این سوال اصلی پرداخته شود که آیا 
ارتباط منطقی بین ساختار کالبدی بافت  های مسکونی و روابط همسایگی وجود دارد؟ گونه   این تحقیق از نوع همبستگی 
است به طوری که ساختار کالبدی بافت مسکونی )به لحاظ الگوی ویالیی یا آپارتمانی( به عنوان متغیر مستقل منظور شده 
است و تعامالت اجتماعی و به طور خاص، روابط چهره به چهره بین همسایگان نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته 
شده است. جمع آوری اطالعات به دو روش کتابخانه ای و میدانی )با استفاده از پرسش نامه( انجام شده است. پرسش نامه  ها، 
میان 300 واحد مسکونی از مجموع 581 واحد مسکونی در چهار منطقه مسکونی شهر قم توزیع شده است که دو مورد 
از آن ها دارای بافت ویالیی و دو مورد دیگر دارای بافت آپارتمانی هستند. الزم به ذکر است که در انتخاب نمونه  ها سعی 
شده است حتی المقدور، به جز متغیر ساختار کالبدی به عنوان متغیر مستقل، سایر متغیرهای ثانویه ای که بر روی متغیر 
وابسته یعنی تعامالت چهره به چهره تاثیر دارند کنترل گردد )نظیر وضعیت مالی افراد و یا مدت سکونت آن ها در محله(. 
طبق یافته  های حاصل از این پژوهش، میان ساختار کالبدی بافت مسکونی در چهار بافت مسکونی شهر قم و تعامالت 
اجتماعی و به طور خاص، روابط چهره به چهره  ی همسایگان، رابطه معناداری وجود دارد به نحوی که تعامالت چهره به 

چهره در محالت ویالیی در مقایسه با محالت آپارتمانی به مراتب بیش تر است.

واژگان کلیدی: روابط همسایگی، محالت ویالیی، مجتمع های آپارتمانی، تعامالت چهره به چهره.
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۱. مقدمه
برای مفهوم محله می توان تعاریف مختلفی ارائه داد نظیر 
که  مردم  از  گروهی  یا  و  شهری  جغرافیای  از  واحد  یک 
)ذوالفقار  در یک محیط مشخص و آشنا زندگی می کنند 
زاده، جعفری ها، و زنده دل 1398، 36(. مفهوم محله، یکی 
از مفاهیم اساسی در معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی 
بررسی  مورد  مختلفی  پژوهش  های  در  تاکنون  که  است 
قرار گرفته است )رئیسی و محمدعلی نژاد 1400، 109-121؛ 
و  محله  محیط   .)56-35  ،1394 جعفر  پور  و  رنجبر،  موقر، 
بر شکل گیری  موثر  مهم  عوامل  از  یکی  واحد همسایگی 
و  می کند  رشد  جا  آن  در  چراکه  است  انسان  شخصیت 
با دیگران در تعامل است. در تعلیمات اسالمی به صورت 
پرداخته شده و اسالم در موارد  این مسئله  به  مبسوطی 
زیادی به همسایه و آداب همسایه داری سفارش کرده است 
)شهیدی 1392، 152؛ ابن شعبه 1395، 405(. این موضوع 
در مورد اندیشمندان غربی نیز صادق است و آن ها هم به 
پی  محله  فیزیکی  محیط  و  همسایگی  واحدهای  اهمیت 
معماران  و  اندیشمندان  از  بسیاری  که  طوری  به  برده اند 
مطرح غربی نظریاتی در باب واحد همسایگی و ویژگی های 
کالبدی محالت مطلوب ارائه کرده  اند )اوستروفسکی 1371، 
75(. برای مثال، طرح کالرنس پری که توسط استاین و 
هنری رایت در محله رادبرن به اجرا درآمد از مشهورترین 
و  محله  پیرامون  غربی  اندیشمندان  که  است  نمونه  هایی 
)آقالطیفی و عینی فر 1390،  اجرا کرده اند  واحد همسایگی 
21(. هدف از ساخت این محله ایجاد اجتماعی محلی در 
محدوده ی کالبدی مشخصی بوده است )لنگ 1381، 196(. 
با کمک طراحی فیزیکی  به عبارتی سعی شده است که 
اجتماع محلی در محله  ایجاد  به  کالبدی فضای محله  و 

کمک کند. 
بین  قوی  اجتماعی  یکپارچگی  ایران  سنتی  محالت  در 
ساکنین که دارای ارزش های مشترک بودند ایجاد می شده 
بین  تعاون  حس  و  همسایگی  روابط  تقویت  باعث  که 
همسایگان می شده است و محله به عنوان کالبد مناسب 
برای گروه های اجتماعی مختلف با خاستگاه های متفاوت 
بود )ثقه االسالمی و امین زاده 1390، 41(. که البته به واسطه 
ورود اتومبیل و تغییرات به وجود آمده در دوره  ی پهلوی 
اول، ساختار محالت دچار تغییر و دگرگونی شد که این 
امر ارتباط بین ساکنین محله را تضعیف کرد و تغییر در 
بافت محالت سبب تغییر در ارتباطات و تعامالت گردید. 
ایران فضاهای عمومی مشترک  امروزه در محالت جدید 
تقریباً از بین رفته و فقدان حس مکان و هم چنین کاهش 
.)Farkish 2020, 111( تعامالت اجتماعی از آثار آن است

و  رفتار  بر  کالبدی  محیط  توجه  قابل  تأثیر  به  توجه  با 
ادراک انسان که در متغیرهای مختلفی نظیر حس مکان 
دیگران 1398، 173- و  )محمدمرادی  می  یابد  بروز  غیره  و 

موضوع  پیرامون  تاکنون  که  ادبیاتی  به  توجه  با  و   )192
روابط همسایگی شکل گرفته است چنین به نظر می  رسد 

که کم و کیف ساختار کالبدی محله، ارتباط معناداری با 
پژوهش  این  و  دارد  میان همسایگان در آن محله  روابط 
نیز در برش زمانی معاصر و برش مکانی شهر قم، در صدد 

پرداختن به همین فرضیه است.
پژوهش ها نشان می دهد که تعامالت اجتماعی در محله ها و 
واحدهای همسایگی، بر ایجاد هویت مکان تاثیرگذار است 
)Bernardo, Manuel, and Oliveria 2016, 249(. از نظر 
بسیاری از کارشناسان روابط و تعامالت اجتماعی می تواند 
جزء عوامل موثر بر شکل گیری هویت مکانی در محله های 
)ابراهیمی  جمعی  خاطرات  نظیر  مواردی  باشد.  مسکونی 
اجتماعی  تعامالت  و  ارتباطات  و مظفر 1401، 11(،  مجرد 
بین ساکنین طبق نظر برخی کارشناسان در شکل گیری 
از  است.  تاثیرگذار  مسکونی  محله های  در  مکانی  هویت 
مدیریت  و  برنامه ریزی  مباحث  در  مهم  بسیار  مولفه های 
شهری توسعه پایدار شهر ها است که سلول بنیادی این امر 
محالت است و توسعه پایدار محالت الزمه توسعه پایدار 
پایدار  توسعه  در  مهم  فاکتور های  از  یکی  می باشد.  شهر 
محالت نیز مربوط به بعد فرهنگی و اجتماعی و تعامالت 

بین ساکنین یک محله است )صرافی و قناد 1398، 88(. 
تعامالت اجتماعی در محالت سبب کاهش ناهنجاری های 
اجتماعی شود )سرعلی و پوردیهمی 1395، 11( و بر بسیاری 
برای  باشد.  موثر  نیز  شهری  سالمت  مولفه های  دیگر  از 
می  دهد  نشان  کالیفرنیا  در  تحقیقات صورت گرفته  مثال، 
تعامالت  از همسایگانی که  نمونه، 10 درصد  که در یک 
حالی  در  کردند  فوت  داشتند  یکدیگر  با  قوی  اجتماعی 
از  با همان شرایط مشابه، 31 درصد  که در همان نمونه 
افرادی که روابط اجتماعی ضعیفی داشتند فوت کرده  اند 
آموزه  های  در  مهم  این  بر  تأکید   .)31  ،1389 زواره  )گلی 
اسالمی نیز به وفور مشاهده می  شود؛ در احادیثی از رسول 
اکرم چنین نقل شده است که "با همسایگان خوش رفتار 
قمی  )انصاری  گیری"  قرار  مسلمانان  زمره  ی  در  تا  باش 
1391، 14( و یا "از حقوق همسایه آن است که اگر بیمار 
شد عیادتش کنی... و در شادمانی بر او تبریک و تهنیت 

بگویی" )انصاری قمی 1391، 291(.
تاکنون موضوع رابطه ساختار کالبدی و روابط همسایگی، 
در پژوهش ها و تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته 
است؛ به طور مثال در پژوهشی به این موضوع اشاره شده 
است که در بلوک های مسکونی متقابل که خانه ها در طول 
خیابان با ورودی های مجزا قرار می گیرند روابط اجتماعی 
قابل توجهی بین ساکنین شکل می گیرد و یا مردم ساکن 
در خیابان های بن بست و با دور برگردان نسبت به مردمی 
که در جوار خیابان های عبوری زندگی می کنند همدیگر 
تحقیقات  برخی   .)184  ،1381 )لنگ  می شناسند  بهتر  را 
اجتماعی  فضاهای  در  همسایگان  بین  تعامالت  مورد  در 
که  می دهد  نشان  شده اند  طراحی  منظور  همین  به  که 
شهروندانی که در این گونه فضاها در تعامالت اجتماعی 
در محله  از جمعیت ساکن  بخشی  تنها  شرکت می کنند 
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می باشند و بسیاری از فعالیت های اجتماعی در مکان های 
به  می توان  مکان ها  این  جمله  از  می شود.  انجام  دیگر 
ورودی  پله های  معابر،  به  مشرف  بالکن های  یا  تراس ها 
را  ساکنان  فضاها  این  زیرا  کرد  اشاره  غیره  و  ساختمان 
قادر می سازد در حالی که با عابران و یا دیگر افراد محله 
خویش  برای  ایجاد شده  حریم  از  می کنند  برقرار  ارتباط 
داشته  شخصی  آسایش  و  ایمنی  احساس  و  ببرند  لذت 

.)Fergusen and Fergusen 2016, 196( باشند
خصوص  در  پژوهشی  تاکنون  فوق،  توضیحات  به رغم 
محله  کالبدی  ساختار  با  همسایگی  تعامالت  ارتباط 
ساختار  نوع  دو  در  تعامالت  نوع  این  تطبیقی  مقایسه  و 
فرهنگی  شرایط  در  آپارتمانی  و  ویالیی  محالت  کالبدی 
ایران انجام نشده است و این پژوهش در صدد پرداختن به 

همین خأل می  باشد.

2. چارچوب مفهومی
تاکنون پژوهش  های متعددی پیرامون رابطه میان معماری 
از  اجتماعی  تعامالت  و  روابط  و  سو  یک  از  و شهرسازی 
 Mendes and Cabral 2017,( سوی دیگر انجام شده است
Williams, 2005 ;4( که طبق یافته  های حاصل از اغلب 
خاص  هنجارهای  و  نیاز  برای  مکان  هر  پژوهش  ها،  این 
زیرا   )11  ،1394 )الوسون  است  شده  تنظیم  مشخصی  و 
ساختار معماری مکان، مستقل از سبک زندگی کاربران و 
 Aydın and Sıramkaya 2014,( ساختار اجتماعی نیست
واحدهای  از  متشکل  مجموعه ای  عنوان  به  محله   .)267
همسایگی، فضا و یا قرارگاهی رفتاری است که این قرارگاه 
بایستی بتواند ظرف مناسبی برای جای دادن فرهنگ ها و 
آداب و رسوم و رفتار و روش های زندگی ساکنانش باشد 
)حمزه نژاد و صمیمی فر 1391، 129(. به بیان دیگر، واحد 
و  رفتارها  بروز  برای  مشخص  کالبد  یا  ظرف  همسایگی، 
به عنوان مظروف آن ظرف  تعامالت همسایگی است که 
می  باشد. بر همین اساس، هدف بسیاری از نظریه پردازان 
معماری و شهرسازی، منطبق بر ساختن رفتار شهروندان 
بر کالبد محله است )لنگ 1381، 196(. از مهم ترین عوامل 
همسایگان،  میان  مطلوب  اجتماعی  تعامالت  در  مطرح 
تعامل چهره به چهره آن ها است. عموماً شروع یک رابطه 
سالم و بر اساس تعاون در یک واحد همسایگی، از تعامالت 
لوینگرواسنوک در  آغاز می شود. در مدل  به چهره  چهره 
مرحله  اولین  سه،  به  صفر  از  مرحله  ای  سه  فرایند  یک 
و  سویه  دو  مالقات  برای  کافی(  نه  و  الزم  )مرحله  ی 
توضیح  است؛ وی  به چهره  تعامالت چهره  عمیق، وجود 
می  دهد که مرحله صفر مرحله ای است که افراد از وجود 
اولین برخوردها رخ  هم بی اطالع هستند، در مرحله یک 
طرف  از  را  خود  برداشت  طرفین،  از  یک  هر  و  می  دهد 
مقابل شکل می  دهد اما هنوز ارتباط عمیقی شکل نگرفته 
است. یعنی با حضور اشخاص در قرارگاه رفتاری مشترک 
یا همان واحد همسایگی و روبه رو شدن و تماس چشمی، 

امکان آشنایی اولیه افراد با یکدیگر فراهم می  آید که این 
است  مشترک  رفتاری  قرارگاه های  وجود  مستلزم  امر 
است  مرحله  همین  در   .)16  ،1395 پوردیهمی  و  )سرعلی 
که روابط چهره به چهره سبب پیوند جدی انسان به مکان 
می شود و می تواند موجب شود که انسان دارای حس تعلق 
به فضا شود )لنگ 1381، 179(. در نتیجه می توان گفت که 
از ویژگی های یک محله ی مطلوب ترغیب و ایجاد شرایط 
تعامالت اجتماعی و روابط چهره به چهره برای ساکنین 
آن محله می باشد و هدف این پژوهش نیز اندازه گیری این 
ویژگی در دو نوع الگوی محله  ی ویالئی و آپارتمانی است.

شکل ۱: متغیر مستقل و وابسته پژوهش

به چهره  ایران می توان روابط چهره  در محله های سنتی 
عواملی  وفور مشاهده کرد که  به  را  اجتماعی  تعامالت  و 
ارتباطات  وجود  عدم  یا  محالت  جمعیتی  بافت  نظیر 
مجازی بر این موضوع موثر بوده است ولی از عوامل مهم 
چهره  تعامالت  این  امکان  که  بوده  محالت  کالبد  دیگر، 
ارتقا می داده است. مثال محالت قدیم دارای  را  به چهره 
یک ارسن یا مرکزیت بودند و مرکز محله به عنوان قلب 
محله، بیش ترین تعامالت و تجمع های افراد محله را حول 
سنتی  محالت  در  ارسن  این  است.  می داده  شکل  خود 
در  و  است  بوده  غیره  و  بازار، حمام  ایران شامل مسجد، 
تعامل همسایگان بیش تر  و  احتمال مواجهه  این مکان ها 
می شده است. با توجه به توضیحات فوق، در این پژوهش 
همان طور که اشاره شد سعی شده است که تاثیر یکی از 
ویژگی های کالبدی محله -یعنی ویالیی یا آپارتمانی بودن 
به چهره  تعامالت چهره  فاکتور  بر  بافت مسکونی محله- 

مورد بررسی قرار گیرد.

3. روش تحقیق
این  از  هدف  شد  اشاره  چکیده  بخش  در  که  همان  طور 
پژوهش، یافتن رابطه   بین کالبد یا فرم محله )به طور خاص، 
فرم بافت های مسکونی( و میزان تعامالت اجتماعِی چهره 
به چهره در محله است. این تحقیق از نوع همبستگی است 
متغیر  چند  یا  دو  بین  رابطه  ی  می شود  آن سعی  در  که 
کشف شود به نحوی که متغیرها تحت کنترل محقق نبوده 
نمی  آن ها  کنترل  به  قادر  اخالقی  دالیل  به  محقق  یا  و 
باشد )گروت و وانگ 1392، 224(. هم چنین می  توان گفت 
در تحقیق همبستگی اندازه گیری و سنجِش رابطه  ی بین 
دو متغیر اهمیت بیش تری نسبت به تحلیل و تفسیر آن 
دارد و هدف، سنجش ارتباط بین متغیر مستقل و متغیر 
وابسته است، که همین امر، این نوع تحقیق را از تحقیق 
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کیفی متمایز می  کند. در این مقاله، متغیر وابسته روابط 
همسایگی و به طور خاص، روابط چهره به چهره در یک 
آن  اهمیت  تبیین  به  مقاله  مقدمه  در  که  می  باشد  محله 
طراحی  پرسش نامه  هایی  اساس،  همین  بر  شد.  پرداخته 
بافت  کالبدی  الگوی  بین  رابطه  که  شد  سعی  و  گردید 
مسکونی محالت و تعامالت چهره به چهره سنجش شود. 
با  مسکونی  مجتمع  یا  محله  چهار  در  پرسش نامه ها  این 
بسته  صورت  به  پرسش نامه ها  شد.  توزیع  محله  مقیاس 
ارائه  زیاد  بسیار  تا  کم  خیلی  گزینه  ی  از  پنج گزینه  ای  و 
بر  آن  سواالت  تحقیق،  چارچوب  طبق  که  است  شده 
به  چهره  روابط  و  اجتماعی  تعامالت  اندازه گیری  اساس 
چهره طراحی شده است. به عبارت دیگر، سواالت مربوط 
به میزان شناخت از همسایه و میزان تعامالت بین آن ها 
نرم افزار  با  پرسش نامه ها  نتایج  پاسخ،  از  بعد  که  می باشد 

SPSS تحلیل گردیده است.
اشاره  قباًل  که  همان  طور  نیز  پژوهش  این  مستقل  متغیر 
الگوی کالبدی محالت و مجتمع های مسکونی است  شد 
که منظور، نوع بلوک های مسکونی محله به لحاظ ویالیی 
مقاله  چکیده  در  که  همان طور  می باشد.  آپارتمانی  یا  و 
تصریح شد، در انتخاب محالت و نمونه ها سعی شده است 
یعنی  وابسته  متغیر  روی  بر  که  دیگر  متغیرهای مستقل 
از  که  گردد  کنترل  دارند  تاثیر  چهره  به  چهره  تعامالت 
جمله  ی آن می  توان به شرایط مالی افراد و مدت سکونت 
در  پرسش نامه ها  است  شده  سعی  لذا  کرد.  اشاره  آن ها 
محالت و مجتمع هایی توزیع گردد که به لحاظ این نوع 
شرایط )نظیر شرایط مالی و فرهنگی و مدت سکونت در 
با  بتوان  تا  باشند  یکدیگر  مشابه  کمابیش  غیره(  و  محله 
اطمینان بیش تری به سنجش رابطه میان نوع الگوی بافت 

مسکونی و تعامالت چهره به چهره پرداخت.

4. بحث و تحلیل
این  مطالعه ی  مورد  محله های  معرفی  به  بخش  این  در 
پژوهش و تحلیل داده های حاصل از نظرات ساکنین این 

محله ها پرداخته شده است.

4-۱- معرفی نمونه ها
مجتمع های  یا  محالت  از  نمونه  چهار  پژوهش  این  در 
مسکونی در شهر قم انتخاب شده است که دو مورد از آن، 
محالت با الگوی مسکن ویالیی می باشد و دو مورد دیگر 
نیز مجتمع های با مقیاس محلی با الگوی مسکن آپارتمانی 
که  شوند  انتخاب  طوری  نمونه ها  است  است. سعی شده 
متغیر های مستقل ثانویه، مانند وضعیت اقتصادی، قومیت، 
مرتبه اجتماعی و غیره کم ترین تاثیر را بر متغیر وابسته 
یعنی تعامالت و روابط همسایگی بگذارند، به عبارتی در 
مستقل  متغیرهای  مطالعه،  مورد  محله های  و  نمونه ها 

ثانویه تاثیر یکسانی را روی متغیر وابسته داشته باشند. 
لحاظ قدمت  از  اوالً  انتخاب شده اند  بنابراین محالتی که 
)چه نوع ویالیی و چه نوع آپارتمانی( از قدیمی  ترین نوع 

زمان  مدت  آن  ساکنین  و  هستند  خود  نوع  در  محالت 
خالف  بر  هم چنین  بوده اند.  ساکن  محله  در  را  زیادی 
مهاجرین  شامل  اکثراً  آن  جمعیت  که  قم  محالت  عمده 
این  می باشند،  مختلف  قومیت های  و  اطراف  شهرهای  از 
و  اجتماعی همگنی می باشند  بافت  دارای  تقریبا  محالت 

اکثرا ساکنین آن از مردم اصیل و قدیمی قم می باشند.
ثانیاً هر چهار محله  ی انتخاب شده در مناطق نسبتاً مرغوب 
و گران قم قرار دارند و وضعیت اقتصادی عمده ساکنین 
آن نیز جزء طبقات اجتماعی متوسط به باال می باشند و 
می  توان گفت که وضعیت مالی نسبتاً خوبی دارند و این 
ویژگی در هر چهار محله انتخاب شده تا حدود زیادی وجود 
دارد. در مورد محدوده  ی محالت نیز، در خصوص محالت 
آپارتمانی، محدوده  ی آن ها کامال واضح می باشد و می توان 
فضاها و محدوده ی کالبدی آن ها را کامال مشخص نمود. 
بودن منطقه  بزرگ  به علت  نیز  در مورد محالت ویالیی 
با  کالبدی  مقیاس  همسان سازی  جهت  است  شده  سعی 
نمونه های آپارتمانی، محدوده ی محله با خیابان های اصلی 
که منطقه را قطع می کنند مشخص شده است. در ادامه 
و قبل از تبیین یافته های تحقیق، این چهار نمونه معرفی 

می گردند.

شکل 2: محله خیابان سمیه و نقاط مهم آن

4-۱-۱- محله خیابان سمیه
قم  شهر  خیابان های  قدیمی ترین  از  یکی  سمیه  خیابان 
بیش تر  می باشد.  ویالیی  آن  خانه های  بیش تر  و  است 
ساکنین آن از اهالی قدیمی شهر قم می باشند و مجموعاً 

در نگاهی کلی، محله دارای قشر مذهبی است.
می باشد؛  خوشه  ای  صورت  به  محله  این  ساختار   
که  است  سازمان بندی  از  نوعی  خوشه ای  سازمان بندی 
فضای گروه بندی شده بر اساس مجاورت یا سهیم بودن 
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)دی. می باشد  مشترک  بصری  یا خصیصه  رابطه  یک  در 
کی.چینگ 1388، 230(. این مسئله سبب به وجود آمدن 
کوچه های باریک و پر پیچ و خم و نیز کوچه های بن بست 

به  مذکور  محله  در  را  سلسله مراتب  نوعی  و  است  شده 
وجود آورده است )شکل 2 و 3(.

شکل 3: سیمای کلی خیابان سمیه

4-۱-2- محله باجک
و  قم می باشد  قدیمی  تقریباً  از محالت  باجک هم  محله 
نمونه  مثل  قدیمی شهر هستند که  مردم  از  آن  ساکنان 
این  منازل  تمام  تقریباً  هستند.  مذهبی  قشر  اغلب  قبل، 
یک  دارای  انتخاب شده  منطقه  است.  ویالیی  نیز  محله 
مسجد و مقابل آن یک فضای سبز است و در کنار مسجد، 
چند واحد تجاری مثل خشک شویی، سوپر مارکت و غیره 
محله  مرکز  عنوان  به  را  آن  می  توان  که  دارد  وجود  هم 
در نظر گرفت. سازماندهی این محله به صورت شبکه  ای 
این محله البته  )شطرنجی( می  باشد )شکل های 4 و 5(. 

شکل 4: محله خیابان باجک و نقاط مهم آن

 دارای سلسله مراتب اندکی است و خیابان های شطرنجی 
تردد بیش تری  و  دارای عرض  به محله سمیه  آن نسبت 
بافت شطرنجی خیابان  ها و راه داشتن  می باشد؛ هم چنین 

مستقیم تمام خیابان ها به هم این امر را تشدید می  کند.
بر اساس طبقه بندی های مختلفی که از انواع مسکن ارائه 
شده است )پوردیهیمی 1391، 50-100؛ شوئنوئر 1380، 55-

115(، خانه های دو نمونه باال )سمیه و باجک( را بایستی 
در ردیف الگوی خانه هایی قرار داد که هر یک دارای حیاط 

خصوصی مختص به خود هستند.

شکل 5: سیمای کلی خیابان باجک
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4-۱-3- مجتمع فرهنگیان
از مجتمع های مسکونی قدیمی قم می باشد  این مجتمع 
الی 20 سال قبل برمی  گردد و در  که ساخت آن به 15 
شده  ساخته  فرهنگیان  و  معلمین  برای  صفاشهر  خیابان 
است و هنوز هم اغلب ساکنین آن را همین قشر از مردم 
تشکیل می دهند. این مجتمع دارای نه بلوک چهار طبقه 
می  باشد که هر طبقه بین سه الی چهار واحد می باشد و 
می توان گفت که از نمونه های با تراکم تقریباً باال می باشد 
و می  توان آن را کاماًل در مقیاس یک محله ارزیابی نمود.

شکل 6: محله فرهنگیان ۱ و نقاط مهم آن

مستقیم  نورگیری  با  و  وسیع  عموماً  بلوک  ها  این  البی 
است و سیستم سازماندهی بلوک ها هم به صورت خطی 
قرار  و موازی خیابان 15متری می باشد که در دو ردیف 
گرفته است. فضاهایی که در البه الی بلوک  ها وجود دارد 
به فضای سبز اختصاص یافته و یک فضای سبز بزرگ تر در 
انتهای سایت که مجهز به تجهیزات بازی کودکان می باشد 
بلوک ها  نوع سازماندهی  به  توجه  با  ولی  دارد.  نیز وجود 
می باشد  قوی  محله  مرکز  یک  دارای  که  گفت  نمی  توان 

)شکل های 6 و 7(. 

شکل 7: سیمای کلی محله فرهنگیان ۱

4-۱-4- مجتمع فرهنگیان 2
این مجتمع در بلوار شهید صدوقی و خیابان نسترن واقع 
قدیمی  مجتمع های  از  قبل،  مورد  همانند  و  است  شده 
شهر قم می باشد که تقریباً قدمت آن به بیست سال قبل 
باز می  گردد و ساکنان آن، اغلب مدت زمان زیادی را در آن 

جا ساکن بوده اند.
شش  مسکونی  بلوک  پنج  دارای  مسکونی  مجتمع  این 
سازمان دهی شده  به صورت شبکه  ای  که  می باشد  طبقه 
است؛ به طوری که به صورت شطرنجی و یکی در میان، 
بلوک های مسکونی و فضاهای سبز قرار گرفته اند و لذا در 
کنار هر بلوک، فضای سبزی وجود دارد که مطابق شکل 
8، در میان سه بلوک دیگر محصور است و از طرف چهارم 

هم به خیابان سواره رو مجتمع راه دارد.
هم چنین قسمتی از پیلوت یکی از بلوک  ها به نمازخانه و 
سالن اجتماعات اختصاص پیدا کرده است. زمین مجتمع 
اصلی  خیابان  به  نسبت  زاویه  با  و  مورب  صورت  به  هم 
)نسترن( قرار گرفته است. این نوع مجتمع های مسکونی را 
می  توان آپارتمان با ارتفاع متوسط نامید که دارای ارتفاعی 
به طور متوسط چهار تا هشت طبقه می باشد که با هدف 
مسکن  به  بعدها  و  آمد  پدید  مسکن  شدن  اقتصادی تر 

کشورهای  اکثر  در  بیستم  قرن  در  و  شد  تبدیل  شهری 
اروپایی ساخته شد )پوردیهمی 1391، 108(. شوئنوئر این 
با دسترسی مرکزی می نامد  گونه آپارتمان ها را آپارتمان 
که برای اولین بار در سال 1927 در برلین طراحی شد. 
چهار  طبقه  هر  در  و  داشت  طبقه  چهار  ساختمان  این 
واحد دو خوابه قرار داشت. به عقیده شوئونور از مزایای این 
از  بهینه  استفاده  تک واحدی  منازل  مقابل  در  مجتمع ها 
زمین است و هم چنین در مقابل برج های مسکونی، سازه و 
اجرای ساده تر و کم هزینه تری دارد )شوئنوئر 1380، 111(.

شکل 8: مجتمع فرهنگیان 2 و نقاط مهم آن
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شکل 9: سیمای کلی محله فرهنگیان 2

جدول ۱: مشخصات کالبدی نمونه های مورد مطالعه

مرکز محلهسازماندهی فضایینوع مسکننام محلهردیف
مسجد- پارکشبکه ایویالییمحله باجک1

مسجدخوشه ایویالییمحله سمیه2

فضای سبزخطیآپارتمانیمجتمع مسکونی فرهنگیان3

فضای سبزشبکه ایآپارتمانیمجتمع مسکونی فرهنگیان 42

4-2- تحلیل داده ها
بین  پرسش نامه   300 حدود  اطالعات  جمع آوری  برای 
شد  توزیع   1 جدول  در  ذکر شده  مجتمع  و  محله  چهار 
که از این تعداد، 246 پرسش نامه قابل تحلیل بوده است. 
این تعداد پرسش نامه، تأمین کننده تعداد پرسش نامه الزم 
می  باشد.  آماری  جامعه  کل  به  نتایج  تعمیم پذیری  برای 
توضیح آن که بر اساس مطالعه انجام شده، در چهار نمونه 
که  دارد  وجود  مسکونی  واحد   581 جمعاً  مطالعه  مورد 
بایستی  نتایج  تعمیم پذیری  برای  مورگان،  جدول  طبق 
توزیع  مسکونی  واحد   231 میان  حداقل  پرسش نامه  ها 
که  پرسش نامه ای   246 تعداد  به  توجه  با  لذا  می  شد؛ 
یافته  های پژوهش قرار گرفته است، تعداد  مبنای تحلیل 
تأمین  برای  تعداد الزم  از  بیش تر  پرسش نامه  ها 15 عدد 
اعتبار نتایج بوده است. الزم به ذکر است که در خصوص 
میان  منطقه  به  مطالعه،  مورد  محدوده  ویالیی،  محالت 
این  غیر  در  است؛  شده  محدود  محله  فرعی  خیابان  دو 
بسیار  واحدها  تعداد  و  بزرگ تر  بسیار  محله  کل  صورت، 
بیش تر از مجتمع های آپارتمانی می  بود. پرسش نامه ها به 
صورت سواالت پنج گزینه  ای و مطابق با طیف لیکرت، از 
عدد 1 الی 5 ارزش گذاری شدند و هر چه پاسخ به عدد 
مطلوب  همسایگی  روابط  به  یعنی  باشد  نزدیک تر  پنج 
نزدیک تر است. نتایج حاصل از پرسش نامه ها به وسیله  ی 
نرم افزار "SPSS" تجزیه و تحلیل شدند. با توجه به جدول 
2، ضریب آلفای کرونباخ 0.65 می باشد که با توجه به این 

ضریب می  توان گفت که پرسش نامه ها از اعتماد و پایایی 
قابل قبولی برخوردار می باشند. البته برای این موضوع، در 
بیان  از ضریب های مختلف  متفاوتی  منابع مختلف طیف 
شده است و عدد متفق القولی وجود ندارد لیکن با توجه 
به طیف متفاوتی که برای مهم بیان شده است ضریب به 
دست آمده در این پژوهش ) ضریب 0.65( از منظر برخی 

منابع قابل استناد است.

جدول 2: ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش

آمار دارای پایایی و اعتبار
ضریب آلفای کرونباختعداد پرسش ها

100.65

برای رد و یا اثبات فرضیه  ی تحقیق )مبنی بر رابطه میان 
تعامالت  و  محالت  مسکونی  بافت  های  در  مسکن  الگوی 
آزمون  جدول  به  می  توان  محالت(  در  چهره  به  چهره 
فرضیه  ی میانگین ها اشاره کرد. این جدول نشان می دهد 
در  تعریف شده  متغیرهای  بین  معناداری  تفاوت  آیا  که 
پژوهش وجود دارد یا خیر. قسمت مهم جدول که می توان 
 "Significance" یا  معنی داری  سطح  کرد  اشاره  آن  به 
داده  نمایش   "Sig" نماد  با  اختصار  به  که  می باشد 
می شود. سطح معنی داری، میزان یا معیاری است که به 
خطای  با  که  می شود  شناخته  معنی داری  پایه  ی  عنوان 
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تحقیقات  در  میزان عموماً  این  مقایسه می شود.  اول  نوع 
نظر  در   0.01 پزشکی  علوم  در  و   0.05 انسانی  علوم 
گرفته می شود. اگر نتایج بررسی تفاوت یا رابطه متغیرها 
کم تر از 0.050 باشد، احتمال اتفاقی بودن این تفاوت یا 
رابطه خیلی کم است و می  توان نتیجه گرفت که تفاوت 
که  صورتی  در  اما  می باشد؛  معنی دار  نظر  مورد  رابطه  یا 
بیش تر از 0.05 باشد، احتمال تصادفی بودن نتیجه زیاد 

است و رابطه یا تفاوت متغیرها معنی دار نیست. بنابراین 
و با توجه به سطح معنی داری پژوهش در جدول زیر که 
0.008 می باشد می  توان چنین استنتاج کرد که یافته  های 
تفاوت  دارای  در محالت مختلف  پرسش نامه ها  از  حاصل 
معنی داری است و ساکنین در محالت مختلف جواب های 

متفاوت به سواالت مطرح شده داده اند. 

جدول 3: جدول آزمون فرض میانگین ها

تحلیل واریانس

سطح معنا داریآزمون Fمیانگین داده هادرجه ی آزادیجمع داده ها

3.25231.0844.0690.008تحلیل واریانس بین محالت

.64.476242266تحلیل واریانس درون محالت

67.728245مجموع

در جدول زیر نیز به ضریب تفاوت معنا دار بین بلوک ها و 
محالت مختلف مورد پژوهش اشاره شده است که ستون 
سوم از جدول، تفاوت بین میانگین پاسخ های هر محله را 
با هم مقایسه می کند و محالتی که  به صورت دو به دو 
تفاوت قابل مالحظه  ای بین میانگین پاسخ نامه ها در آن ها 

وجود دارد با ستاره مشخص شده است. در ستون پنجم 
دو  به  دو  صورت  به  محالت  بین  معنی داری  ضریب  نیز 
عدد  این  که  محله ای  هر جفت  در  و  است  مقایسه شده 
معنی داری  تفاوت  باشد می توان گفت که  از 0.05  کم تر 

بین آن ها در پاسخگویی به سواالت وجود دارد. 

جدول 4: جدول ضریب تفاوت معنی دار تعامالت چهره به چهره در محالت مختلف

مقایسه های چندگانه
تعامل چهره به چهره : متغیر وابسته

LSD

)I( محله)J( تفاضل میانگین محله
I, J تفاوت معنا دارخطای استانداردستون

%95 بازه اطمینان

کران باالکران پایین

خیابان سمیه

0.18950.1806-0.004490.093940.962-خیابان باجک

0.195510.093940.0380.01050.3806*فرهنگیان 1

0.261850.102240.0110.06050.4632*فرهنگیان 2

خیابان باجک

0.18060.1895-0.004490.093940.962خیابان سمیه

0.200000.086030.0210.03050.3695*فرهنگیان 1

0.266330.095020.0050.07920.4535*فرهنگیان 2

فرهنگیان 1

0.0105-0.3806-0.195510.093940.038-*خیابان سمیه

0.0305-0.3695-0.200000.086030.021-*خیابان باجک

0.12080.2535-0.066330.095020.486فرهنگیان 2

فرهنگیان 2

0.0605-0.4632-0.261850.102240.011-*خیابان سمیه

0.0792-0.4535-0.266330.095020.005-*خیابان باجک

0.25350.1208-0.066330.095020.486-فرهنگیان 1

* اختالف میانگین در سطح 0.005 معنادار است.
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است محالت سمیه  در جدول 4 مشخص  که  همان طور 
تفاوت   2 فرهنگیان  و   1 فرهنگیان  محالت  با  باجک  و 
به  پاسخ گویی  در  عبارتی  به  دارند  هم  با  معنی داری 
سواالت پرسش نامه در مقایسه بین محالت ویالیی نشین و 
آپارتمان نشین تفاوت معناداری وجود دارد ولی این تفاوت 
نیز  و  هم  با  آپارتمان نشین  محالت  بین  پاسخگویی  در 
با هم دیده نمی شود و جواب های مردم در  ویالیی نشین 
محالت ویالیی نشین و همین طور آپارتمان نشین تقریباً به 

هم شبیه بوده است.
برای اثبات فرضیه  ی پژوهش می توان به آزمون همبستگی 
بعد  کرد.  اشاره  نیز  است  آمده  در جدول 5  پیرسون که 

از تحلیل داده ها از روش همبستگی، عددی تحت عنوان 
ضریب همبستگی به دست می آید که مقدار آن بین 1+ 
رابطه  به معنی عدم  و 1- است. ضریب همبستگی صفر 
بین دو متغیر، 1+ رابطه کاماًل مستقیم بین دو متغیر و 
1- رابطه کاماًل معکوس بین دو متغیر را نشان می دهد. 
بنابراین با توجه به عدد یک می توان گفت که همبستگی 
بین الگوی مسکن در محالت مختلف و تعامالت چهره به 
چهره وجود دارد؛ هم چنین کم تر بودن ضریب معنی داری 
)Sig( از 0.05 نشان می دهد که یک رابطه  ی معنادار بین 

این دو متغیر وجود دارد. 

جدول 5: جدول مربوط به آزمون ضریب پیرسون

همبستگی ها
تعامل چهره به چهرهمحله

محله

0.215**1همبستگی پییرسون
Sig. )2-tailed(0.001

N246246

تعامل چهره به چهره

0.2151**همبستگی پییرسون
Sig. )2-tailed(0.001

N246246

** همبستگی در سطح 0.001 معنادار است.

5. نتیجه گیری
آنالیز و تحلیل داده ها در مورد متغیر وابسته  با توجه به 
به چهره همسایگان می  توان  تعامل چهره  یعنی  پژوهش 
گفت در در محالت ویالیی نسبت به آپارتمانی، بین این 
آماری  نظر  از  و  دارد  وجود  معنا داری  تفاوت  متغیر  دو 
پاسخ محالت ویالیی نشین با پاسخ محالت آپارتمان نشین 
ویالیی نشین،  محالت  در  که  نحوی  به  است  متفاوت 
چهره  به  چهره  روابط  خود  همسایگان  با  محله  ساکنین 
که سعی  گردد  تأکید  مجدداً  است  دارند. الزم  بیش تری 
شده است در این پژوهش متغیرهای ثانویه )نظیر قدمت 
محله و وضعیت یا همگنی اجتماعی و اقتصادی و غیره( 
که می تواند بر تعامالت چهره به چهره تاثیر گذارد کنترل 
مهم  این  چرایِی  که  می شود  استنتاج  چنین  لذا  و  گردد 
در  بیش تری  همسایگی  تعامالت  ویالیی،  محالت  در  که 
مقایسه با محالت آپارتمان نشین وجود دارد، متأثر از نوع 
ساختار کالبدی بافت مسکونی است. حتی با وجود آن که 
پژوهش،  این  در  مطالعه  مورد  آپارتمان نشین  در محالت 
اجتماعی  تعامالت  برقراری  به  که  دارد  وجود  امکاناتی 
کمک می کند )مثل محل بازی بچه ها، فضای سبز، مرکز 
خرید در نزدیکی مجتمع یا مخصوص به مجتمع و غیره( 
اما این امکانات منتج به مزیت نسبی بافت  های آپارتمانی 

در مقایسه با بافت  های ویالیی به لحاظ تعامالت چهره به 
چهره نشده است. 

بنابراین می توان گفت با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها، 
از  ویالیی نشین  محالت  در  چهره  به  چهره  تعامالت 
آپارتمان نشین بیش تر است و ویالیی بودن محالت سبب 
می  شود که همسایگان تعامالت چهره به چهره ی بهتری 
داشته باشند و همدیگر را بیش تر بشناسند. البته به نظر 
می  رسد که تراکم ناخالص مسکونِی بیش تر در بافت  های 
آپارتمانی در مقایسه با محالت ویالیی و یا وجود حریم  های 
نیمه خصوصی و خصوصِی بیش تر در محالت ویالیی نسبت 
به بافت  های آپارتمانی، از دالیل بیش تر بودن تعامل چهره 
به چهره در محالت ویالیِی مورد مطالعه در این پژوهش 
بعدی  گام  عنوان  به  می  تواند  موضوع  این  که  است  بوده 
تحلیل  و  بررسی  مورد  آتی  پژوهش  های  در  تحقیق،  این 

قرار گیرد. 
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