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شناسایی عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری در دو گونۀ مسکن حیاط دار و بدون حیاط 

)مورد مطالعه: ناحیۀ یک منطقۀ آزادگان شهر ایالم(

                                                                                         اسماعیل ضرغامی1 
                                                                               حسین باقری 2 

چکیده
بـا کاهـش روابـط اجتماعـی در خانه هـای امـروزی نسـبت بـه گذشـته، توجـه بـه خصیصه های 
محیط هـای مسـکونی اهمیت یافته اسـت. تحقیقـات از فردگرایی به عنوان منشـأ ناهنجاری های 
اجتماعـی از جملـه: عـدم شـناخت خود، خودکم بینـی، اختالالت روانـی، پیـری زودرس و افزایش 
معضـالت اخالقـی در میـان جوامـع شـهری امـروزی یـاد می کننـد. خانه بـه عنـوان اصلی ترین 
محیـط زندگی انسـان نقشـی تعیین کننـده در بروز رفتارهای اجتماعـی افـراد دارد؛ بنابراین افزایش 
دانـش طراحـان نسـبت بـه خصیصه های مطلـوب محیط در جهـت ارتقای نقـش اجتماعی افراد 
در خانـه می توانـد بـر کاهـش فردگرایی اثرگذار باشـد. هـدف تحقیق حاضر شـناخت مؤلفه های 
کالبـدی مؤثـر بـر میـزان تعامالت اجتماعی سـاکنان در محیط خانه اسـت. بدین منظـور با روش 
تحلیلـی و اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه دو گونۀ مسـکن )بدون حیـاط و حیاط دار( در شـهر ایالم 
بررسـی گردیـد. بـرای گونۀ مسـکن حیـاط دار از 41 نفر و برای گونۀ مسـکن بدون حیـاط از 34 
نفـر پرسـش شـد؛ این افـراد به صورت تصادفی از بین کسـانی انتخاب شـدند کـه تجربۀ زندگی 
در ایـن گونـه مسـکن ها را داشـته اند؛ نتایج تحقیق نشـان داد که سـه متغیر مجـاورت عملکردی، 
سـبک زندگـی و نیاز به کمـک متقابل، عوامل مهم و مشـترک در اجتماع پذیری افـراد در دو گونۀ 
مسـکن بوده اسـت. در نهایت پیشـنهاد شـد که از توسـعۀ خانه های بدون حیاط جلوگیری شـود 
و در صـورت عـدم تحقـق این امـر به حضور حیـاط در طبقات بـرای هر واحد مسـکونی توجه 
گـردد؛ همچنیـن فـارغ از ابعـاد و مسـاحت حیاط، هندسـۀ قرارگیری حیاط نسـبت بـه خانه مد 

نظر طراحان باشـد.
واژگان کلیدی: اجتماع پذیری، مسکن، متغیرهای کالبدی، شهر ایالم.
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مقدمه و بیان مسئله 
بـا گسـترش کالبـد شـهرهای معاصـر، معضـالت اجتماعـی بسـیاری از جملـه 
فردگرایـی توسـعه پیـدا کرده اسـت. گزارش ها از نقـش فردگرایی به عنوان منشـأ 
ناهنجاری هـای اجتماعـی از جملـه: عدم شـناخت خـود، خودکم بینـی، اختالالت 
روانـی، پیـری زودرس و افزایـش معضـالت اخالقـی در میـان جوامـع شـهری 
امـروزی حکایـت دارد. بخشـی از دالیـل حـادث شـدن ایـن عارضه هـا مرتبط با 
محیـط زندگی افراد اسـت )بانرجـی، 2001: 21(. این در حالی اسـت که در رابطه 
بـا تأثیـر محیـط در برقـراری رفتارهـای اجتماعـی مثبت و سـازنده، جایـگاه طرح 
کالبـدی خـاص معماری اثبـات شـده اسـت )راپاپـورت، 1969: 121(. چگونگی 
تأثیـر طراحـی بـر تعامـل اجتماعی مردم از سـال ها قبـل مورد نظـر طراحان محیط 
بـوده اسـت )گل، 1987: 283(. خانـه بـه عنـوان اصلی تریـن مکان زندگـی مردم، 
نقـش تعیین کننـده ای در کاهـش فردگرایـی و افزایش روحیۀ اجتماعی شـدن افراد 
دارد )بیکـر و همـکاران، 2012: 389(. مسـکن امروزی به دلیـل رویکرد اقتصادی 
)دانشـپور و حسـینی، 2012: 69( و نظـام توسـعۀ شـهری نامطلـوب )مظفـر و 
همـکاران، 2014: 262( از کیفیـت سـازگار بـا نیازهای انسـانی برخوردار نیسـت. 
شـهر ایـالم نیـز کـه در معـرض جریانـات توسـعۀ مسـکن قـرار گرفتـه از ایـن 
صدمـات در امـان نمانـده اسـت؛ چنانکه با گسـترش مسـکن آپارتمانی و توسـعۀ 
عمـودی منـازل، خانه هـای شـهروندان ایالمـی از گونـۀ حیـاط دار به بـدون حیاط 
تغییـر شـکل داده انـد. تأثیـر ایـن فرایند بـر روابـط اجتماعی سـاکنان ایـن خانه ها 
مسـئلۀ مـورد بررسـی در تحقیـق حاضر اسـت، با این فـرض که بـا افزایش دانش 
طراحـان نسـبت بـه ویژگی هـای مطلوب محیـط می تـوان در جهت ارتقـای نقش 
اجتماعـی افـراد در خانـه و کاهش فردگرایی اثرگـذار بود. اهمیـت رابطۀ معماری 
و شـناخت فعالیت هـای انسـانی از مهمتریـن دالیـل انجـام ایـن تحقیـق اسـت. 
پرسـش اصلـی مقالـه نیز این اسـت کـه متغیرهـای مؤثر بـر اجتماع پذیـری در دو 

گونـۀ مسـکن حیـاط دار و بـدون حیاط در شـهر ایـالم کدامند؟ 

ادبیات تحقیق
بررسـی تعامـالت اجتماعـی در حـوزۀ مسـکن را می توان بـا نگاهی بـه مطالعات 

شناسایی عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری در....
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هـال1  کـه مردم شناسـی رفتارگراسـت آغـاز کـرد )النـگ، 1987: 182(. مطالعات 
وی آگاهـی طراحـان را نسـبت بـه چگونگـی برقـراری ارتبـاط مـردم در فضا باال 
بـرده اسـت و نشـان می دهد که چیدمـان فضا چه ارتباطـی با رفتارهـای اجتماعی 
مـردم دارد. یکـی از نتایـج مطالعـات او این اسـت که مـردم با وضعیـت اجتماعی 
بهتـر، فضـای بیشـتری را اشـغال می کنند و نحـوۀ قرارگیری درب، پنجـره، کمد و 
منابـع نـور، چیدمـان اتـاق و به طور کلـی جغرافیای فضـا در چگونگـی تعامالت 
اجتماعـی سـاکنان تأثیرگـذار اسـت. پژوهشـگران دیگـری نیـز فضـا، نـور، رنگ، 
دکـور )واردونـو و همـکاران، 2012: 369( و مصالـح )شـمس الدین و همـکاران، 
2012: 152( را عوامـل تأثیرگـذار جغرافیـای فضـا بـر نحـوۀ رفتارهـای اجتماعی 
سـاکنان معرفـی کـرده  و برخـی دیگـر نیـز ارتبـاط بـا طبیعـت از طریـق مصالـح 
عاملـی  را  طبیعـت  حضـور  یـا   )1264  :2007 دیویـس،  و  )امانویلـی  طبیعـی 
بـرای تقویـت تعامـل بیـن افـراد دانسـته اند )رشـیدی، 2012: 478؛ بنـت، 2012: 
202(. پژوهشـی هـم بـه بررسـی تعامـالت اجتماعـی در مجموعه های مسـکونی 
ارزان قیمـت پرداختـه و در آن بـه نقـش بسـتر اجتماعـی در شـکل گیری خانه های 
ارزان قیمـت تأکیـد شـده و تعامـل اجتماعـی بـه عنـوان زمینه سـاز ایجـاد حـس 
تعلـق بـه مـکان در فراینـد سـاخت خانـه در محـالت ارزان قیمـت معرفـی شـده 
اسـت )عزیـز و احمـد، 2012: 270(؛ لـذا بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد متغیرهـای 
مؤثـر بـر اجتماع پذیـری در تحقیقـات بررسی شـده، دسـته بندی متغیرهـا در قالب 
حوزه هـای وسـیع تر ضـروری بـه نظـر می رسـید. بـا توجـه بـه تحقیقـات مشـابه 
و دسـته بندی هایی کـه صـورت پذیرفتـه اسـت )رشـیدی، 2012: 469(، گـروه 
محققـان در حـوزۀ جمـع آوری متغیرهای مؤثـر بر اجتماع پذیری در حوزۀ مسـکن 
)باقـری و همـکاران، 2016: 21(، دسـته بندی 5 تایـی را مبنـای تحقیـق قـرار داده 

ست. ا

  1.Hall

اسماعیل ضرغامی - حسین باقری 
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جدول شمارۀ )1(. دسته بندی متغیرهای مؤثر بر اجتماع پذیری در حوزۀ مسکن

منبع: )نگارندگان(
     همانطـور کـه در جـدول بـاال ذکر شـد، متغیرهـای مرتبط با محیـط و معماری 
ماننـد جذابیـت بصـری، فاصلـۀ عملکـردی، ارتباط بـا طبیعت در حـوزۀ کالبدی- 
محیطـی، متغیرهـای متافیزیکـی همچون: حس مـکان و تجارب معنـادار در حوزۀ 
معنایـی، متغیرهـای امنیت و همسـایگی در حـوزۀ زمینه ای، متغیرهای سـن، جنس 
و وضعیـت شـغلی کـه در ارتبـاط بـا شـخصیت اجتماعـی و فیزیولوژیکـی فـرد 
اسـت در حـوزۀ شـخصیتی و متغیرهـای شـیوۀ زندگـی، عـادات رفتـاری و دورۀ 

زمانـی تکـرار رفتارهـا در حـوزۀ فعالیتی - رفتـاری قرار گرفته اسـت. 

روش تحقیق
1. روش شناسی

روش تحقیـق حاضـر تحلیلـی اسـت. در ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی رابطـۀ 
گونـۀ مسـکن و اجتماع پذیـری، بـه مطالعـۀ دو گونۀ خانه هـای حیـاط دار و بدون 

متغیرحوزۀ مطالعاتی

کالبدی-  محیطی

ارتبـاط بـا طبیعـت، فاصلۀ عملکـردی، مرکزیـت عملکردی، 
انعطاف پذیـری،  و  تطبیق پذیـری  عملکـردی،  مجـاورت 
جغرافیـای فضـا، گونۀ مسـکن، گونـۀ تملک، عملکـرد فضا، 

کـد ارتفاعـی )طبقـه(، جذابیـت بصری

تجربۀ فضایی، حس مکانمعنایی

همسایگی، خدمات و امکانات، امنیتزمینه ای

شیوۀ زندگی، زمان و دورۀ تکرار، نسبت فضا به افرادفعالیتی- رفتاری

خلوت و تعامل، سن، تحصیالت، وضعیت شغلی، نیاز به کمک شخصیتی
متقابل،  سجنسیت

شناسایی عوامل مؤثر بر اجتماع پذیری در....
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حیـاط در محیطـی کامـاًل طبیعـی و بـدون دخالـت محققـان پرداختـه شـد. مبنای 
متغیرهـای مـورد پیمایـش تکنیـک دلفـی بـود کـه بـرای جمـع آوری آنهـا از 25 
پژوهشـگر اسـتفاده شـد. میـزان اهمیـت هـر متغیر نیـز بـا روش آنتروپی شـانون 
تعییـن گردیـد. اسـتفاده از تکنیک دلفی و روش آنتروپی شـانون بر اسـاس تحقیق 
باقـری و همـکاران )2016: 25( انجـام شـد. در تحقیـق حاضـر همـان متغیرهایی 
کـه از نظر پژوهشـگران اهمیت داشـت آزموده شـد )جدول شـمارۀ 2(. اطالعات 
جمـع آوری شـده از پرسشـنامه های میدانـی بـرای هـر گونـۀ مسـکن در نرم افـزار 
SPSS وارد شـد و تحلیـل هـر گونـۀ مسـکن بـه صـورت جداگانه انجـام گردید؛ 
سـپس بـه منظـور شناسـایی رابطۀ معنـادار بین متغیرهـا در هر دو گونۀ مسـکن از 

ضریـب معناداری Sig ≥05/0 اسـتفاده شـد. 

جدول شمارۀ )2(. مراحل انجام تحقیق

2. ابزار و شیوۀ جمع آوری
بـرای گونـۀ مسـکن حیـاط دار از 41 نفـر و برای گونۀ مسـکن بدون حیـاط از 34 
نفـر پرسـش شـد؛ این افـراد به صـورت اتفاقـی از بین کسـانی انتخاب شـدند که 
تجربـۀ زندگـی در ایـن گونـه مسـکن ها را داشـته اند؛ بدیـن منظور ناحیـۀ یکم از 
منطقـۀ آزادگان کـه بـه خیابـان پیام معروف اسـت، انتخاب شـد. در ایـن محله هر 
دو گونـۀ مسـکن حیـاط دار و بـدون حیاط در مجاورت هم قابل مشـاهده هسـتند. 

پیمایش هـا هـم بـه صورت حضـوری توسـط محققان صـورت گرفت.  

مرحلۀ اول
 شناسـایی مؤلفه هـای مؤثـر بـر اجتماع پذیـری

 در حـوزۀ مسـکن بـا اسـتفاده از تکنیـک دلفـی و
خبـرگان از  نگرش سـنجی 

تبییـن میـزان اهمیـت هـر متغیـر بـا اسـتفاده از مرحلۀ دوم
شـانون آنتروپـی  روش 

سـنجش متغیرهـا در دو گونـۀ مسـکن شـهری بـا مرحلۀ سوم
اسـتفاده از روش پیمایش میدانی و ابزار پرسـش نامه

اسماعیل ضرغامی - حسین باقری 
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شناخت بستر مطالعاتی
بسـتر مطالعاتی منتخب برای تحقیق حاضر، شـهر ایالم، مرکز اسـتان ایالم اسـت. 
ایـن شـهر از نظـر موقعیـت جغرافیایـی در 46 درجـه و 28 دقیقـۀ طول شـرقی و 
33 درجـه و 38 دقیقـۀ عرض شـمالی قـرار دارد )اکبری و همـکاران، 1395: 32(. 
جمعیـت اسـتان ایـالم حـدود 1/2 درصـد از جمعیـت ایـران را تشـکیل می دهـد 
)رحیمی مقدم و ناظری، 1392: 200(. سـاختار سـکونتگاهی کنونی در شـهر ایالم 
همچون بسـیاری از شـهرهای کنونی ایران برگرفته از زندگی چادرنشـینی اسـت. 
بـا شـکل گیری شـهر و ازدیـاد شـهروندان، کیفیت محیط زندگی و مسـکن بسـیار 

مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. 

 تصویر شمارۀ )1(. محدودۀ مورد مطالعه در محلۀ خیابان پیام )منبع: نگارندگان(

     در شـهر ایـالم تـا قبـل از توسـعۀ عمـودی شـهر و رواج مسـکن آپارتمانـی، 
اغلـب سـاختمان های مسـکونی حیـاط دار بوده اند. با افزایش سـاخت و سـازهای 
آپارتمانـی، حیـاط جـای خـود را بـه تراس هایـی محـدود در هـر طبقـه داد و این 
تغییـر مبنـای شـکل گیری گونـۀ جدیـدی در سـاختمان های مسـکونی شـهر ایالم 
شـد. مشـابه تغییـرات مذکـور در شـهرهای توسـعه یافته نیـز وجـود دارد و یکـی 
از اصلی تریـن عـوارض آن افزایـش فردگرایـی در بیـن سـاکنان چنیـن خانه هایی 
اسـت؛ لـذا در تحقیـق حاضـر دو گونۀ مسـکن حیـاط دار و بدون حیاط بـه عنوان 
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گونه هـای اصلـی مسـکن شـهری در ایالم بررسـی شـد و بدیـن منظـور محدودۀ 
خیابـان پیـام در نظـر گرفتـه شـد کـه در منطقـۀ 4 )آزادگان( و ناحیـۀ 1 قـرار 
گرفتـه و جمعیـت آن در سـال 1395 برابـر 12 هـزار و 227 نفـر بوده اسـت. این 
محـدوده کـه در تصویر شـمارۀ )1( با رنگ قرمز مشـخص شـده تمـام بلوک های 
مسـکونی )53 مجتمـع آپارتمانـی و 117 خانۀ حیـاط دار( در کوچه هـای پیام یکم 
تـا پیـام نهـم واقـع در دو سـمت خیابان اصلی را شـامل می شـود و حـدود 1000 
نفـر جمعیـت دارد. بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران بـا خطـای 0/05 درصـد، 89 
پرسش شـونده بـرای خانه هـای حیـاط دار و 46 پرسش شـونده بـرای خانه هـای 
بـدون حیـاط بـه عنـوان حجـم نمونـه مقرر شـد. با توجـه به تکـرار یافته هـا و به 
دسـت آمـدن ضریـب معنـاداری مصاحبه هـا بـرای خانه هـای حیـاط دار و بـدون 
حیـاط بـه ترتیـب بـا 41 و 34 پرسش شـونده متوقـف گردیـد. انتخـاب محلۀ پیام 
بدیـن جهـت بـود که هر دو گونۀ مسـکن حیـاط دار و بدون حیاط در آن مشـاهده 
می شـود. گونـۀ حیـاط دار در ایـن محله نسـبت به گونۀ بـدون حیـاط و آپارتمانی 
کـه اغلب نوسـاز هسـتند از سـابقۀ بیشـتری برخوردار اسـت )تصویر شـمارۀ 2(. 

   تصویر شمارۀ )2(. همنشینی دو الگوی حیاط دار و بدون حیاط در محلۀ پیام )منبع: نگارندگان(

3.یافته ها و نتایج
بـا انجـام پیمایش در دو گونۀ مسـکن و با رعایت نمونه گیـری تصادفی، اطالعات، 
دسـته بندی و بـرای تحلیـل بـه نرم افـزار SPSS وارد شـد. در انجـام تحلیل هـای 
آمـاری جداگانـه بـرای هـر گونـۀ مسـکن و انجـام تحلیـل رابطـۀ معنـاداری بین 
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متغیرهـا در دو گونـۀ مسـکن بـدون حیـاط و حیـاط دار، اطالعات زیر ارائه شـده 
اسـت. در جـدول شـمارۀ )3( واریانـس هـر متغیـر بـه همـراه ضریـب معنـاداری 

ارائـه گردیده اسـت.  
     بـا توجـه بـه نتایـج حاصـل از آنالیـز در نرم افـزار، ضریب معنـاداری هر متغیر 
بیـن دو گونـۀ مسـکن اسـتخراج شـد؛ ایـن ضریـب Sig ≥050/0 تعییـن گردیـد 
کـه از میـان 20 متغیـر بررسی شـده در دو گونـۀ مسـکن، سـه متغیـر مجـاورت 
عملکـردی، شـیوۀ زندگـی و نیـاز بـه کمـک متقابـل ایـن ضریـب معنـاداری را 
داشـته اند. دو متغیـر فاصلـۀ عملکـردی و مرکزیـت عملکـردی نیـز بـه ترتیـب با 
ضریـب معنـاداری 0/381 و 0/597 در حـوزۀ متغیرهـای کالبـدی، رابطۀ معناداری 
در دو گونـۀ مسـکن نداشـته اند. در بیـن متغیرهـای حوزۀ کالبدی کـه بخش اعظم 
متغیرهـای مـورد بررسـی را تشـکیل مـی داد، تنهـا متغیر مجـاورت عملکـردی از 
نظـر سـاکنان دو گونـۀ مسـکن حیاط دار و بـدون حیـاط، عاملی مؤثر بیان شـده و 
بـا ضریـب معنـاداری 0/008 عامل بسـیار مهمـی در افزایـش تعامـالت اجتماعی 
و حضـور افـراد در دو گونـه خانـۀ مـورد نظـر بـوده اسـت. انعطاف پذیـری و 
تطبیق پذیـری نیـز از نظـر سـاکنان خانه هـای حیـاط دار و بـدون حیـاط، عاملـی 
مهـم بـرای اجتماع پذیـری افـراد تلقـی نشـده اند. متغیرهایـی چـون نـور، رنـگ، 
دمـا و مبلمـان در حـوزۀ معماری داخلـی خانه های مـورد بررسـی، دارای ضریب 
معنـاداری مـورد نظر نبوده و بـه ترتیب با ضریب معنـاداری  0/220، 195، 0/160 

و 0/071 نقشـی تعیین کننـده در نتایـج تحقیـق حاضـر نداشـته اند.
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جدول شمارۀ )3(. مقایسۀ واریانس و ضریب معناداری مؤلفه های اجتماع پذیری در دو 
گونۀ مسکن بدون حیاط و حیاط دار حاصل از آزمون t دونمونه ای 

منبع )نگارندگان(   

      بیـن گونـۀ مسـکن بـا ضریب معنـاداری 0/400 و افزایش تعامـالت اجتماعی 
از نظـر سـاکنان ارتبـاط وجـود ندارد. نـوع مصالح نیز در دو گونۀ مسـکن مشـابه 
بـوده و از نظـر پرسش شـوندگان بی اثـر بـه نظـر رسـیده اسـت. دو متغیـر حـس 

ضریب 
معناداری دوگانه

تفاوت 
میانگین ها

 درجه
آزادی

t متغیرواریانس

فاصلۀ عملکردی0/200/381730/8810/127 -

مرکزیت عملکردی1/039 0/090/597730/531

مجاورت عملکردی0/470/008732/7080/062

انعطاف پذیری0/160/35873-0/9264/468 -

تطبیق پذیری0/040/85073-0/1901/995-

مبلمان0/310/071731/8323/360

نور و روشنایی0/190/220731/2360/007

آسایش حرارتی0/190/160731/4199/222

رنگ0/210/195731/3072/953

گونۀ مسکن0/150/40073-0/8470/132-

مصالح0/080/66273-0/4390/073

جغرافیای فضا0/160/33573-0/9710/314-

تجربۀ فضایی0/250/08073-1/7730/453

حس مکان0/220/201731/2920/501

همسایگی0/320/164731/4060/001

خدمات و تجهیزات0/270/099731/6703/655

ایمنی و امنیت0/070/543730/6121/044

سبک زندگی0/290/050731/99210/005

خلوت و ارتباط اجتماعی0/040/818730/2311/899

نیاز به کمک متقابل0/40/006732/8310/006
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مـکان و تجـارب معنـا در حـوزۀ متغیرهـای معنایـی نیـز بـه ترتیـب بـا ضریـب 
0/201 و 0/080 رابطـۀ قابـل توجهـی بـا افزایـش تعامـالت اجتماعی نداشـته اند. 
نتایـج بررسـی حـوزۀ متغیرهـای زمینـه ای )خدمـات، امنیـت و همسـایگی( هـم 
بیانگـر عـدم ارتبـاط بین امکانـات محیطی و حضور افـراد در جمع خانه اسـت و 
ایـن در حالـی اسـت که در حـوزۀ خارج از خانه )همسـایگی یا محـالت(، عوامل 
زمینـه ای از مهمتریـن حوزه هـای مؤثـر بـر افزایـش تعامـالت اجتماعـی بوده انـد. 
بررسـی حـوزۀ فعالیتـی- رفتـاری بـا متغیرهای شـیوۀ زندگـی و خلـوت و تعامل 
اجتماعـی نشـان داد کـه متغیـر خلـوت و تعامـل اجتماعـی بـا ضریب معنـاداری 
0/818، بـدون اهمیـت و متغیر شـیوۀ زندگی با ضریب معنـاداری 0/050 بااهمیت 
بـوده اسـت. در دو گونـۀ مسـکن، سـاکنان بـه نقش مؤثـر فرهنگ جـاری زندگی 
در ایجـاد ارتباطـات اجتماعـی توافق نظر داشـته اند. شـیوۀ زندگی مقوله ای بسـیار 
پیچیـده از فرهنـگ عامـۀ مردم اسـت کـه عاملـی مهم در برقـراری ارتباط اسـت. 
نیـاز بـه دیگـران و کمـک متقابـل در حـوزۀ متغیرهـای شـخصی نیز عاملـی مهم 
در ارتبـاط بیـن افـراد و اجتماع پذیـری ایشـان بـوده اسـت. نیـاز به کمـک متقابل 
بـا ضریـب معنـاداری 0/006 بیانگـر روح ارتبـاط اجتماعی به عنـوان مجالی برای 

رفـع نیازهای بشـر در بسـتر جمعی اسـت. 

مجاورت عملکردی
کالبـدی، مجـاورت  بیـن عوامـل  در  بااهمیـت  مؤلفـۀ  تنهـا  تحقیـق حاضـر  در 
عملکـردی بوده اسـت. مجاورت عملکردی یـا مجاورت مکانی بـه میزان نزدیکی 
عملکردهـای متفـاوت گفتـه می شـود. نزدیکـی قرارگاه های مـورد نیـاز رفتارهای 
اجتماعـی در خانـه، مؤلفـه ای تأثیرگـذار بـر افزایـش رفتارهـای جمعی اسـت. در 
خانه هـای حیـاط دار بـا توجـه بـه مرکزیـت حیـاط و نزدیکـی آن بـا عملکردهای 
دیگـر، بیشـترین تعامـالت اجتماعـی در حیـاط خانـه صـورت می گیـرد )باقـری 
و همـکاران، 2014: 50(. از حیـاط بـه لحـاظ هندسـی بـه قلـب خانه تعبیر شـده 
اسـت. در خانه هـای بـا الگـوی بـدون حیـاط بیشـترین نزدیکی بیـن عملکردهای 
متفـاوت در نشـیمن و پذیرایـی خانه اسـت و بیشـترین تعامـالت اجتماعی نیز در 
ایـن فضاهـا بـه ثبت رسـیده اسـت؛ لذا معمـاران و طراحـان باید محیط بـه منظور 
تأمیـن مجـاورت عملکـردی و در نتیجـه افزایـش تعامـالت اجتماعـی به هندسـۀ 
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خانه توجه بیشـتری داشـته باشـند. 
     اهمیـت توجـه بـه مجـاورت مکانـی در تحقیق حاضـر نیز همچـون تحقیقات 
پیشـین به اثبات رسـیده اسـت. پـاول الوتـون1  )1977: 212( مجـاورت مکانی را 
عامـل مهمـی در شـکل گیری الگوهای تعامل افراد مسـن دانسـته اسـت. این عامل 
در مطالعـۀ »تعامـل بیـن سـاکنان بلوک های مسـکونی مجـاور هم« )کوپـر، 1951: 
190( و »رابطـۀ زنـان در مجموعـۀ مسـکونی و محل بـازی بچه ها« )شـمس الدین 
و همـکاران، 2012: 149( نیـز بررسـی و تأیید شـده اسـت. مجـاورت عملکردی 
در تعامـل بـا فرهنـگ جـاری در هـر خانـه و  میـزان نیاز افـراد به کمـک متقابل، 
بـه عنـوان مجموعـه ای بـه هم پیوسـته در میان سـاکنان خانـه می توانـد در ارتقای 
روابـط اجتماعـی مطلـوب تأثیـر مثبـت داشـته باشـد؛ بنابرایـن می تواند بـه عنوان 

مؤلفـه ای معنـادار در تحقیقـات آتی مورد بررسـی قـرار گیرد. 
 

نتیجه گیری  
نتایـج تحقیـق بیانگـر اهمیـت سـه متغیـر مجـاورت عملکـردی، سـبک زندگی و 
نیـاز بـه کمـک متقابـل اسـت. مجـاورت عملکردی بـه معنـای نزدیکـی فضاهای 
رفتـاری، عامـل اصلـی از نظر پرسش شـوندگان در حـوزۀ کالبدی بـوده و در گونۀ 
مسـکن حیـاط دار، هندسـۀ خانـه بـر نزدیکـی قرارگاه هـای رفتـاری کامـاًل انطباق 
داشـته اسـت. سـاکنان ایـن گونـه خانه هـا بـه تأثیـر محیـط بـر شـیوۀ رفتارهـای 
اجتماعـی تأکیـد داشـته اند. نقـش فرهنگ در شـیوۀ رفتـار و زندگی همـواره مورد 
نظـر محققـان بـوده اسـت. سـاکنان دو گونـۀ مسـکن نیـز شـیوۀ زندگـی را متغیر 
بااهمیتـی دانسـته اند. در حـوزۀ شـخصی نیـز نیـاز بـه زندگـی اجتماعـی و کمک 
متقابـل عاملـی تعیین کننده در توسـعۀ روابـط اجتماعی در خانه بوده اسـت. تعامل 
سـه حـوزۀ کالبدی، رفتاری و شـخصیتی بیانگـر نقش مکمل ویژگی هـای کالبدی 
و اجتماعـی در افزایـش اجتماع پذیـری اسـت. افزایـش تعامـالت اجتماعـی در 
حـوزۀ مسـکن بـه شـرایط کالبـدی محیـط ارتبـاط دارد؛ امـا تنهـا بـه آن وابسـته 

 . نیست
     نتایـج ایـن تحقیـق بـه نقـش مکمل سـاختارهای متفـاوت اثرگذار بـر زندگی 

1. Lawton
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اجتماعـی سـاکنان شـهرهای امـروزی تأکیـد دارد. ایـن مهـم می توانـد از خانه به 
عنـوان اصلی تریـن مـکان زندگـی انسـان ها آغـاز شـود و بـه سـایر محیط هـای 
معـاش امـروزی تسـری یابـد. آنچـه مـورد نظـر ایـن تحقیـق بـوده می توانـد در 
حـوزۀ کالبـدی و چگونگی تأثیر شـیوۀ مجـاورت عملکردی بـر افزایش تعامالت 
اجتماعـی در خانـه یـا عملکردهـای دیگـر معمـاری در تحقیق هـای آتـی تعمیـق 

یابـد. در نهایـت بـا توجـه بـه نتایـج تحقیـق پیشـنهادات زیر را می شـود: 
1.در سـطح بندی پهنه هـای مسـکونی )سـطح 1، 2 و 3( بـه مقوله هـای رفتاری 

همچـون اجتماع پذیری در مسـکن توجه شـود. 
2. در صورت عدم تحقق پیشـنهاد نخسـت و با قبول الزامات توسـعۀ عمودی 
مسـکن در شـهرهای امـروزی بـه حضـور حیـاط در طبقـات بـرای هـر واحد 
مسـکونی توجـه شـود. اصالحاتـی نیز در نسـبت فضای باز به فضای بسـته در 

قوانیـن سـازمان های تصمیم گیرنده ایجاد شـود.
3.فـارغ از ابعـاد و مسـاحت حیـاط به هندسـۀ قرارگیری حیاط نسـبت به خانه 

شود.  توجه 
4. بـا کاهـش فاصله هـای عملکـردی و سـهولت دسترسـی بـه فضاهـا در هـر 
خانـه، بـه توسـعۀ رفتارهـای اجتماعـی و کاهـش فردگرایی سـاکنان کمک شـود.  
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