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 بررسی فاکتورهای موثر در حضورپذیری افراد در عرصه های جمعی محالت مسکونی
 (محالت پنج شنبه بازار، سید جالل، میدان گل و شهرک دانش در شهرستان بابلبا بررسی )

 *3 زینب یزدان پور ، 2 سوگند مددی،  1فاطمه ابراهیم زاده

 واحد ایت اهلل آملی:دکترای       ،عضو هیئت علمی دانشگاه اسالمی ازاد 1

 : دانشجوی ارشد دانشگاه ازاد اسالمی واحد ایت اهلل آملی3و2

Zeinabyazdanpoor@yahoo.com  3 sogand_madadi@yahoo.com2 pasfashka@yahoo.com1  

 

 

 چکیده:
در دوران معاصر با افزايش فردگرايی، توجه به محیط کالبدی بعنوان محمل انسانهای همجوار، در جهت  نزديتتتر کتردن ننتان بته 

تأمین نیازهای ختود انسان موجودی اجتماعی نفريده شده و برای . اس  يتديگر و جبران بخشی از تعامالت اجتماعی از دس  رفته

حقیت  اارتر بتا استتخرا  ت .ناچار اس  به صورت گروهی و در تعامل با بقیه انسانها زنتدگی کنتد و بتا ننتان ارتبتار برکترار کنتد

، سید جالل، میدان گل و شهرک پنج شنبه بازار تفاکتورهای موثر در شتل گیری تعامالت میان ساکنین و محیط زندگی در محال

امنیات، للاوت،  مجااورت کاارکردی، جمع نوری داده ها پرداخته اس . معیار های در نظر گرفته شتده شتاملبه بابل  دانش

بترای بدست  نوردن تتراکم جمعیت   میتدانیروش پیمايشتی و  می باشد. دراين میان ازطبیعت، فضای باز، مبلمان و پیاده راه 

چگتونگی تتاثیر ، مل ياد شده استفاده گرديده اس . نتايج ااصتلدر راستای ارزش گذاری و سنجش میزان تاثیر عوا استفاده شده و

 اين عوامل را در ارتقای تعامالت اجتماعی میان ساکنین بیان می کند.

 کلمات کلیدی:

 تعامالت اجتماعی، عرصه های جمعیاضور پذيری، محالت مستونی، 
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 مقدمه:

جامعه پذيری روند و راهبردی می باشد که  اشد.انسان موجودی اجتماعی اس  که مطلوب و کمال وی زندگی به شتل جمعی می ب

اس  که زمینه  ای مقدمات زندگی جمعی وی را فراهم نموده و وی را مهیای زيس  اجتماعی می نمايد. جامعه پذيری نیز مشخصه

توجته بته مورتو  جامعته پتذيری بتا  تعامل و کنش متقابل اجتماعی را در طراای فضاهای معماری و شهر سازی فراهم می نورد.

جامعه شناسی و انستان  علوم روانشناسی، پیچیده بودن از زوايا و ديدگاه های مختلف علمی مورد مطالعه و بررسی کرار گرفته اس .

در ایطه معماری و شهرسازی نیز بتا  شناسی فرهنگی هر يک از ديدگاه خود جامعه پذيری را مورد کنتاش و مطالعه کرار داده اند.

 الزم اس  که در اوزه های مختلف معماری و شهرسازی مورد کنتاش بیشتر کرار گیرد. تر سازی ایات جمعی،توجه به اهمی  بس

د از : ارتقتا روایته نتجامعه پذيری معماری مجموعه دستاوردهای مهمی در راستای زندگی اجتماعی انسان دارد که اهتم نن عبارت

   جمعی، افزايش هوي  جمعی، برکراری پیوندهای پايدار اجتماعی،همبستگی و ایات جمعی، افزايش اس تعل  به متان، مشارک

 (1بستر سازی پويش های مدنی و بهبود امنی  عمومی.)

 ابعتاد وستیع گستترش و ماشتینی نقتل و امتل وسايل و صنعتی اکتصاد تسلط دلیل به ،جديد دوران شهرنشینی و شهرسازی در

 کارکردهتای دارای محله ما سنتی نظام در  (2).اس  داده دس  از را خود اعتبار زيادی ادود تا انسانی های مقیاس شهر، کالبدی

 کته داشت  وجتود گروهی تجمع مرکز چند سنتی محله هر در باشد.  می  )کمتر چند هر(  هم هنوز و بوده اجتماعی مهم بسیار

 در ترتیت  ايتن بته بودنتد.  اجتمتاعی گروه يک خصوصی  دارای خود، درون در که داشتند فعالی  نن در مختلف سنین در افراد

 و داشت  را شده ارزيابی هنجارهای با ننها رفتار تطبی  و جوانان رفتار کنترل و شدن اجتماعی مهم بسیار نقش يک محله گذشته

 (3). بود برخوردار خاصی همگنی و انسجام از جامعه اکتصادی  اجتماعی شرايط فضايی تبلور عنوان به محله کالبدی باف 

تالش در برکراری اين تعامالت نهايتا با هدف دستیابی به رراي  و اس تعل  خاطر در ساکنین صورت می گیرد. با توجته بته ايتن 

در برکراری ارتباطات اجتماعی، مقاله اارر سعی در شناخ  معیارهتای متوثر، بتا هتم نشتینی عوامتل  طرااینتته و نقش بسزای 

 روانی اجتماعی استفاده کنندگان و سنجش میزان و چگونگی تاثیرگذاری هتر کتدام را دارد.کالبدی فضايی معماری در کنار عوامل 

ه بترای کت استتخرا  گرديتده انتد، توجه به مطالعات کتابخانه ایبه اين منظور، معیارهای موثر در شتل گیری تعامالت اجتماعی با 

کنار بهره گیری از منابع مرتبط و انجام مطالعتات استنادی ، ستعی در  "میدانیپیمايشی و "نزمون اين معیارها با استفاده از راهبرد 

 .در شناخ  مسیرهای ارک  به سوی هدف دارد
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 جامعه پذیری

را متی نمتوزد. از ايتن رو  "اجتماعی شدن "روندی می باشد که طی نن انسان  (socialization)جامعه پذيری يا سوسیالیزاسیون

راهبری، مراکب  و شتتل "ا می توان رسوسیالیزاسیون يا جامعه پذيری را می توان به نوعی مترادف فراگیری دانس . جامعه پذيری 

 "اعمال می نمايند صورت می گیرد.وی  دادن انسان دانس  که ررورتا از طري  انتظارات و کنترل هايی که ديگران بر

يافته های علمی مويد نن اس  انسان ها در پرتو اجتما ، نموزش و اکتساب کوانین، ارزش ها و هنجارهای اجتمتاعی است  کته بته 

ی تبديل شده و شخصی  انسانی کس  می کنند. انسان از طري  کنش متقابل با ديگتران، در بستترهای گونتاگون اعموجودی اجتم

فرهنگی، اجتماعی و ساختی ، رشد می کند. کنش های متقابل بر رشد اين توانايی ها که به وی امتان مشتارک  در جامعته را متی 

 (5نامیده می شود.) "اجتماعی شدن"دهد 

 فضای معماری اجتماع پذیر 

دور هم جمع می نورند يا از هم دور می  استفاده از واژه های اجتما  پذير و اجتما  گريز بیانگر کیفیات فضايی ای اس  که مردم را

اجتما  پذير يا اجتما  گريتز نامیتد. ، تماعیتعامل اج بناهای معماری را می توان به تناس  افزايش يا کاهش فرص  های( 6)کنند.

شتدن و  فضاهای اجتما  پذير يا اجتما  دوس  و گردهم نورنده تامین کننده هماهنگی اجتماعی کاربران می باشتد و باعتج جمتع

يا پراکنده کننده موج  خودداری از تعامل اجتماعی متی شتود و باعتج  فضاهای اجتما  گريز ايجاد ارتبار در بین مردم می شود.

 افزايش فرد گرايی و انزوا در بین اشخاص و کاربران می گردد.

ی تعامتل و ارتبتاطی نشستتن، در اتد در سازماندهی فضايی اجتما  پذير، امتان تماس چهره به چهره وجود دارد و فاصتله فضتاها

می اجتما  پذير توفی  مالکات دست  متی دهتد و ايتن فضتاها ودر فضاهای عم مشورتی تقلیل پیدا می کند.-فاصله های اجتماعی

های مختلفند و به طور مستقیم در دسترس استفاده کنندگان اطرافند و از همین رو مقرهايی اند که بته هويت  ه مورد استفاده گرو

فضاهای اجتما  پذير که منشا زندگی روزمره اند، فضاهايی چند منظوره هستتند کته تتامین کننتده بستیاری از  عی تعل  دارند.جم

 (همان مورد استفاده کاربران می باشند و هماهنگی اجتماعی کاربران را تامین می کنند.) فعالی  ها و
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 راهبرد، افزايش فرص  تعامل اجتماعی در کالبد و فضای معماری می باشد.ر نمودن فضای معماری نیز مهم ترين ذيجه  اجتما  پ

اجتماعی استفاده کنندگان ااصل متی -فضايی معماری و روانی-ی معماری با ترکی  مناس  عامل های کالبدیاجتما  پذيری فضا

فضايی -عامل های کالبدی افزايش می يابد. نيد. اين اجتما  پذيری با سازگاری باال بین کالبد فضا و رفتارهای بین فردی و فرافردی

که وکو  فیزيتی رفتارهای تعاملی میان فتردی را در  "کابلی  مستقیم"يتی با  در اجتما  پذيری تاثیر دارند. اين تاثیر در دو اال ،

اوير  ذهنتی منطبت  بتر که به عنوان عاملی ادراکی و معنايی ، با ايجتاد تصت "کابلی  غیر مستقیم"فضا مقدور می سازد و ديگری با 

 (7)ذهن بنه ها، تعلقات و تجارب کبلی باشندگان، روابط اجتماعی بین استفاده کنندگان را تعريف، تسهیل،افزايش و تغییر می دهد

 محله

 ااساستات، هتا، عالکه وابستگیها، جامعه مشخص، جغرافیائی فضای يا اوزه با شهر فرهنگی  کالبدی بندی تقسیم از بخشی محله

 معموالً محالت دارد.  کرار شهر فضای مرات  سلسله استیالی در که اس  زندگی مشترک الگوی و همسايگی روابط اجتماعی، تعل 

 میباشتد، وااتدها اين اجتماعی  فرهنگی ارزشهای يا و اکتصادی ارزشهای مستن، نو  کومی، های ويژگی مبنای بر همگونی دارای

  :نمايد می تعريف اينگونه را محله 1 تاملیسون رالف . میگردد نشتار محالت میان تمايز متغیرها اين شدن دگرگون با صورتیته در

 متی بوجود مردم از گروهی میان رسمی غیر اتحاد و همسايگی محتم روابط نزديک، معاشرت زياد، يا کم پیوستگی تجمع، از محله

 :میداند الزم را زير شرايط شهری محله يک تشتیل برای و نيد

 .زياد يا کم وسع  با شهر از جغرافیايی اوزه يک بودن دارا 1-

 .شهر مردم از گروهی کوچک اجتما  يک تتوين يا پیدايش 2-

 (10.)مردم از گروهی میان اجتماعی وابستگی 3-

 تستهیالتی و ختدماتی عملتترد بتر عتالوه منطقته و ناایته مراتت  سلستله و اس  مراتبی سلسله کامالً ساختار يک شهر ساختار

 بتدون مشتارکتی و نظتارتی کتامالً مراتت  سلستله يتک محلته امتا دارنتد شهر سطح در کنترل و نظارتی و مديريتی عملتردهای

 .اس  )اقوکی مديري (مديري 

 مشخصتاتی محلهای هر رو اين از اس ، اجتماعی رفتارهای با منطب  )محله( فیزيتی واادهای کیفی  شهری، محالت در معموالً

 باشتگاه مدارس، ها، داروخانه ها، مغازه نن در که اس  نفوذی منطقه دارای محلهای هر طرفی از  .دارد شهری محالت ساير از جدا

 همچنین .شوند مند بهره ننها از روزها همه در نسانی به میتوانند محله مردم تنها که دارند کرار ها عبادتگاه و عمومی تجهیزات ها،

 اجتمتاعی رابطه هم با ارزش هم مستونی واادهای و معماری شیوه بااندازه، کالبدی های محیط در ساکن افراد که میرسد نظر به

 تصتوير کته دارد بیشتری ااتمال میتنند، زندگی محله يک در لینچ بیان به يا  همگون منطقه يک در که مردمی  دارند. بیشتری

 (11.)باشند داشته خود محله از روشنی ذهنی

 امنیت ، دارای کته متثثر شتهری وااتد يک ايجاد و شهری مرات  سلسله ساير به نسب  محله برای کوی عملترد يک ايجاد برای

 وااتد ايتن راستای در گرايی مشارک  های جنبه ايجاد و محلهای مدون ساختار نیازمند باشد اجتماعی عدال  و زيبايی و سالم 

 اجتماعتاتی همتواره بنابراين اس ، اجتماعی سازمان مختلف سطوح مرات  سلسله از بخشی ،ها محله اجتماعات باشیم. می شهری

 سیاسی مرزبندی يا و مدارس بندی منطقه با اجتماعات اين زيستی های محدوده موارد، از برخی در .دارد وجود ديگر اجتماعات در

 و مرزها از میدانیم، خود محلی اجتما  يا و محله را نن غالباً و کنیم می زندگی متانهايی در ما همه که نن با اس .  منطب  اداری

 (12)نداريم دکیقی اطال  فضاها، اين های محدوده
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 متغییرهای موثر:

 عامل به عنوان متغیرهای موثر در تحقی  شناخته شد که عبارتند از: شش مقالهدر اين 

پاول الوتن مجاورت متانی را تبار میان همسايگان اس . منظور از مجاورت کارکردی همجواری و تعريف ار :مجاورت کارکردی (1

عامل مهمی در شتل گیری الگوهای تعامل افراد مسن دانسته اس . به اين دلیل که با کاهش توانايی جسمانی نیاز به کمک متقابل 

مالکات افراد را فراهم متی امتان  همچنین در ساختمان هايی چون نپارتمان های مستونی فضاهای انتظار عمومی، افزايش می يابد.

نورند که برای مالکات ها واسطه هايی مورد نیاز اس . اين واسطه ها ممتن اس  افرادی باشند که ديگران را گرد هم می نورنتد يتا 

از اين رو به نظر می رسد مجاورت کارکردی بیش از همته  عالیتی مشترک يا موروعی باشد که شرايط اجتماعی را فراهم می نورد.ف

بر زمینه های تعامل اجتماعی کودکان و جوامع کومی بسته اثر می گذارد و اتی اگر در منطقه ای مستونی بزرگستاالن يتتديگر را 

 (7نشناسند،کودکان ممتن اس  به خوبی با هم نشنا باشند.)

 لحتا  از کته رود متی شمار به انسانی نیازهای ترين مهم زيستی نیازهای از بعد ايمنی نیازهای مازلو، نبراهام نظر طب  بر :(امنیت2
 نظتر از (8).است  جامعه در ساختاری نظمی بی و نشفتگی از پرهیز و روانی نسايش و درونی نرامش به انسان نیاز بیانگر روانشناختی

 رامن تامین، اعتماد، اطمینان،نسايش، نرامش، وجود يا نگرانی ارطراب،هراس، تهديد،نسی ، خطر، از رهايی معنای به امنی  ماهوی

 پديتده عنتوان به اجتماعی امنی  پردازد. می فرهنگی و اجتماعی هوي  تداوم افظ به فرافعال( فعال منفعل( سطوح در امنی  .اس 

 می کرار اجتماعی های گروه و مردم توجه مورد مطلوب ورعی  و موجود ورعی  يعنی توسعه راه برسر اجتماعی تحوالت مسیر در ای
 شترايط چته هتر جامعته ستطح در .بتود خواهتد اجتماعی سرمايه افزايش از ناشی جامعه در اجتماعی امنی  مسئله به اهتمام. گیرد

 تعامتل و اعتمتاد انستجام، نتیجته در رود، التتر با اجتماعی های محیط در اجتماعی موجود تعامالت چگالی و تراکم میزان و محیطی
 (9.) شد خواهد بیشتر اجتماعی

فضای معماری با محیط طبیعی و عناصر طبیعی موج  پديدنمدن کیفیتی در فضا می گردد که خود بر اشتیاق ارتبار  (طبیعت:3

فضتا از در واکع در هر فضای مستونی فعالی تهای جمعی در فضاها در برخی نقار يتک  .به فعالیتهای جمعی در نن فضا موثر اس 

که خود متاثر از چگونگی ارتبتار بتا طبیعت  و  ی دهنددر فضا را شتل م نقار کانونهای فعالی  تاکید بیشتری برخوردار اس . اين

و ويژگی های فضاها در ارتبار با بستر طبیعی، اضور عناصر طبیعی در فضا، چشم انتدازهای  ها ی باشند. مشخصهعناصر طبیعی م

ی فیزيتتی محتیط ماننتد دمتا، تهويته طبیعی، ادراک مستقیم رويدادهای طبیعی در فضای فعالی ، نسايش متاثر از تعادل متغیرها

مصالح بر موکعی  و کیفی  کانون فعالی  های جمعی در سطح ختانواده  جوهره ی، استفاده از مصالح طبیعی بر اساس ...طبیعی و

 (41).در فضای زندگی تاثیر می گذارد

را بازی می کند. در اقیق  انسان بتا از نظر برکراری روابط اجتماعی در مقیاس همسايگی و محله ای نقش مهمی  (فضاهای باز:4

دخال  در محیط و انجام تغییرات در نن، محیط را برای ارتباطات خود نماده می سازد و محیط مصنو  نیز متقابال در شتل گیتری 

رت خاطر در ساکنین صتو شخصی  انسان نقش دارد. تالش در برکراری اين تعامالت نهايتا با هدف دستیابی به رراي  و اس تعل 

 (13)می گیرد.  
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خاطرات جمعی امری اس  که در رابطه مستقیم با ساکنین محله و شهر کرار می گیرد. برای ايجتا  يتا افتظ   لاطره جمعی:(5

خاطرات جمعی، خاطرات شهر و بطور کل اایای فرهنگ يک محله به طور کل زمان، اافظه تاريخی و اجتماعی، سن  ها، اسطوره 

محل هايی که خاطره های ما در نن شتل می گیرند، بستر فرهنگی شهر، پايداری فرهنگتی، درک منظتر بته ها، اليه های تاريخی، 

 (46) عنوان واکعیتی ذهنی و... اهمی  می يابند.

 نقیلته وستايل از و بوده پیاده عابر با کامل تسلط ننها در که اجتماعی اند نقش اد باالترين با معابری هها، ه را پیاد :پیاده راه ها(6

 جمعتی فعالیت  بتروز بترای ابتزاری ههتا، ه را پیتاد میشود. استفاده معبر در جاری زندگی به سرويس دهی منظور به تنها موتوری

 مردم، اضور برای مصنو  محیط مطلوبی  میزان پیاده، افراد وسیله به استفاده برای متان يک پتانسیل باب اين در (15) .میباشند

 (47).اس  پهنه يک در نن از بردن لذت و اوکات گذران مالکات، خريد، زندگی،

 

 روش انجام تحقی :
میتزان مطالعتات کتابخانته ای  محله در بابل مورد بررسی میدانی کرار گرفته شتد و بتا استتفاده از مشتاهدات و  هارچدر اين مقاله 

با توجه به پتانسیل های محالت استتخرا  شتده اجتما  پذيری اين محالت مورد برسی کرار گرفته و عوامل موثر بر اجتما  پذيری 

 اس .
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 تحلیل و بررسی

متان  در اين پژوهش به بررسی نقش طراای شهری در اجتما  پذيری می پردازيم. بدين منظور سه عامل روزهای مختلف هفته 

، شناخته شده میدان گل، سیدجالل. متان های مورد بررسی در اين پژوهش چهار متان ه ايمو ساعات مختلف روز را در نظر گرفت

پنج شنبه بازار و شهرک دانش در شهرستان بابل می باشند. تراکم جمعی  اين متان ها را در روزهای شنبه،   دوشنبه و پنج شنبه 

 در ساعات مختلف روز )صبح، ظهر و عصر( مورد ارزيابی کرار داديم. نتايج مورد بررسی به صورت زير می باشند.

 سطح معناداری نزمون نمار میانگین مربعات خطا درجه نزادی و  مربعات خطامجم منابع

 ۰.۰۰۰ 23.932 439.273 3 147.849 متان

 ۰.۰47 1.592 26.722 2 53.111 روزهای هفته

 ۰.۰۰۰ 58.227 338.817 2 677.691 ساعات مختلف روز

 ۰.711 ۰.579 3.37 6 2۰.222 روز -متان 

 ۰.۰۰۰ 44.57 67.329 6 1۰3.972 ساع  -متان 

 ۰.412 4.812 4۰.722 1 12.889 روز -ساع  

 ۰.448 4.663 9.676 42 446.444 روز -ساع   -متان

   5.849 36 2۰9.5 خطا

    72 1265 کل

 

می باشتد يعنتی عامتل روزهتای مختلتف  ۰.۰4جدول باال نشان می دهد سطح معناداری برای عامل روزهای مختلف هفته کمتر از 

 .تاثیر مستقیم داردهفته در اجتما  پذيری افراد 

متی باشتد بنتابراين عامتل ستاعات  ۰.۰4جدول باال نشان می دهد سطح معناداری برای عامل ساعات مختلف روز کمتر از همپنین 

 .تاثیر مستقیم داردمختلف روز در اجتما  پذيری 

در اجتمتا  نیتز می باشد يعنتی عامتل متتان  ۰.۰4مالاظه می کنید سطح معناداری برای عامل متان  همانطور که در جدول باال 

 .تاثیر مستقیم داردپذيری افراد 

می باشد که نشتان دهنتده وجتود اثتر  ۰.۰4همچنین سطح معناداری برای اثر متقابل دو عامل متان و ساعات مختلف روز کمتر از 

متقابل بین اين دو عامل می باشد لذا برای بررسی دکی  تر بايد اين دو عامل را باهم در نظر بگیريم.
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 نمودار اثر متقابل دو عامل متان و ساعات مختلف

 

بیشتتر از ستاعات ديگتر روز متی نمودار اثر متقابل نشان می دهد تراکم جمعی  در سید جالل و میدان گل در هنگام عصر خیلتی 

 .باشند همچنین تراکم جمعی  در پنج شنبه بازار در هنگام ظهر بیش از ساعات ديگر روز می باشد

 نمودار اثر اصلی عامل روز

 

۲۸
۲۳

۱۸۷

۲۲

۱۷۸

۱۶۴

۶۳ ۶۱

۱۸۱

۱۰ ۱۴

۳۴

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

۱۸۰

۲۰۰

صبح ظهر عصر

میدان گل

پنج شنبه بازار

سید جالل

شهرک دانش

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

شنبه دوشنبه پنج شنبه

۳۳۹

۲۶۲

۳۶۴

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

اين پژوهش نشان می دهد تراکم جمعی  در روزهای مختلف هفته متفاوت می باشد و تراکم جمعی  در روز پتنج شتنبه بیشتتر از 

 روزهای هفته می باشد.ساير 

 نمودار اثر اصلی عامل متان

 

اين پژوهش نشان می دهد تراکم جمعی  در متان های مختلف متفاوت می باشد و پنج شنبه بازار دارای بیشترين تراکم جمعیت  

 می باشد.

، از نزمون دانتن استفاده شده است . به منظور بررسی اينته کدام يک از اين متان ها از نظر تعداد، تفاوت معناداری با يتديگر دارند

نتايج مورد بررسی به صورت زير می باشند.

 

 متان

 

 تعداد

 زير گروه ها

4 2 3 

   3.222 48 شهرک دانش

  43.222  48 میدان گل

 46.911 46.911  48 سید جالل

 2۰.222   48 پنج شنبه بازار

 ۰.431 ۰.۰9 4.۰۰۰  سطح معناداری

 

۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۲۵۰

۳۰۰

۳۵۰

۴۰۰

میدان گل پنج شنبه بازار سید جالل  شهرک دانش

۲۳۸

۳۶۴

۳۰۵

۵۸
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درصد تراکم جمعی  در میدان گل و ستید جتالل يتستان متی  5جدول باال مالاظه می کنید در سطح معناداری همانطور که در 

درصد تراکم جمعی  در  سید جالل و پنج شنبه بازار يتسان می باشتد و شتهرک دانتش بته  5باشد. همچنین در سطح معناداری 

 صورت معناداری دارای کمترين تراکم جمعی  می باشد.

 تصاوير 4-5امتیاز   ريز فاکتورها  فاکتورها 

 

 مجاورت کارکردی       

 

 میزان دسترسی به مراکز خريد

 دسترسی به اماکن عمومی 

دسترسی به معابر اصلی و وسايل 

 نقلیه عمومی

5 

5 

5 

 
 نور امنی 

 کنترل عبور و مرور

  اشرافی 

5 

5 

5 

 
 باف  خاطره جمعی

 مصالح

  عنصر شاخص

5 

5 

5 

 
 درخ  طبیع 

 اب

  فضای سبز

1 

4 

5 

 
 فضای بازی کودکان فضای باز

 مبلمان مناس 

  مطلوبی  فضا

1 

1 

3 

 
 میزان مطلوبی  پیاده راه پیاده راه ها

 کنترل عبور و مرور

  جذابی 

2 

1 

1 

 
 فاکتورهای موثر در نظر گرفته شده در اجتما  پذيری محالت بابل

شش فاکتور مجاورت کارکردی، امنی ، خاطره جمعی، طبیع ، فضای باز و پیاده راه ها در نظر گرفتته شتده است . در اين تحقی   

اين شش فاکتور نیز هرکدام شامل ريزفاکتورهايی می باشند که در جدول زير برای هر محله درنظر گرفته شده اس . اين فاکتورهتا 

امتیاز بندی  شده اس .( 5( تا بیشترين )۰از کمترين )
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 محله پنج شنبه بازار بابل

 

 شهرک دانش:

 تصاوير 4-5امتیاز   ريز فاکتورها  فاکتورها 

 

 مجاورت کارکردی       

 

 میزان دسترسی به مراکز خريد

 دسترسی به اماکن عمومی 

دسترسی به معابر اصلی و وسايل 

 نقلیه عمومی

1 

4 
5 

 
 نور امنی 

 مرورکنترل عبور و 

  اشرافی 

3 

2 

3 

 
 باف  خاطره جمعی

 مصالح

  عنصر شاخص

2 

2 
1 

 
 درخ  طبیع 

 اب

  فضای سبز

1 

4 

5 

 
 فضای بازی کودکان فضای باز

 مبلمان مناس 

  مطلوبی  فضا

1 
1 
2 

 
 میزان مطلوبی  پیاده راه پیاده راه ها

 کنترل عبور و مرور

  جذابی 

2 

2 

2 
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 میدان گل:

 تصاوير 4-5امتیاز   ريز فاکتورها  فاکتورها 

 

 مجاورت کارکردی       

 

 میزان دسترسی به مراکز خريد

 دسترسی به اماکن عمومی 

دسترسی به معابر اصلی و وسايل 

 نقلیه عمومی

5 

5 

5 

  
 نور امنی 

 کنترل عبور و مرور

  اشرافی 

1 

1 

1 

 
 باف  خاطره جمعی

 مصالح

  عنصر شاخص

4 

2 

5 

 
 درخ  طبیع 

 اب

  فضای سبز

1 

4 

5 

 
 فضای بازی کودکان فضای باز

 مبلمان مناس 

  مطلوبی  فضا

4 

3 

3 

 
 میزان مطلوبی  پیاده راه پیاده راه ها

 کنترل عبور و مرور

  جذابی 

3 

3 

3 
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 محله سید جالل:
 

 تصاوير 4-5امتیاز   ريز فاکتورها  فاکتورها 

 

 مجاورت کارکردی       

 

 میزان دسترسی به مراکز خريد

 دسترسی به اماکن عمومی 

دسترسی به معابر اصلی و وسايل 

 نقلیه عمومی

2 

2 

2 

 
 نور امنی 

 کنترل عبور و مرور

  اشرافی 

5 

1 

5 

 
 باف  خاطره جمعی

 مصالح

  عنصر شاخص

3 

3 

5 

 
 درخ  طبیع 

 اب

  فضای سبز

1 

4 

5 

 
 فضای بازی کودکان فضای باز

 مبلمان مناس 

  مطلوبی  فضا

5 

1 

1 

 
 میزان مطلوبی  پیاده راه پیاده راه ها

 کنترل عبور و مرور

  جذابی 

3 

3 

3 
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 درجه بندی فاکتورها نمودار

 
 پنج شنبه بازار

شنبه دارای بیشترين تراکم جمعی  نسب  بته روزهتای ديگتر متی باشتد.  با توجه به بررسی های انجام شده اين متان در روز پنج

اين محل نسب  بته محتل هتای ديگتر  خاطره جمعی )باف ( ، امنی  وعامل اثرگذار اين تراکم می تواند مجاورت کارکردی مناس 

ب  امتیاز بندی دارای بیشتترين باشد. در اين محل در روزهای پنج شنبه بازارهای محلی برگزار می شود و میزان دسترسی به نن ط

 در هنگام ظهر، اين متان دارای بیشترين تراکم جمعی  می باشد که فاکتورهای تاثیرگذار نن می تواند وجود طبیعت  امتیاز اس .

 مناس  اين مجموعه باشد. )فضای بازی کودکان( و فضای باز  )فضای سبز و درخ (

 سید جالل

اين متان نیز در روز پنج شنبه دارای بیشترين تراکم جمعی  نسب  به روزهای ديگر متی باشتد. با توجه به بررسی های انجام شده 

هرچند فاکتور مجاورت کتارکردی دارای امتیتاز پتايین عامل اثرگذار اين تراکم می تواند امنی  و فضای باز مناس  اين محل باشد. 

وردار اس  که اين می تواند نشانگر نن باشد که مجاورت کتارکردی می باشد، اما میزان تراکم جمعی  اين محل از سطح بااليی برخ

0

1

2

3

4

5

6

خاطره جمعی امنیت فضای باز پیاده راه طبیعت مجاورت 
کارکردی

پنج شنبه بازار

سید جالل

میدان گل

شهرک دانش
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در هنگام عصر اين متان دارای تراکم جمعی  بیشتری نستب  بته صتبح و ظهتر متی نسب  به فاکتورهای ديگر تاثیر کمتری دارد. 

 که می تواند تاثیر نور و کنترل عبور و مرور مطلوب و درنتیجه باال بودن سطح امنی  اين محل باشد. باشد

 

 

 میدان گل

با توجه بته بررستی هتای انجتام شتده . در روز پنج شنبه دارای بیشترين تراکم جمعی  می باشد اين متان نیز مانند دو متان کبل

طبیع  از امتیاز بااليی برخوردار اس  که می تواند عل  اين تراکم جمعیت  باشتد. فاکتور های مجاورت کارکردی، خاطره جمعی و 

 در هنگام عصر اين متان جمعی  بیشتری را به خود جذب می کند که عامل نن می تواند وجود طبیع  و عنصر شاخص نن باشد. 

 شهرک دانش

اين متان دارای کمترين تراکم جمعی  نسب  به سه متان باال می باشد. با توجه به امتیازات داده شده به فاکتورهای اين محل می 

از امتیاز پايینی برختوردار است . فاکتورهتای مجتاورت کتارکردی و توان درياف  که امنی ، خاطره جمعی، فضای باز و پیاده راه ها 

 موف  نبوده اند.  در اين متان دارای امتیاز بااليی می باشند در جذب جمعی طبیع  با توجه به اينته 

 

 نتیجه گیری

نبه بازار دارای بیشترين تراکم جمعی  نسب  به محله های ديگر می باشد. با توجته بته امتیتازاتی کته بنتا بتر شتواهد محله پنج ش

در  3/3در ختاطره جمعتی،  5در امنیت ،  5مجاورت کتارکردی،  در 5اين متان دارای متوسط امتیاز  موجود به فاکتورها داده شده

محله سید جالل دومین محله از نظر تراکم جمعی  می باشد. اين متان   در پیاده راه ها می باشد. 3/3در فضای باز و  6/3طبیع ، 

در پیاده  3ر فضای باز و د 6/1در طبیع ،  3/3در خاطره جمعی،  6/3در امنی ،  6/1در مجاورت کارکردی،  2دارای متوسط امتیاز 

در  1در مجتاورت کتارکردی،  5اين متان دارای متوستط امتیتاز  راه می باشد. سومین محل از نظر تراکم جمعی  میدان گل اس .

ن تتراکم شهرک دانش دارای کمتتريدر پیاده راه ها می باشد.  3در فضای باز و  3/2در طبیع ،  3/3ه جمعی، ردر خاط 3/2امنی ، 

در امنی ،  6/2در مجاورت کارکردی،  1/3جمعی  نسب  به محله های ديگر بررسی شده می باشد. اين متان دارای متوسط امتیاز 

می توان اينگونه نتیجه گرفت  کته فاکتورهتای در پیاده راه می باشد.  2در فضای باز و  3/4در طبیع ،  3/3در خاطره جمعی،  6/4

کته در  با توجه به کل امتیازات داده شده و در نظر گرفتن تراکم جمعیت  ر مستقیم بر تراکم جمعی  دارند.در نظر گرفته شده تاثی

در بته ترتیت  ختاطره جمعتی، امنیت ، فضتای بتاز، پیتاده راه، طبیعت  و مجتاورت کتارکردی نمتده فاکتورها  نمودار درجه بندی

  تاثیرگذار می باشند.اضورپذيری افراد 
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Abstract: 
In the contemporary era with increased individualism, due to the physical environment as a place 

neighboring people, for closer them to each other and compensation for lost part of social 

interaction. human created as social beings.To satisfy their needs is forced to live in groups and 

interact with other human beings and communicate with them.The present study mining by 

extracting the most important factor in the formation of interactions between residents and the 

environment at Panjshanbe bazar, Seyed Jalal, Gol square and Danesh district do the collection 

datas.Criteria considered are include the presence of functional, security, privacy, nature, 

outdoor, furniture and walk. we used survay and field study.to obtain the population density In 

line with the valuation and measurement of the impact of the aforementioned factors were 

used.The results, the impact of this factor in promoting social interaction among residents of 

states.    
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