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 چکیده

ویژه در روابط همسایگی مواجه شده  به شهروندانزندگی معاصر در شهرهای پرجمعیت با کاهش شدید تعامالت اجتماعی میان 

که در گذشته در محالت سنتی همواره زندگی جریان داشته و اهالی در کنار هم مانند اعضای یک خانواده زندگی  است. درحالی

ن دیگر نیز از مفاهیم پردازا بار توسط اسموند مطرح شد و بعدها نظریه گرا اولین گریز و مردم های مردم کردند. استفاده از واژه می

هایی از فضای شهری است که بر میزان  اند. هدف پژوهش حاضر دستیابی به مؤلفه گرایی سخن به میان آورده مشترک مردم

آوری اطالعات به  گرایی محالت سنتی شهر رشت مؤثر هستند. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس جمع مردم

پرسش مرتبط با متغیرهای  50ای مشتمل بر  آوری اطالعات، پرسشنامه است. همچنین ابزار جمع روش اسنادی و پیمایشی میدانی

ها از مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی و روش برآورد حداقل مربعات جزئی با  وتحلیل داده منظور تجزیه پژوهش است. به

محالت سنتی شهر رشت جامعۀ آماری و ساکنین  بهره گرفته شد. ساکنین SMART PLS3 و SPSSافزارهای  استفاده از نرم

نفر از  265های پژوهش نیز از  خانه و پیرسرا به منظور انتخاب نمونۀ آماری در نظر گرفته شدند. داده محالت استادسرا، چله

ترتیب معیارهای دلبستگی اجتماعی،  آوری شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که به ساکنین محالت مذکور جمع

بینی و خلق رویدادهای اجتماعی و هندسه و ابعاد فضا بر  شمول بودن، خوانایی، پیش پذیری، زیبایی و دلپذیری، همه معتج

 خانه و پیرسرا در شهر رشت مؤثر هستند. گرایی محالت سنتی استادسرا، چله ارتقای سطح مردم

 ه.گرایی، محالت سنتی، محل پذیری، شهر رشت، مردم اجتماع واژگان کلیدی:
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Abstract 
Unlike the traditional lifestyle that was associated with extensive public interactions 

comparable to those among family members, contemporary life in densely populated 

cities has witnessed a sharp decline in social interactions among Citizens in general, 

and neighborhoods in particular. Words of sociopetal and sociofugal for the first time 

raised by Osmond that some other scientists have commented on that later. The 

present study was an attempt to detect urban space elements that affect the level of 

sociopetal in traditional neighborhoods of Rasht. A 50- item questionnaire related to 

research variables was used for data collection purposes. Confirmatory Factor 

Analysis and the partial least square method were used within the framework of SPSS 

and SmartPLS3 software to analyze the data. People living in traditional 

neighborhoods of Rasht were recognized as population of the study and residents of 

Ostadsara, Chelehkhane and Pirsara neighborhoods were considered as samples of the 

study. Research data were collected from 265 residents of the afore-mentioned 

neighborhoods. The results showed that social attachment, sociability, Beauty and 

comeliness, inclusiveness, readability, prediction and creation of social events, and 

the geometry and dimensions of space can improve the level of sociopetal in 

Ostadsara, chelekhane and Pirsara neighborhoods in declining order of significance. 

Keywords: Sociability, Sociopetal, Neighborhood, Traditional Neighborhoods, Rasht 

city.
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 مقدمه و طرح مسئله

برقراری های ابتدایی انسان ارتباط و تعامل اجتماعی با دیگران است.  ترین نیاز یکی از مهم

تواند یک موضوع فیزیکی، یک نگاه، یک مکالمه و ارتباط میان  ارتباط و تعامل اجتماعی می

به عوامل  های متقابل روزمره (. کنش23: 1386ساکنان یک فضا باشد )دانشپور و چرخچیان، 

شوند و آنچه از طریق  مختلفی ازجمله روابط و مناسبات ظریف که در قالب کلمات بیان می

: 1390، 1کنیم، بستگی دارد )گیدنز های گوناگون ارتباط غیرکالمی به دیگران منتقل می شکل

اشته و عنوان قابلیتی برای فضا در نظر د تعامالت اجتماعی در فضاهای فعالیت را به 2(. بارکر120

دهی و چیدمان  همواره بر ماهیت جمعی رفتاری فضاهای فعالیت تأکید کرده است. با سازمان

های  توان به سطح مطلوبی از تعامالت جمعی و خلوت متناسب با فعالیت فضایی مناسب می

 . (97: 1397موجود در فضا دست یافت )کرمی و همکاران، 

ی پویا و با هویت، فرهنگ سکونت مبتنی بر محلۀ سنتی ایرانی در قالب یک واحد اجتماع

شرایط بومی را از دوران کودکی و در قالب حضور در فضاهای محله و بازی و ارتباط با 

عنوان  (. انسان به134: 1396پور،  داد )دانشپور و ساالری ساالن به ساکنین خود انتقال می هم

منظور حضور در فضای  سب بهترین عامل در پویایی فضای شهری، نیازمند بستری منا مهم

هایی در شهر نیاز خود به برقراری روابط و تعامالت  شهری است و همواره با ایجاد ساختار

عنوان  محله بهچهره را فراهم کرده است.  به اجتماعی را برآورده کرده و امکان ارتباطات چهره

دقیقه(  5-4یاده )خانوار با شعاع دسترسی پ 1250-700فضای شهری مکان سکونت و اشتغال 

ها دارای عناصر شاخصی هستند که  (. محله196: 1395نژاد و همکاران،  شود )رحیمی تعریف می

ها الزم است تا  هایی برای حضور انسان عنوان مکان شوند و به باعث ایجاد تعامالت اجتماعی می

: 1395مکاران، نژاد و ه ها تمهیداتی اندیشیده شود )رحیمی جهت ارتقا کیفیت و سرزندگی آن

های  (، فضای عمومی محله اولین مکان برقراری رابطه انسان با اجتماعش بوده و در سال195

ریزان و طراحان شهری قرار گرفته است )شجاعی و  شناسان، برنامه اخیر بسیار موردِتوجه جامعه

فیزیکی گرفته، ساختار محیط محله و طراحی  (. با توجه به تحقیقات صورت94: 1394پرتوی، 

زمان سکونت در محله رابطۀ مستقیم و  آن در بهبود تعامالت اجتماعی مؤثر است. همچنین مدت
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مثبتی با شدت تعامالت اجتماعی دارد؛ زیرا هرچه در یک محله ساکنان مدت بیشتری سکونت 

داشته باشند، فرصت بیشتری برای آشنایی ساکنین با یکدیگر وجود داشته و موجب باال رفتن 

 (.17: 1394شود )احقر و رادفر،  ها می تعامل اجتماعی آن درجه

کننده یا  گریز یا پراکنده دوست یا گردآورنده و مردم پذیر یا اجتماع ، اجتماع1گرا های مردم واژه

کند. این  آورد و یا از هم دور می گریز بیانگر کیفیت فضایی است که مردم را گرد هم می اجتماع

 ( زمانی که مدیر بیمارستان ساسکاچوان بود مطرح شد1957) 2اسموند توسطبار  ها اولین واژه

 . (95: 2010، 4و مولسکی 3)لنگ

در کشور ما محالت امروزی توانایی پاسخگویی نیازهای اجتماعی را نداشته است، 

که شاهد عدم حضور و بازی کودکان در فضاهای باز محالت هستیم و همچنین  ای گونه به

غریبه هستند. در گذشته محالت سنتی همواره شاهد حضور مردم بوده و  ساکنین با یکدیگر

ساکنین با یکدیگر در ارتباط بودند، روابط همسایگی وجود داشته و فضاهای باز محله همواره 

پور و  های خود بودند )ساالری مملو از اهالی در حال صحبت بوده و کودکان نیز مشغول بازی

 (. 41: 1397همکاران، 

های طبیعی و کالبدی  هری است که دارای هویت اجتماعی و تاریخی غنی و پتانسیلرشت ش

های سنتی و قدیمی شهر باعث کاهش  برنامگی در خصوص بازآفرینی محله فراوانی است. اما بی

ای است که در بسیاری از  ها شده و این مسئله گرایی و محوریت انسان در این محله سطح مردم

راه  های اطراف پیاده خصوص در محله خورد. در شهر رشت به م میشهرهای ایران به چش

ها آکنده از اتومبیل شده و فقط محلی برای گذر هستند و اهالی محله  شهرداری، فضاها و محله

برند. این موضوع سبب از بین رفتن هویت  ها پناه می ها به ساختمان برای فرار از ترافیک اتومبیل

های سنتی  که محله های سنتی شده است. ازآنجایی گرایی در محله اجتماعی و کاهش سطح مردم

های مهم تاریخی،  شهر رشت با سبک سکونت اجتماعی مبتنی بر فرهنگ محلی، از میراث

خانه و پیرسرای شهر  هویتی و اجتماعی این شهر هستند، پژوهش حاضر محالت استادسرا، چله
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ها نسبت  گرایی در این محله عوامل مؤثر بر مردم دهد تا با بررسی رشت را مورد بررسی قرار می

 شناسی آن اقدام شود.  به ارزیابی این عوامل و آسیب

هایی از فضای شهری است که بر میزان  هدف نوشتار حاضر سنجش و ارزیابی مؤلفه

گرایی محالت سنتی شهر رشت مؤثر هستند و سبب ارتقای تعامالت اجتماعی در فضای  مردم

های محیطی مؤثر بر  . همچنین سعی بر این است که مدلی منسجم از مؤلفهشوند شهری می

رو، سؤال اصلی  ازاینپذیری محالت سنتی با روابط مشخص ارائه شود.  گرایی و اجتماع مردم

های سنتی شهر  گرایی مراکز محله این پژوهش عبارت است از اینکه چه عواملی بر سطح مردم

خانه و پیرسرا  گرایی در سه محلۀ استادسرا، چله آیا میزان مردمرشت تأثیرگذار هستند؟ همچنین 

 متفاوت است؟

 مبانی و پیشینه نظری
ای اختصاص داده که زمان  گونه روز را به کارهایی متنوع و بسیار به انسان معاصر تمام شبانه

ی همیشه کم است. درنتیجه نیاز به فضاهایی که آرامش را به فرد برگردانند و بستری برا

 شود. پاسخگویی به نیازهای متعالی او باشد بسیار احساس می

پردازان بر تأثیر این کیفیت بر  حدی است که بسیاری از نظریه گرایی فضاها به اهمیت مردم

تنها توسط  اند. بر طبق این نظرات دلبستگی به مکان نه دلبستگی به مکان زندگی تأکید ورزیده

شود بلکه کیفیت تعامالت اجتماعی در مکان نیز بر  یوجوه فیزیکی در یک مکان تقویت م

شهرها به علل  طور چشمگیری در کالن ها به دلبستگی به مکان مؤثر هستند. امروزه وابستگی

های نوین ارتباطی و اطالعاتی و اینترنت، اتومبیل و سایر وسایل  مختلفی همچون ورود فنّاوری

حل کار از بین رفته است )تبریزی و ونقل خصوصی، فاصله زیاد محل سکونت و م حمل

 (.266: 1393همکاران، 

 گریز گرا و مردم فضای شهری مردم

ای از وجوه  گرایی تعاریف متعددی ارائه شده است که هر یک به جنبه در مورد مفهوم مردم

گرایی در فضاهای شهری به نیاز مردم به دلبستگی و تعلق  گوناگون آن اشاره کرده است. مردم

ی و تعامل شهروندان باهم بستگی دارد که تحقق این موضوع در یک فضای اجتماعی اجتماع
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د )مردمی و  شو کننده و همچنین تأمین آسایش فیزیولوژیکی و حس مالکیت ممکن می حمایت

چهره وجود دارد و فاصلۀ  به گرا امکان دیدارهای چهره دهی مردم (. در سازمان4: 1393سراجی، 

گریز  دهی مردم های اجتماعی، مشورتی است. در مقابل سازمان د فاصلههای نشستن در ح مکان

(. 9: 1392پور و خسروشاهی،  شود )موسی سبب عدم تمایل به برقراری تعامل اجتماعی می

یابند.  صورت داوطلبانه در آن حضور می گرا فضایی سرزنده بوده که مردم به فضای مردم

ماعی در آن جریان دارد، شهروندان با همسایگان فضاهایی غنی از حس آسایش که زندگی اجت

پردازند و  اند، جایی که افراد در آن به مبادله احساسات و افکار خود با دیگران می خود در ارتباط

 (.3: 1396پور و همکاران،  دارای ابعاد انسانی هستند )علی

 پیشینه نظری

یرها تالش شده است تا تحقیقاتی که منظور شناخت عوامل تأثیرگذار و تحلیل ارتباط بین متغ به

بار  گرایی در ارتباط هستند بررسی شوند. اولین نوعی با حوزۀ اصلی پژوهش یعنی مردم به

که مدیریت بیمارستان  1966گرا در سال  گریز و مردم های مردم ( از واژه1957اسموند )

اجتماعی میان بیماران در ساسکاچوان کانادا را برعهده داشت استفاده کرد. وی با بررسی روابط 

داد، به بیان این دو نوع فضای  فضاهای مختلف بیمارستان و تغییراتی که در چیدمان فضایی می

ها را بیانگر فضاهایی دانست که مردم را گرد هم  گریز پرداخت و این واژه گرا و مردم مردم

( این 1982) 3تی هالادوارد  .(2017، 2و حیدری1پور )تقی کنند آورند یا از هم دور می می

اصطالحات را گسترش داده و تأثیرگذاری موقعیت موانع در فضاها را بر روابط بین مردم 

(. هال عنصر فرهنگ را در فضاهای شهری مورد 2017و همکاران، 4توصیف کرده است )میندل

أکید گرا ت گیری فضاهای مردم های نشستن در شکل دهد و بر نقش مبلمان و مکان بررسی قرار می

گرایی در آثار  مفاهیم مربوط به مردم( شامل 1(. جدول )2016، 6و فالحت 5لو )نقی کند می

 پردازان است. نظریه
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 پردازان  گرایی در آثار نظریه . مفاهیم مربوط به مردم1جدول

 گرایی مفاهیم مربوط به مفهوم مردم

 تعریف مفهوم سال پرداز نظریه

جین 

1جیکویز
 

 کنندگان در آن باشد. که تنوع کاربری و استفاده فضایی سرزندگی 1961

 1966 اسموند
گریز و  فضای مردم

 گرا مردم
 کنند. آورند یا از هم دور می فضاهایی که مردم را گرد هم می

 گرا فضای مردم 1966 ادوارد هال
کند و با  فضایی که مردم را به مکث و جمع شدن تشویق می

 .کند چیدمان خود بر حضور تأکید می

2نویترا
 نقاطی برای آرامش روانی انسان پذیر فضای اجتماع 1969 

3هالپرین
 1972 

فضای شهری 

 گرا مردم

فضاهایی که به شهر و زندگی شهری کیفیت و شخصیت 

 دهد. می

4ویلیام وایت
 زندگی خیابانی 1980 

زنند یا  ها باهم حرف می فضایی که مردم در آنجا ساعت

 نند.ک های طوالنی می خداحافظی

نوربرگ 

5شولتز
 

1984 
فضای شهری 

 پذیرای دیدار

فضا دارای بنیادی شناختی بوده و پذیرای برخوردهای اجتماعی 

 و تعامالت سازنده است.

6یان گل
 کنندگی فضا دعوت 1987 

چهره دیدار کنیم و  به فضایی که بتوانیم با همسایگان چهره

 بپردازیم.اندوزی  طور مستقیم از راه حواسمان به تجربه به

 مکان پذیرا 2005 جان لنگ
های متنوعی در  ها و فعالیت مکانی دارای ابعاد انسانی که رفتار

 دهد. آن رخ می

7متیو کرمونا
 های ترسناک مکان 2010 

پذیری  جایی که تعامالت اجتماعی پایین و در تضاد با اجتماع

 است و ترس بر چهره محل چیره شده است.

   1393؛ مردمی و سراجی، 1396؛ علی پور و همکاران، 1390ی و همکاران، منبع: بختیارنصرآباد

                                                           
1 Jacobs 
2 Neutra 
3 Halprin 
4 Whyte 
5 Norberg schulz 
6 Gehl 
7 Carmona 
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بررسی عوامل مؤثر بر »آمده از پژوهشی با عنوان  دست در ایران نیز، بر اساس نتایج به

ها و ضرورت  ، توجه به نقش مکان در زندگی اجتماعی انسان«ای های محله پذیری بوستان اجتماع

عنوان بستر تعامالت اجتماعی و  های شهری، به ی چون بوستانتوجه به فضاهای باز و عموم

(. در پژوهش 1397نقش آن در الگوهای تفریح و فراغت بسیار اهمیت دارد )کرمی و همکاران، 

پذیری در فضای  های مؤثر بر ارتقای تعامالت اجتماعی و اجتماع سنجش مؤلفه»دیگری نیز به 

راه، ارتباط  دهد که معیارهایی مثل پیاده ان میپرداخته شده است. نتایج حاصل نش« شهری

های مؤثر بر ارتقای تعامالت اجتماعی بوده و باعث  غیرکالمی و تعامل فضا و مکان، مؤلفه

ها در طراحی فضای شهری،  شوند. برای رسیدن به این مؤلفه پذیری در فضای شهری می اجتماع

صی بودن فضا و غنی کردن تجربیات هایی مانند سرزندگی، عمومی و خصو استفاده از شاخص

( به 1394(. شجاعی و پرتوی )1394بخش،  شهروندان پیشنهاد شده است )منصوری و جهان

با در نظر گرفتن « پذیری در فضاهای عمومی عوامل مؤثر بر ایجاد و ارتقا اجتماع»بررسی 

نشان داده است  های مختلف فضای عمومی در شهر تهران پرداخته اند. نتایج این پژوهش مقیاس

ریزی و طراحی فضاها سبب ادامه حیات  پذیری در حین برنامه که توجه به معیارهای اجتماع

 شود.  های مختلف می فضاها در مقیاس

توان گفت فضاهای باز و عمومی بستر تعامالت اجتماعی بوده  با توجه به آنچه ذکر شد می

الت اجتماعی مؤثر هستند. همچنین توجه پذیر و خاطرات جمعی در ارتقای تعام و عناصر تجمع

راه، ارتباطات غیرکالمی، تعامل فضا و مکان، سرزندگی و ... در حین  به معیارهایی چون پیاده

پذیری محالت سنتی مؤثر باشند. در ادامه  تواند بر اجتماع ریزی و طراحی فضا می برنامه

 شود. گرایی بررسی می های مؤثر بر مردم مؤلفه

 گرایی ها و ابعاد مؤثر بر مردم مؤلفه مدل مفهومی

شماری دارد.  های بی عنوان یک مفهوم چندبُعدی جنبه پذیری به گرایی و یا به تعبیری اجتماع مردم

باره سه موضوع  های فیزیکی و کالبدی بوده است، وایت دراین پردازان بر ویژگی تأکید اکثر نظریه

انتقال آسان از مسیر حرکت به »و « فروشی اغذیهخدمات »، «قابل نشستن»را بیان داشته است: 

تأکید اصلی یان گل و همکارانش بر حواس و ابعاد انسانی برای تحقق «. های توقف شهری مکان

ای مانند راه رفتن، توقف کردن و نشستن، صحبت کردن و مالقات کردن  های ساده یافتن فعالیت
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بندی کرد:  توان در سه دسته طبقه را میطورکلی عوامل مؤثر  به (.22: 1395لو،  است )نقی

کنندگان از  عوامل انسانی، مربوط به استفاده«. ادراکی -معنایی»و « محیطی»، «انسانی»های  جنبه

معنایی نیز -فضا است، عوامل محیطی به فضای مورد استفاده افراد مربوط بوده و عوامل ادراکی

با توجه به  (.1114: 2016و و فالحت، ل حاصل برآیند دو عامل انسانی و محیطی است )نقی

ترین و  دلیل اینکه عوامل محیطی مهم گرایی فضای شهری، به عوامل متعدد مؤثر بر مردم

گرا است،  ریزان شهری برای خلق فضای شهری مردم ترین ابزار دست طراحان و برنامه اصلی

ردِتوجه است. پس از عامل محیطی از میان سه عامل ذکرشده انتخاب شده و در این پژوهش مو

گرایی  های ارزشمند مرتبط در رابطه با عوامل محیطی مؤثر بر مردم بررسی منابع و پژوهش

 فضای شهری، درنهایت دو مؤلفه کالبدی و فعالیتی به دست آمد.

مواردی مانند خلوت مطلوب، قلمرو، وضوح خوانایی، آسایش و امنیت  :های کالبدی مؤلفه

کند که این  دهی فضایی عمل می مثابۀ سامان ر محیطی فضای کالبدی بهشوند. در ه را شامل می

دهی  (. از طریق سازمان2003، 1سامانۀ فضایی بر روابط اجتماعی تأثیر بسزایی دارد )پاساالر

توان به سطح مطلوب و مناسبی از روابط اجتماعی و خلوت  مطلوب فضاها و چیدمان فضایی می

 (.1999، 2موردِنظر دست یافت )آرکیا های فضاهای متناسب با فعالیت

های فعالیتی: بارکر تعامالت اجتماعی در فضاهای فعالیتی را به منزلۀ قابلیت فضا  مؤلفه

(. دلبستگی و تعلق به مکان فقط از طریق ابعاد فیزیکی کالبدی 1968معرفی کرده است )بارکر، 

، 3فضا نیز مؤثر هستند )پال شود، بلکه کیفیت رفتارها و تعامالت اجتماعی در تقویت نمی

های فعالیتی فضاهای شهری بر کیفیت و کمّیت جذب  توان گفت ویژگی اساس می (. براین2002

: 1386منظور برقراری ارتباط در این فضاها تأثیرگذار هستند )دانشپور و چرخچیان،  شهروندان به

ابانی و رویدادهایی از این های خی های خاص در فضا مانند نمایش بینی و خلق رویداد (. پیش23

هایی  دهند، باعث افزایش جذابیت فضاها شده و موقعیت قبیل که مردم را با یکدیگر پیوند می

 (.1980، 4شود )وایت برای برقراری ارتباط میان شهروندان ایجاد می

                                                           
1 Pasalar 
2 Archea 
3 Poll 
4 Wiliam Whyte 
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های مؤثر ذکر  گرفته و همچنین مواردی که در قسمت مؤلفه های صورت پژوهش  با بررسی

گرایی فضای  های مؤثر بر مردم ها و ابعاد و شاخص دهندۀ مؤلفه مدل مفهومی که نشانشد، یک 

 شهری است طراحی شد.

 
. مدل مفهومی پژوهش1شکل  

 صورت است:  با توجه به هدف پژوهش سؤاالتی که در این نوشتار مطرح است، بدین

 پیرسرا متفاوت است؟خانه و  گرایی در سه محلۀ استادسرا، چله آیا میزان مردمسؤال اول: 

 های سنتی شهر رشت تاثیرگذارند؟ گرایی مراکز محله چه عواملی بر سطح مردمسؤال دوم: 

 دو فرضیه قابل بررسی است:شده و سؤاالت پژوهش،  همچنین بر اساس مدل مفهومی ارائه

 خانه و پیرسرا متفاوت است. گرایی در سه محلۀ استادسرا، چله فرضیه اول: سطح مردم

بینی و خلق رویدادهای  شمول بودن، پیش های دلبستگی اجتماعی، همه ه دوم: مؤلفهفرضی

گرایی محالت  پذیری، زیبایی و دلپذیری، خوانایی، هندسه و ابعاد فضا بر مردم اجتماعی، تجمع

 سنتی شهر رشت مؤثر هستند.

 پژوهشروش 

های کاربردی  ژوهشروش تحقیق کلی در این پژوهش از نوع کمّی و بر اساس هدف از نوع پ

ای، اسنادی و میدانی  ها در این پژوهش برمبنای مطالعات کتابخانه آوری داده روش جمع است.

راستا اطالعات موردِنیاز از کتب و مقاالت مرتبط و همچنین بررسی اسناد  بوده است. دراین
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بودند  جامعۀ آماری پژوهش کلیه ساکنان محالت سنتی شهر رشت دست آمد. شهرداری رشت به

عنوان نمونۀ آماری مورد بررسی قرار گرفتند. حجم  خانه و پیرسرا به و محالت استادسرا، چله

منظور پاسخ دادن  صورت تصادفی انتخاب شدند. به نفر از محالت ذکرشده به 265گروه نمونه 

د گرایی محالت سنتی سؤاالتی در مور به سؤال اصلی تحقیق و دستیابی به عوامل مؤثر بر مردم

گرایی با توجه به مبانی نظری تحقیق و مدل مفهومی  های محیطی بر مردم چگونگی تأثیر مؤلفه

نمونه  50شده، طرح شد. در ادامه در یک مصاحبۀ مقدماتی از جامعۀ آماری تعداد  ارائه

های تحقیق، درنهایت یک مؤلفه  آوری شد و بعد از محاسبۀ آلفای کرونباخ هر یک از مؤلفه جمع

دلیل ضریب آلفای منفی از ادامه روند مصاحبه و تحلیل حذف و  وان ایمنی و امنیت بهتحت عن

شده برای پژوهش حاضر دو بخشی بوده که  پرسشنامه تدقیق سؤال تدقیق شد.  46مؤلفه با  7

پرسش با مقیاس پنج  46بخش اول شامل مشخصات فردی پاسخگو و بخش دوم در قالب 

، آزمون کروسکال والیسها از  ر تحلیل و ارزیابی این دادهدای لیکرت سنجیده شد.  گزینه

اس  ال اسمارت پیافزارهای  تحلیل عاملی تأییدی و روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم

اس بهره گرفته شد. همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از روش اعتبار محتوا )تأیید  اس پی و اس

شد. آلفای کرونباخ تأئید  ایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخاستادان گروه شهرسازی( و پای

 بود.  889/0برای کل سؤاالت این پرسشنامه 

 محدوده پژوهش

شهر رشت مرکز شهرستان رشت و استان گیالن است. محالت سنتی رشت در ادوار مختلفی از 

دِنظر بخشی از هستۀ اند. سه محدودۀ مور دورۀ صفویه تا پهلوی شکل گرفته و گسترش یافته

 است.  2و بخشی از منطقه  1اولیه شهر بوده و شامل بخشی از منطقه 

محلۀ میرزا کوچک خان )استادسرا(: این محله به دو بخش شمالی )جدید( و جنوبی )قدیم( 

شود که قسمت شمالی ازنظر کالبدی نسبتاً مطلوب است. این محله از شمال به بلوار  تقسیم می

اختمان استانداری(، از شرق به خیابان سعدی، از جنوب به خیابان طالقانی معلم شرقی )س

 شود. )بیستون( و از سمت غرب به بلوار معلم محدود می

الهدی، از شرق به خیابان امام خمینی، از  خانه: این محله از شمال به خیابان علم محلۀ چله

درصد مساحت این  96شود .  یبهمن محدود م 22جنوب به بلوار حافظ و از غرب به خیابان 
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های قدیمی  خانه از محله محدوده به کاربری مسکونی با تراکم متوسط تعلق دارد. محله چله

 سال است. 100رشت است و حدود قدمت آن 

محلۀ پیرسرا: این محله از شمال به خیابان طالقانی، از جنوب به بلوار ضیابری، از شرق به 

شود. در خیابان سردار جنگل  به خیابان سردار جنگل محدود میبهمن و از غرب نیز  22خیابان 

اند،  فروشانی که از شهرهای اطراف به این مکان آمده های ناسازگار از قبیل دست وجود فعالیت

 بر ایجاد سیمای شهری نامناسب، سبب سلب آسایش ساکنین شده است. عالوه

 
(1385. محدوده مورد مطالعه )منبع: طرح جامع رشت، 2شکل   

 تحلیل و بحث 

 265اس، از میان  اس پی افزار اس شده با نرم های انجام در پژوهش حاضر و با توجه به تحلیل

% ساکن محله  5/35همچنین  اند. % را مردان تشکیل داده 5/61% را زنان و  5/38دهنده،  پاسخ

  اند. % ساکن محله پیرسرا بوده 34خانه و  % ساکن چله6/30استادسرا، 
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ابر بخش مبانی نظری پژوهش، با بررسی منابع علمی موجود و تجارب خارجی و داخلی بن

عنوان عوامل مؤثر بر  گویه به 46مؤلفه و  7گرایی درنهایت  درزمینۀ ارتقای سطح مردم

 گرایی مطرح شدند.  مردم

( >05/0P)گرایی معنادار بوده  برای تمام متغیرهای مردم 1نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف

 و درنتیجه دارای توزیع نرمالی نیست و باید از آزمون ناپارامتریک استفاده کرد.

 خانه و پیرسرا متفاوت است. گرایی در سه محلۀ استادسرا، چله فرضیه اول: مردم

 آزمون کروسکال والیس

طرفه است  ،آزمون ناپارامتریک معادل تحلیل واریانس یک Hآزمون کروسکال والیس یا آزمون 

 دهد.  ای سه یا بیش از سه گروه مستقل را نشان می ه تفاوت رتبهک

 نتایج آزمون کروسکال والیس. 3جدول

 متغیر مستقل

 متغیر وابسته
Chi-Square Df Sig 

 580/0 2 088/1 دلبستگی اجتماعی

 001/0 2 002/14 شمول بودن همه

بینی و خلق رویدادهای  پیش

 اجتماعی
114/50 2 000/0 

 000/0 2 273/45 یپذیر تجمع

 000/0 2 376/17 زیبایی و دلپذیری

 000/0 2 533/16 خوانایی

 000/0 2 978/25 هندسه و ابعاد فضا

 000/0 2 005/31 گرایی مردم

، «بینی و خلق رویدادهای اجتماعی پیش»آمده از بررسی متغیرهای  دست براساس نتایج به

برای هر چهار  sigمقادیر « هندسه و ابعاد فضا»و « یخوانای»، «زیبایی و دلپذیری»، «پذیری تجمع»

خانه و پیرسرا تفاوت معناداری  توان گفت سه محلۀ استادسرا، چله است و می 000/0متغیر برابر با 

                                                           
1 Kolmogorov Smirnov 

محل سکونت پاسخ دهندگان 6 -4جدول   
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خانه سطح  که از مقادیر میانگین مشخص است، متغیرهای مذکور در محلۀ چله گونه دارند و همان

سرا نسبت به دو محلۀ دیگر سطح پایینی دارد. طبق نتایج آزمون نسبتاً باالیی داشته و محلۀ استاد

گرایی در محالت سنتی شهر رشت  کروسکال والیس و مقایسه میانگین متغیرهای مؤثر بر مردم

تر بوده و در خلق رویدادهای اجتماعی پیشرو است.  پذیر خانه تجمع دهد که محلۀ چله نشان می

شمول بودن نیز در سطح باالیی  زیبایی و دلپذیری و همه همچنین این محله ازلحاظ خوانایی و

 نسبت به دو محلۀ دیگر قرار دارد. نمودار زیر گویای این واقعیت است:

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 خانه و پیرسرا گرایی در سه محله استادسرا، چله . مقایسه میانگین متغیرهای موثر بر مردم1نمودار

گرایی انجام شد و سطح این  غیرهای مؤثر بر مردمهایی که برای هرکدام از مت بعد از بررسی

گرایی نشان داد که این متغیر در بین  متغیرها در نتایج آزمون کروسکال والیس برای متغیر مردم

( 1مطابق نمودار )(. sig= 000/0)خانه و پیرسرا تفاوت معناداری دارد  سه محلۀ استادسرا،  چله

خانه بیشتر از دو محلۀ دیگر بوده و محالت  ر محلۀ چلهگرایی د شود که میزان مردم مشاهده می

ترتیب در رتبۀ دوم و سوم قرار دارند بنابراین فرض اول  گرایی به پیرسرا و استادسرا ازلحاظ مردم

 شود. پذیرفته می

بینی و خلق رویدادهای  شمول بودن، پیش های دلبستگی اجتماعی، همه فرضیه دوم: مؤلفه

گرایی  زیبایی و دلپذیری، خوانایی، هندسه و ابعاد فضا بر مردم پذیری، اجتماعی، تجمع

 محالت سنتی شهر رشت مؤثر هستند.

0

50

100

150

200

دلبستگی 

 اجتماعی

همه شمول 

 بودن

پیش بینی و 

خلق رویدادهای 

 اجتماعی

زیبایی و  تجمع پذیری

 دلپذیری

هندسه و ابعاد  خوانایی

 فضا

 مردم گرایی

 پیرسرا چله خانه استادسرا
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 مدل تحلیل عاملی تأییدی

 های زیرمجموعه ازجمله تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک (SEM) یابی معادالت ساختاری مدل

(CFA) نظور آزمون روابط پیچیده م شوند که به ای از فرایندهای قوی آماری گفته می به خانواده

(. بر اساس چارچوب نظری و 6: 2020و همکاران،  1روند )ماتا کار می بین متغیرها و فرایندها به

گرایی در  های کلیدی مؤثر بر ارتقای سطح مردم منظور تبیین مؤلفه شده، به مدل مفهومی ارائه

انجام شده   SMART PLS3افزار  های سنتی، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم مراکز محله

های مسیر  صورت دیاگرام است. نخستین گام در انجام تحلیل عاملی تأییدی طراحی مدل به

شده در قالب مربع و متغیرهای  مبتنی بر چارچوب نظری است، که در آن متغیرهای مشاهده

لت متغیرهای شوند و فرض بر این است که متغیرهای نهفته ع نهفته در قالب دایره ترسیم می

همبستگی  شده هستند. طبق این جدول بین تمام متغیرها همبستگی مثبت وجود دارد و مشاهده

گرایی و هفت متغیر مرتبه دوم کامالً معنادار است و  بین متغیر پنهان مرتبه اول یعنی مردم

 توجه است. براین، ارتباط میان متغیرهای مرتبه دوم نیز قابلِ عالوه

 ی متغیرهای پنهان در مدل پژوهش. همبستگ4جدول 

همبستگی 

 میان متغیرها

 

دلبستگی 

 اجتماعی

 

شمول  همه

 بودن

بینی و  پیش

خلق 

رویدادهای 

 اجتماعی

 

 پذیری تجمع

زیبایی 

و 

 دلپذیری

 

 خوانایی

هندسه 

و 

ابعاد 

 فضا

 

 گرایی مردم

دلبستگی 

 اجتماعی
000/1         

شمول  همه

 بودن
282/0 000/1       

و  بینی پیش

خلق 

رویدادهای 

 اجتماعی

 

229/0 

 
 

 

320/0 

 

000/1 
     

     000/1 284/0 161/0 133/0 پذیری تجمع

                                                           
1 Liliana Mata 
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 . همبستگی متغیرهای پنهان در مدل پژوهش4ادامه جدول 

همبستگی 

 میان متغیرها

 

دلبستگی 

 اجتماعی

 

شمول  همه

 بودن

بینی و  پیش

خلق 

رویدادهای 

 اجتماعی

 

 پذیری تجمع

زیبایی 

و 

 یریدلپذ

 

 خوانایی

هندسه 

و 

ابعاد 

 فضا

 

 گرایی مردم

زیبایی و 

 دلپذیری
278/0 142/0 195/0 370/0 000/1    

   000/1 238/0 310/0 163/0 226/0 195/0 خوانایی

هندسه و 

 ابعاد فضا
029/0 167/0 083/0 470/0 216/0 258/0 000/1  

 000/1 492/0 503/0 587/0 595/0 499/0 523/0 682/0 گرایی مردم

( ارزیابی مدل 1فرایند ارزیابی و آزمون مدل در تکنیک معادالت ساختاری شامل سه مرحله: 

صورت که نخست، از  این ( برازش کلی مدل است. به3( ارزیابی مدل ساختاری و 2گیری،  اندازه

هایی که ارتباط بین متغیرهای پنهان و  گیری )قسمت های اندازه صحت روابط موجود در مدل

های پایایی و روایی اطمینان حاصل کرده و  دهد( با استفاده از معیار شده را نشان می شاهدهم

های  هایی که ارتباط بین متغیر سپس به بررسی و تفسیر روابط موجود در بخش ساختاری )بخش

در شود.  دهد( پرداخته و در پایان نیز برازش کلی مدل پژوهش بررسی می پنهان را نشان می

های پایایی و روایی همگرا  گیری از شاخص منظور سنجش برازش مدل اندازه اضر بهپژوهش ح

و  1استفاده شده است. معیارهای سنجش پایایی شامل ضرایب بارهای عاملی، پایایی مرکب

ضریب آلفای کرونباخ است و همچنین معیار سنجش روایی همگرا، میانگین واریانس استخراج 

 شود. و ضریب مسیر پیشنهاد می  reR Squa، ضریب تعیین  2شده

ها که دارای بار عاملی کمتر از  الزم به ذکر است که در بررسی اولیۀ مدل، تعدادی از پرسش

و درنتیجه فاقد برازش نیکویی بودند، از ادامۀ روند تحلیل حذف شده و مدل نهایی مطابق  0.6

 پرسش مورد بررسی قرار گرفت. 30( با 3شکل )

                                                           
1 Composite Reliability 

2 Average variance extracted 
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شده برای هر  درج شده، میانگین واریانس استخراج 5ج حاصل که در جدول با توجه به نتای

قبول است. ضمن اینکه برای مناسب بودن برازش مدل  و قابلِ 5/0یک از هفت مؤلفه بیش از 

گیری برازش  باشد. درنتیجه مدل اندازه 7/0ها باید بیشتر از  گیری میزان پایایی مرکب مؤلفه اندازه

و  R Squareمنظور ارزیابی برازش مدل ساختاری از دو معیار ضریب تعیین  به ِقبولی دارد. قابل

دهندگی مدل  دهد قدرت توضیح ضریب مسیر استفاده شده است. نتایج ضریب تعیین نشان می

شود. همچنین ضریب مسیر هرکدام از هفت  میتأئید  متوسط است و برازش مدل ساختاری نیز

پذیری، زیبایی و  دلبستگی اجتماعی، تجمعهای  که مؤلفه دهندۀ این است متغیر اصلی نشان

بینی و خلق رویدادهای اجتماعی و هندسه و ابعاد فضا  شمول بودن، خوانایی، پیش دلپذیری، همه

 اند.  ترتیب حائز اهمیت بوده به

 گیری و مدل ساختاری . ارزیابی معیارهای برازش مدل اندازه5جدول

 شماره مؤلفه
بار 

 عاملی

ضریب 
آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
 مرکب

میانگین واریانس 
شده  استخراج

(AVE) 

ضریب 
 Rتعیین 

Square 

ضریب 
 مسیر

دلبستگی 

 اجتماعی

SAT1 639/0 

 

 

 

 

920/0 

 

 

 

 

935/0 

 

 

 

 

645/0 

 

 

 

 

465/0 

 

 

 

 

682/0 

SAT2 741/0 

SAT3 839/0 

SAT4 840/0 

SAT5 842/0 

SAT6 831/0 

SAT7 845/0 

SAT8 825/0 

 شمول بودن همه

ALL2 669/0 
 

 

696/0 

 

 

814/0 

 

 

524/0 

 

 

274/0 

 

 

523/0 

 

ALL3 700/0 

ALL4 694/0 

ALL5 799/0 

بینی و خلق  پیش

رویدادهای 

 اجتماعی

SOE1 830/0 
 

735/0 

 

845/0 

 

646/0 

 

249/0 

 

499/0 
SOE2 808/0 

SOE5 772/0 



 

 

 

 

 

 1399 پاییز و زمستان، 2شهری( ، دورۀ دوازدهم، شمارۀ  -حلی )روستایی توسعۀ م                          464 

  

 

 گیری و مدل ساختاری . ارزیابی معیارهای برازش مدل اندازه5ادامه جدول

 شماره مؤلفه
بار 

 عاملی

ضریب 
آلفای 
 کرونباخ

پایایی 
 مرکب

میانگین واریانس 
شده  استخراج

(AVE) 

ضریب 
 Rتعیین 

Square 

ضریب 
 مسیر

 پذیری تجمع

ACC1 666/0 

754/0 845/0 579/0 354/0 587/0 
ACC2 738/0 

ACC3 767/0 

ACC4 859/0 

زیبایی و 
 دلپذیری

BAP2 718/0 

680/0 825/0 612/0 345/0 594/0 BAP6 779/0 

BAP7 844/0 

 خوانایی

REA1 730/0 

706/0 818/0 529/0 
253/0 
 

503/0 
REA3 740/0 

REA4 742/0 

REA5 696/0 

هندسه و ابعاد 
 فضا

GAD2 728/0 

755/0 844/0 575/0 242/0 492/0 
GAD3 760/0 

GAD4 770/0 

GAD5 775/0 

گیری و  که هر دو بخش مدل اندازه GOF همچنین برای بررسی برازش مدل کلی از معیار

برای بررسی  1ی هر سازهاستفاده شده است. که میانگین مقادیر اشتراککند،  ساختاری را کنترل می

ها توسط  شود. اینکه چه مقدار از تغییرپذیری سنجه کار گرفته می گیری به برازش بخش مدل اندازه

R   𝑅2)نیز میانگین مقادیر 𝑅2 کند.  شود را این معیار مشخص می سازۀ مرتبط با خود تبیین می

Square) کار گرفته  زش بخش ساختاری مدل بهزای مدل است که برای بررسی برا های درون سازه

 دهد. ها را نشان می زای مدل بر دیگر سازه های درون شود و میزان قوت تأثیر سازه می

 
                                                           
1 Communalities 
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و میانگین مقادیر ضریب تعیین  304/0در پژوهش حاضر میانگین مقادیر اشتراکی برابر با 

 است. 311/0

GOF = √0.304 × 0.311 = 307/0  

، 01/0که این مقدار با توجه به سه مقدار  307/0برابر است با  GOFدرنتیجه، مقدار معیار 

 ( نشان از برازش نسبتاً قوی مدل دارد.2009)وتزلز و همکاران،  36/0و  25/0

شده و زیرمعیارهای تأئید  صورت زیر طبق تحلیل عاملی تأییدی، مدل پژوهش حاضر به

اند. با توجه به ضرایب مسیر  شخص شدهگرایی م شدۀ هر یک از معیارهای مؤثر بر مردم تدقیق 

سمت متغیرهای پنهان وصل شده، مشخص شده(  گرایی به هایی که از مردم )در شکل روی فلش

شمول  پذیری، زیبایی و دلپذیری، همه ترتیب معیارهای دلبستگی اجتماعی، تجمع توان گفت به می

گرایی  و ابعاد فضا بر مردمبینی و خلق رویدادهای اجتماعی و هندسه  بودن، خوانایی، پیش

 شود. میتأئید  محالت سنتی شهر رشت مؤثر هستند. درنتیجه فرض دوم نیز

 
اس ال تحلیل متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش با استفاده از نرم افزار اسمارت پی -3شکل  
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 گیری بحث و نتیجه

منظور حمایت از  بهشهرها همواره متشکل از فضاهای مختلفی هستند که هر یک از این فضاها 

گیرند. فضای شهری موفق فضایی است که سبب وقوع  های فردی و اجتماعی شکل می فعالیت

تعامالت اجتماعی بین شهروندان شود. در کشور ما، شهرهای قدیمی در اکثر موارد ساختار 

ه است و پاشید  ازحد اتومبیل از هم اند، اما با توسعۀ شهر و استفادۀ بیش کالبدی مشابهی داشته

ساختار جدید شکلی نامتعادل به خود گرفته که این عدم تعادل در مرکز تجمع شهر سبب بروز 

ها حضور  هایی هستند که شهروندان در آن مشکالت اجتماعی بسیاری شده است. محالت مکان

ها سبب ارتقای سطح  دارند و محملی برای زندگی جمعی آنان هستند. توجه به این مکان

شود. امروزه در شهرهای ما محالت از مردم خالی شده و روابط دوستانۀ اهالی  سرزندگی می

اند و بیشترین فاصلۀ اجتماعی،  قوت سابق نیست، مردم از تعامالت اجتماعی دلسرد شده محله به

بین اهالی حاکم شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر یافتن عواملی بود که سبب ارتقای سطح 

های  وتحلیل و انجام تحلیل شود. با تجزیه های سنتی شهر رشت می محلهگرایی در مراکز  مردم

ترتیب بیشترین میزان تأثیر  شد. این عوامل بهتأئید  گرایی آماری تأثیر هفت متغیر بر میزان مردم

شمول بودن، خوانایی،  پذیری، زیبایی و دلپذیری، همه عبارتند از: دلبستگی اجتماعی، تجمع

نهایی تأئید  راستا، با توجه به در این دادهای اجتماعی، هندسه و ابعاد فضا.بینی و خلق روی پیش

گرایی توجه به  منظور ارتقای سطح مردم توان گفت در محالت سنتی شهر رشت به مدل می

پذیری، و زیبایی و دلپذیری حائز اهمیت بوده و الزم  زیرمعیارهای دلبستگی اجتماعی، تجمع

شمول  ی در نظر گرفته شود. همچنین ارتقای سطح معیارهای همهاست در این زمینه تمهیدات

ریزی  بینی و خلق رویدادهای اجتماعی و هندسه و ابعاد فضا نیز در اولویت برنامه بودن، پیش

گرایی در محالت سنتی  برای ارتقای سطح این متغیرها و ارتقای سطح مردم شهری قرار گیرد.

 پردازیم: هایی می ر رشت به ارائه پیشنهادخانه در شه استادسرا، پیرسرا و چله

های دوستانه یا خانوادگی با استفاده از تناسبات  هایی برای جمع حفظ و تقویت پاتوق -

 فضایی-کالبدی

 های سنی و جنسی مختلف  منظور گذران اوقات فراغت برای گروه ایجاد فضاهایی به -

 ماعیهای مختلف اجت ها متناسب با گروه تنوع در کاربری -
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 طراحی میدانچه در مرکز محله جهت جذب مردم -

 های هنری و نمایشی در میدانچه تقویت فعالیت -

 در نظر گرفتن فضایی برای بازی کودکان در داخل محله -

 استفاده از پله برای نشستن و استراحت کردن -

 تقویت نورپردازی در نقاط خلوت و رهاشدۀ محله -

 بیعی باهدف افزایش سرزندگی استفادۀ بیشتر از عناصر ط -

های داخل محله برای حفظ نظم و انسجام بدنه و افزایش زیبایی  توجه به نمای ساختمان -

 بصری.

 گرایی  . ارائه راهکارهایی در رابطه با ارتقای سطح مردم6جدول

 راهکار گرایی های مؤثر بر مردم مؤلفه

تی
الی

 فع
فه

مؤل
 

 دلبستگی اجتماعی

 ت از مکانارتقای سطح رضای -

منظور دیدار با دوستان و آشنایان  خلق فضاهایی مانند میدان به -

 در مرکز محله

 ها حفظ و تقویت پاتوق -

 افزایش سطح توانایی محله در تأمین نیازهای ساکنین -

انگیزی  های ذهنی جمعی باهدف خاطره حفظ و تقویت نشانه -

 مکان

 شمول بودن همه

در فضای شهری میان افراد ناتوان کاهش موانع فیزیکی موجود -

 و توانا

 ایجاد فضای بازی مناسب برای کودکان -

فراهم کردن شرایط حضور تمام افراد، چه زن و چه مرد و تمام  -

 های سنی گروه

 های مکث و استراحت در محله تنظیم فاصلۀ قرارگیری مکان -

بینی و خلق رویدادهای  پیش

 اجتماعی

 های مشارکتی در محله در نظر گرفتن فعالیت -

 فراهم کردن شرایط برگزاری جشن و مراسم در مواقع عید -
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 گرایی  . ارائه راهکارهایی در رابطه با ارتقای سطح مردم6ادامه جدول

 راهکار گرایی های مؤثر بر مردم مؤلفه

ی
بد

کال
ه 

ؤلف
م

 

 پذیری تجمع

 ایجاد فضاهای صمیمی و مقیاس کوچک-

گریز )الگوی  گرا و مردم با ویژگی مردمهای نشستن  ایجاد مکان-

 مارپیچ(

 جایی در مرکز محله های قابل جابه استفاده از صندلی-

منظور نشستن و استفاده در مواقع جشن و  طراحی پله به -

 نمایش

ایجاد نقاط کانونی مانند استفاده از مجسمۀ اشخاص برجسته -

 محله

 زیبایی و دلپذیری

 سطح محله باهدف ارتقای سرزندگیافزایش عناصر طبیعی در  -

 روها سازی مناسب قدم زدن در نقاط تجمع و پیاده کف -

 ارتقای کیفیت محیطی فضای کوچه و خیابان در سطح محله-

 استفاده از نورپردازی و تزئینات در مرکز محله-

 خوانایی

 ها تعریف مسیرها و ورودی-

 تقویت عناصر شاخص موجود در محله-

 شده نقاط تجمع شناخته حفظ و تقویت -

 افزایش دسترسی پیاده-

 هندسه و ابعاد فضا

 پیوند و محدب ریزفضاها دهی فضاهای هم سازمان-

 های فضایی ها و گشودگی استفاده از میدان-

 رعایت تناسبات القاکننده مکث-

استفاده از مواردی چون اختالف سطح، نرده، دیوارهای کوتاه و -

 ریزفضاها... برای تقسیم فضا به 
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