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  چکیده:

باشد. افراد در یک فرایند کنش متقابل رساله حاضر پژوهشی در راستاي ارتقا هویت ساکنین مجتمع مسکونی می

دهند. دیگران این نمادهاي  ین معناهایی را به دیگران انتقال میاجتماعی قرار دارند. آنها با این فرآیند به گونه اي نماد

دهند. فرد هویت خود را در ارزیابی دیگران  کنند و بر پایه تفسیرشان از این نمادها، واکنش نشان می دار را تفسیر می معنی

کونی است الزم است کند. از آنجایی که مجتمع مسکونی، فضایی اجتماعی حاصل از گردهمایی واحدهاي مس جستجو می

فراهم شود تا آنها بر اساس این فرآیند، هویت خود را تثبیت و ارزیابی  "تعامل متقابل ساکنین با هم"شرایط بهینه براي 

کنند. در این پژوهش تعامل متقابل ساکنین بر اساس سه متغیر حریم افراد، ارتباط بلوکها و کیفیت فضاي عمومی مجتمع 

باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر، مجتمع هاي مسکونی  ن پژوهش توصیفی از نوع همبستگی میروش ای شود. بررسی می

هاي  باشند که به دلیل وسعت حجم جامعه و با در نظر گرفتن مالکهاي شمول (انتخاب مجتمع منطقه یک شیراز می

وه قرارگیري بلوکها نسبت به هم، و واحد بوده، مقدار تراکم بلوکهاي آن ها، نح 200مسکونی که تعداد واحدهاي آنها زیر 

سرسبزي و تنوع فضاي عمومی مد نظر قرار نگرفته باشد)، مجتمع هاي مسکونی کوثر، مهندسین، بهاران به عنوان نمونه 

گیري در دسترس، از نوع هدفمند مورد استفاده قرارگرفت. لذا تعداد نمونه، تعداد افراد مایل به  انتخاب شدند. روش نمونه

نفر متعلق به  57نفر متعلق به مجتمع مسکونی کوثر،  33نفر میباشند. نیز از این تعداد  130بوده که این تعداد  همکاري

باشند. آزمودنی ها به پرسشنامه هاي متعلق به  نفر متعلق به مجتمع مسکونی بهاران می 40مجتمع مسکونی مهندسین و 

هاي یت فضاي عمومی مجتمع و تعامالت اجتماعی پاسخ دادند. دادهمتغیر هاي حریم ساکنین، ارتباط مناسب بلوکها، کیف

هاي ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. جمع آوري شده نیز با استفاده از آزمون

نیز تعامالت نتایج نشان داد که تعامالت اجتماعی ساکنین در سه مجتمع با حریم ایشان رابطه مثبت و معنی دار دارد. 

اجتماعی آنها با ارتباط بلوکها و کیفیت فضاي عمومی مجتمع رابطه مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج تحلیل 

درصد از واریانس تعامل و کنش متقابل اجتماعی ساکنین در مجتمع مسکونی شان، توسط  27رگرسیون نیز نشان داد که  

سه متغیر مذکور، متغیر حریم و ارتباط بلوکها به طور مثبت هویت را پیش بینی  شود که از بین سه متغیر مذکور برقرار می

   کنند. می
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  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..................................................... ................................   سواره عبور مسیر - 3-5  شکل

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ............................................... ................................   کودکان بازي فضاي - 4-5  شکل

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ز 

  

  فهرست نمودارها

 صفحه  عنوان شماره و 

  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................................   خلوت به یابی دست سازوکارهاي ترسیمی نمایش - 1-2  نمودار

 ERROR! BOOKMARK  ...  ازدحام و انزوا احساس میان تعادل به یابیدست براي طراحی هايایده ترسیمی نمایش - 2-2  نمودار

NOT DEFINED.  

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .......................  سکونت محل طبقه اساس بر ها آزمودنی فراوانی درصد - 1-5  نمودار

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..........................................   جنسیت اساس بر ها آزمودنی فراوانی درصد - 2-5  نمودار

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  .....................................   تحصیالت اساس بر ها آزمودنی فراوانی درصد - 3-5  نمودار

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ................... ................................   مجتمع سه در افراد حریم متغیر نمودار - 4-5  نمودار

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ...............................................   مجتمع سه در بلوکها ارتباط متغیر نمودار - 5-5  نمودار

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ....................   مجتمع سه در مجتمع عمومی فضاي کیفیت متغیر نمودار - 6-5  نمودار

  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED  ..............................................   مجتمع سه در مجتمع تعامل متغیر نمودار - 7-5  رنمودا
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  فصل اول

  پژوهش کلیات
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  قدمهم - 1- 1

مدرن و راهکارهاي احراز  ریح تنزل هویت در مسکندر این فصل به بررسی تعریف هویت در معماري، تش

این حوزه، که ناشی از کنار هم قرار گرفتن توده وار  نیز ضرورت پژوهش درآن پرداخته خواهد شد. 

انسانها و در نتیجه ازدحام و شلوغی و هرج ومرج است و از بین رفتن زندگی شخصی بهینه و تعامل 

شود. همچنین اهداف پژوهش، سواالت و فرضیات مرتبط با این  شود، بیان می اجتماعی بهینه را باعث می

  موضوع مرور خواهد شد. 

  مسأله بیان - 2- 1

دهد که انسان در جایگاه موجودي که قادر به تفکر است و  نگاهی اجمالی به تاریخ هستی بشر نشان می    

). 1387تواند نسبت به وضعیت خود تصمیم بگیرد، همواره با موضوع سکونت روبه رو است (ایمانی،  می

ضایی که انسان براي استقرار و قرار اولین نقطه استقرار انسان، خانه بوده است. به این معنا که نخستین ف

به معناي هرچیزي است که انسان به وسیله  "سکن"یافتن خود برگزید، خانه است. واژه مسکن از ریشه 

رویکرد دوران مدرن نسبت به تعریف انسان و روابط ). اما 1391آن تسکین یابد (ارژمند و دیگران، 

او، مشکالت بسیاري را به  روان شناختیه جنبه هاي فیزیکی او در محیط هاي ساخته شده بدون توجه ب

وجود آورد. ناقص بودن مدل انسان و عدم درك رابطه انسان و محیط، همچنین ناکافی بودن مبانی نظري 

هایی شکل گیرند که با معیارهاي اجتماعی و ارزشهاي مورد قبول مردم  طراحی، باعث شد سکونتگاه

 ).1392 همکاران، و پوردیهیمی( ین سکونتگاه ها مشکل ساز گردندهماهنگ نباشند، و با گذشت زمان ا

 بسیار هویت نقش بر ساکنان، با مسکونی هاي محیط تعامل شیوه تشریح در رفتاري، علوم هاي نظریه

 می معرفی سکونت اصلی هدف عنوان به را هویت نیز پژوهشگران از بسیاري دیگر سوي از. دارند تاکید

 هویت احراز سکونت نهایی هدف ). براي مثال: شولتز معتقد است1392 همکاران، و دیهیمی پور( کنند

 و کند می یاد بشر زندگی آمیخته درهم عظیم قواي عنوان به را خانه باشالر ).1381است (شولتز،  فرد

 انسان نیز به اعتقادراپاپورت .)2007بچالرد، ( یابد می باز را خود هویت خانه در انسان که است معتقد

  ). 1981راپاپورت، ( کند باسکنی گزیدن هویت خود را تثبیت می

 که است: آنچه کرده تعریف چنین را "هویت "واژه معین فارسی اما هویت خود به چه معناست؟ فرهنگ

 "تشخیص هویت"باشد (فرهنگ معین).  دیگري از فرد یک تمایز باعث آنچه باشد؛ شخص شناسایی موجب

ی موجود با داده هایی از آن در ذهن است. هر فضا با آنکه یک موجودیت فرآیندي قیاسی بین عینیت
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شود (قرایی و همکاران، خارجی مستقل است ولی در فرآیند ادراك، به یک پدیده ذهنی تبدیل می

  :به این مفهوم وجود دارد در معماري دو رویکرد عمده). 1385

است. در این رویکرد، خصوصیات  مصنوع محیط رویکرد کالبدي که به مفهوم تفاوت و تمایز کالبدي. 1 

هاي ساکنین آن بررسی  کالبدي شهر مبناي مطالعه قرار گرفته و به عنوان تبلور ملموس تفکرات و دیدگاه

  .به جاي هویت استفاده کرد "هویت کالبدي"توان از مفهوم  شود و می می

محققین این نگاه،  کند. جستجو می رویکرد دیگر رویکرد علوم رفتاري است که هویت را در انسان .2

گمارند که روان شناسان  انسان را ارگانیسمی که همواره در جست جوي و تثبیت هویت خوده بوده می

  ).1383کنند ( میرمقتدایی،  محیطی نقش محیط در این فرایند را تدقیق می

کند و در  انسان جستجو میاین رساله رویکرد خود را به هویت بر اساس نظریه دوم، بیان و هویت را در 

افراد در یک فرایند کنش  ).:1384(ریتزر، راساس نظریه ریتزر کند. ب این مورد نظریه ریترز را بیان می

دهند.  متقابل اجتماعی قرار دارند. آنها با این فرآیند به گونه اي نمادین معناهایی را به دیگران انتقال می

کنند و بر پایه تفسیرشان از این نمادها، واکنش نشان  ر میدار را تفسی دیگران این نمادهاي معنی

کند که کلیتی متمایز از  کند و احساس می دهند. فرد هویت خود را در ارزیابی دیگران جستجو می می

اند. در نتیجه، هویت براساس شباهت و  دیگران است، که در عین حال خود و دیگري دو روي یک سکه

  ).1392 همکاران، و دیهیمی پور( شود ییف متفاوت نسبی با دیگران تعر

از آنجایی که مجتمع مسکونی، فضایی اجتماعی حاصل از گردهمایی واحدهاي مسکونی است الزم است 

فراهم شود تا آنها بر اساس این فرآیند، هویت خود را  "تعامل متقابل ساکنین با هم"شرایط بهینه براي 

  کنند.تثبیت و ارزیابی 

و مفاهیم وابسته به آن، قلمرو و ازدحام، در بررسی محیط نقش محوري دارند و در  "خلوت"مفهوم 

هسته اصلی براي  "خلوت"روند.  بررسی رفتار اجتماعی انسان در ارتباط با محیط فیزیکی او به کار می

در  پیوند دادن به این مفاهیم بوده و فرآیندي قراردادي ست که فرد یا گروه بر اساس آن خود راکمابیش

دیگران و فاصله داشتن از آنها دهد. این مفهوم در میزان نزدیکی به  ارتباط و تماس با دیگران قرار می

نقش دارد به نحوي که بتوان به تعادل رسید. به بیانی این مفهوم کنترل امور است براي برقراري تعادل در 

نند چگونه و چه وقت با دیگران ارتباط ک میزان و نحوه ارتباط با دیگران که افراد از طریق آن تعیین می

ند و از این لحاظ ک  مدارانه در جهت برآوردن نیاز انسان به خلوت عمل می برقرار کنند. رفتار قلمرو

سازوکاري براي دستیابی به میزان دلخواه خلوت به شمار میروند. ازدحام نیز وضعیتی اجتماعی است که 
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در روابط اجتماعی نامطلوب به افراط منجر   و آید  پیش می در نتیجه عدم کارایی سازوکارهاي خلوت

  .)1382(آلتمن،  میشود

هـاي   تواند منجر به طراحـی محـیط   سازوکارهاي هماهنگی میان عوامل انسانی و الگوهاي کالبدي می

مسکونی شود که وقوع رفتارهاي درخور آداب زندگی جمعی و سنت ساکنین را تشویق می نماید. منظور 

ــهاز عوا ــاي اجتمــاعی و روانشــناختی  مــل انســانی مجموع ــت اي از معیاره اســت کــه در ادراك و دریاف

  ). 1379ریزي و طراحی آنها موثر هستند (عینی فر،  هاي مسکونی و در نتیجه برنامه مجموعه

توان نقش حریم مناسب ایشان و تعادل  لذا به منظور افزایش تمایل افراد به کنش متقابل اجتماعی، می

احساس ازدحام و انزوا را در این امر بررسی کرد. پژوهش حاضر با هدف تعیین این نقش انجام گرفت  بین

هاي طراحی درصدد ارتقا تمایل افراد به تعامل اجتماعی و در نتیجه ارتقـا   و در مرحله بعد، از طریق روش

  هویت ایشان بر آمد.

 درکنـار  ینسـاکن  حضـور  امکـان  کـه  محیطـى  بعنوان مسکونى هاى مجتمع از طرفی فضاهاى عمومى

 در فضـاهاى عمـومى   چـه  شـود. هـر   بـین آنهـا   تعامـل  ایجاد ساز زمینه میتواند ،کند می فراهم را یکدیگر

فراهم  تعامالت اجتماعى انجام براى زمینه باشد، برخوردار و باالترى بیشتر کیفیت از مسکونى هاى مجتمع

  میشود.

  باشد: گویی به سواالت ذیل می ش حاضر درصدد پاسخلذا با توجه به مطالب گفته شده، پژوه

  سواالت اصلی پژوهش - 3- 1

ن با استفاده از روشهاي طراحی حریم مناسبی براي ساکنین در مجتمع مسکونی توا چگونه می -1    

  محل سکونتشان بوجود آورد؟

مسکونی بوجود توان با استفاده از روشهاي طراحی ارتباط مناسبی براي بلوکها در مجتمع  چگونه می - 2

  آورد؟محل سکونتشان 

  توان با استفاده از روشهاي طراحی کیفیت فضاي عمومی مجتمع را افزایش داد؟ چگونه می - 3

  متغیرهاي مدکور چه ارتباطی با تعامالت اجتماعی افراد دارند؟ - 4

  کدامیک از متغیرهاي مذکور تاثیر بیشتري بر تعامالت اجتماعی افراد دارند؟ - 5
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  :ضرورت پژوهشاهمیت و  - 4- 1

 همـۀ  در معنـوي  هاي جنبه و بوده سرپناه از بیش چیزي انسان براي "خانه" دور بسیار هاي گذشته از

امـا   .)1391اسـت (عبـداهللا،    پیـدا  کامل طور به آن از استفاده و آن در تا استقرار " خانه" ساخت مراحل

هـاي شخصـی    امروزه زندگی در خانهامروزه هویت خانه تغییرکرده و بسیار متفاوت از گذشته شده است. 

هاي مسکونی داده است. طراحی مسکن معموال بصورت انبوه، تنـزل در   جاي خود را به زندگی در مجتمع

کیفیت بیان هویت انفرادي واحدهاي مسکونی را به همراه دارد. درکارهاي اجرایی مسکن بویژه از زمـانی  

هاي ساخت و  گذاران قرار گرفته است، غالبا مزیت ایهواحدي و ساخت انبوه مورد توجه سرم که مسکن چند

هاي مسـکونی حـق تقـدم     ریزي و طراحی مجموعه سازهاي تکراري، نسبت به مشارکت ساکنین در برنامه

طراحی  دنظر در مور داشته است. همچنین، نیاز مردم به سرپناه در بسیاري از موارد امکان انتخاب و اظهار

   .)1379است (عینی فر،  رار دادههاي بعدي ق را در اولویت 

پشـت چنـد پنجـره     در مسـکونی  بلوکهـاي  در آدمـی  هاي مسکونی نیز خانه از طرف دیگر، در مجتمع

 آن تشخیص نیز خانواده افراد براي میهمان، بلکه براي فقط نه که دارد قرار دیگران با شکل هم و یکنواخت

 کلیشه هاي سازي انبوه طراحی، اینگونه و ریزي برنامه چنین اثر در .)1386(پاکزاد،   است مشکل بیرون از

توانند به خلوت و هویـت خـود    عالوه بر اینکه نمی گیرند و می قرار کنار هم در توده صورت به ها انسان اي،

 از انبوهی دهند و به جاي آن، تشکیل و هدفمندي گرا مثبت اجتماعی هاي  توانند گروه دست یابند، نیز نمی

(عینی  پی دارد در را ومرج هرج و شلوغی ازدحام، فقط ها آن گرفتن قرار کنار هم که شود می لتشکی نفرها

  .)1379فر، 

 تنهایی به اقتصادي بنابراین حال که در دنیاي مدرن، زندگی شخصی به دالیل بیشماري از جمله توجه

مجتمع هاي مسکونی داده خانه سازي، جاي خود را به زندگی در  امر در سرپناهی ویژگیهاي بر تأکید و

است و لذا تنزل در کیفیت بیان هویت افراد را به همراه دارد، براي چیره شدن بر این بی هویتی باید چاره 

دیشید. بنابراین شناسایی عوامل موثر در ارتقا هویت ساکنین میتواند نقش مهمی در این امر ایفا اي ان

و حفظ حریم افراد و ارتباط مناسب خانه ها  نقش ینتعی هدف با حاضر پژوهشکند. بدنبال این مهم، 

. لذا با تعیین سهم نسبی حریم گرفت نجامدر ارتقا هویت ایشان اکیفیت فضاي عمومی مجتمع خویش 

ساکنین، میتوان توسط ایده ها و روشهاي طراحی گامهاي افراد و ارتباط خانه ها در پیش بینی هویت 

  پیامدهاي بعدي آن برداشت.مهمی براي جلوگیري از بی هویتی و 
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  :اهداف پژوهش - 5- 1

  کلی هدف

  هاي طراحی به منظور ارتقا هویت ساکنین در مجتمع مسکونی. گیري روش به کار - 

  جزئی اهداف

  با کنش متقابل اجتماعی ایشان. "حریم ساکنین"تعیین ارتباط  - 1

  با کنش متقابل اجتماعی ایشان."ها  ارتباط خانه"تعیین ارتباط  - 2

  با کنش متقابل اجتماعی ایشان." کیفیت فضاي عمومی مجتمع"ین ارتباط تعی - 3

  تعیین اینکه کدام یک از فاکتورهاي مذکور نقش بیشتري در تعامالت اجتماعی دارند. - 4

  :پژوهش هايفرضیه - 6- 1

ه مثبت رابطدر مجتمع مسکونی محل سکونتشان و کنش متقابل اجتماعی ایشان  بین حریم ساکنین - 1

  وجود دارد.

رابطه مثبت کنش متقابل اجتماعی ایشان و  شان در مجتمع مسکونی محل سکونتها  بین ارتباط خانه - 2

  وجود دارد.

  رابطه مثبت وجود دارد.کنش متقابل اجتماعی ایشان و  کیفیت فضاي عمومی مجتمعبین  - 3

  ها فرضیه و مفاهیم عملیاتی و نظري تعاریف - 7- 1

یگران اشاره ندارد (پاکزاد، ه تنها بودن و دوري از د: در روانشناسی محیط خلوت صرفا بخلوت

گیري و  اند که بر انزوا و کناره . برخی از پژوهشگران تعاریفی از این مفهوم را در نظر گرفته)1391

نداشتن تعامل تأکید کرده است در حالی که گروه دیگري از تعاریف بر مفهوم نظارت بر روابط تأکید 

 .)1382، کی فرد به دیگران و آزادي انتخاب در مورد رابطه با دیگران (آلتمنکنند؛ بر دوري و نزدی می

) معتقد است خلوت توانایی نظارت بر تعامل، در اختیار داشتن حق انتخاب و 1972براي مثال راپاپورت(

  تمهیدات و سازوکارهاي الزم براي جلوگیري از تعامل ناخواسته و دستیابی به رابطه مطلوب است. 

مفهوم قلمرو معناي تلویحی جالب توجهی دارد و آن این است که اوال روابط انسانها با هم  :قلمرو

ست، ثانیا تملک و دفاع از متضمن تبادل کالمی و هم توام با استفاده فعاالنه از محیط فیزیکی ا

لمرو ق. )1382اجتماعی محسوب کرد (آلتمن،  هاي جغرافیایی را میتوان از وسایل مهم تعامل محدوده
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شود.  یابی به خلوت مطلوب استفاده می سازوکاري است که از آن براي نظارت بر مرز میان افراد و دست

دهد آن  گیرد و نشان می گذاري مکان یا شی صورت می سازي و یا عالمت کار به واسطه خصوصی این سازو

اجتماعی  نظارت بر تعامل سازي و مالکیت در مکان یا شی از آن فالن فرد یا گروه است. کاربرد خصوصی

این پژوهش در  .)1392(یزدانی،  است. این امر به بر آوردن نظامهاي فردي و اجتماعی کمک میکند

ساخته که در  گیري قلمرو و حریم در مجتمع مسکونی محل سکونت افراد از پرسشنامه محقق براي اندازه

  سه آمده است. است. نیز تشریح پرسشنامه در فصل پیوست آمده، استفاده شده

ازدحام و مفهوم وابسته به آن یعنی انزواي  آنچنانکه آمدارتباط مناسب بین خانه ها (بلوکها): 

باشند. این دو مفهوم وضعیتی  یابی به سطح مطلوب خلوت می شکست فرد در دستي  اجتماعی نتیجه

محیط کالبدي در ارتباط با  باشد. از آنجا که کارهاي خلوت می- و- اجتماعی هستند که پیامد ناکارآیی ساز

اي دارد، لذا براي تعادل بین حس ازدحام و انزوا در مجتمع مسکونی محل  هاي انسان امکانات بالقوه رفتار

تراکم و فراخی بلوکها و بین "سکونت افراد باید از امکانات بالقوه محیط کمک کرد و لذا تعادلی بین 

وهش براي اندازه گیري ارتباط مناسب خانه ها در مجتمع دوري و نزدیکی آنها برقرار کرد. در این پژ

مسکونی محل سکونت افراد از پرسشنامه محقق ساخته که در پیوست آمده، استفاده شده است. نیز 

  تشریح پرسشنامه در فصل سه آمده است.

 از هریک تحقق که است وجود فاکتورهایى به وابسته افراد جذب براى کالبدى محیط کیفیتکیفیت: 

 و تنوع مثل محیط کالبدى ساختار عوامل به این از بخشى که باشد مى متعددى گرو عوامل در نیز آنها

 تامین این صورت در کالبدى است. بستر مرتبط ظرفیت مناسب و تراکم ایمنى، ها، سازگارى کاربرى

ایفا  جذاب و دهسرزن محیطى ایجاد جهت کلیدى تواند نقش مى کاربران، نظر مورد کیفى ویژگى و نیازها

کیفیت فضاي عمومی مجتمع از پرسشنامه  گیري اندازه براي پژوهش این در .)1392نماید (یزدانفر، 

 یزدان فر که در پیوست آمده، استفاده شده است. نیز تشریح پرسشنامه در فصل سه آمده است.

  ها محدودیت - 8- 1

باشد، لذا براي اجراي  سکونی میهاي م با توجه به این که موضوع رساله حاضر پژوهش بر روي مجتمع

اي مسکونی، پژوهشگر با مشکالتی ه  ا در میان ساکنین مجتمعه  عملی پژوهش مبنی بر توزیع پرسشنامه

رود، ساکنین مجتمع  اي مهم به شمار می لهأمسکونی مس يها جایی که امنیت در مجتمع مواجه بود. از آن

بینند.  احساس نگرانی کرده و امنیت خود را در خطر میهنگام مالقات با فرد غریبه در مجتمع مسکونی 

کردند. بعد از تشریح هدف از توزیع  به این دلیل در نگاه اول براي پرکردن پرسشنامه احساس رضایت نمی
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و با پژوهشگر همکاري کردند. اما از  راضی به این کار بودهپرسشنامه توسط پژوهشگر، تعدادي از ساکنین 

هاي پژوهش اندکی  ، اینکار را انجام نداده و لذا یافتهدي با دقت و با صرف وقت مناسبعدااین میان نیز ت

 باشد. میاین نحوه پاسخ دادن متاثر از 
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The aim of the current study was to promote the identity of the residents of the residential 
complex. People interact mutually in a social context by which they transfer symbolic 
meanings to others. People interpret these meaningful symbols, and respond based on 
interpretation of these symbols. The individual searches his/her identity based on others' 
evaluation. Since residential complex is actually a social space of the residential units, it is 
necessary that the optimum conditions for "interoperability of residents together" be 
provided, so that residents can evaluate and consolidate their identity. In this study, the 
interactions among people based on the three variables of privacy, the connection between 
the blocks and the quality of public space have been investigated. 
The method of the study was correlational and descriptive. The study population was 
comprised of the residential complexes in zone 1 of Shiraz by considering the population 
size and the inclusion criteria (i.e. selecting complexes with population less than 200 
individuals without consideration of positioning of blocks with respect to each other and 
variety in public spaces), and Kosar, Mohandesin and Baharan residential complexes were 
selected ultimately.  
Subjects were selected trough available sampling method and consequently the sample size 
was comprised of people interested in cooperating in the study, which were 130 
individuals. Among them, 33 ones lived in Kosar residential complex, 57 ones lived in 
Mohandesin residential complex and the other (40) ones lived in Baharan residential 
complex. 

Participants responded to the questionnaires of privacy, connection among blocks, the 
quality of public space and social interaction. 

Collected data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and multiple 
regression analysis. Results revealed that social interaction is positively correlated with 
individuals' privacy. Social interaction was also positively correlated with connection 
among blocks and the quality of public space in the residential complex. Regression 
analysis results showed that 27% of social interaction can be explained through mentioned 
variables. Among these three variables, privacy and connection among blocks can predict 
identity positively.  
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