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 چکیده

. از ستا بوده جدید شهرهای احداث و رفع مشکالت آنها شهرها کالن ظرفیت کاهش به پاسخ در ها حل راه ترین مهم ازیکی 

 سکونت طبهترمحی کیفیت کل، در و مادرشهر به نسبت باالتر کیفیت با مسکن ارائة جدید شهرهایبه  جمعیت جذبعوامل مهم 

 راساسب یمسکون یهامجتمع ی کیفیت زندگی درذهن یهاشاخص از یتمندیرضا زانیم نیب ارتباط این تحقیق به بررسی .است

 از یتمندیارض جهت در یمسکون یها مجتمع نهیبه یطراح یارهایمع به یابیدستاصلی،  هدف پردازد.می یمعمار طرح یهایژگیو

یهای مدل پژوهش بر اساس رابطه بین شاخص های ذهنی و مولفه های معماری و ویژگ ابتدا. است نیساکن یذهن یها شاخص

 مربوطه هایهیگو ینیب شیپ در پرسشنامه مختلف یرهایمتغ یعامل بار ابتدا ساختاری مدل یابیارز در ساکنین طراحی شده است.

. شود حاصل نانیطما رهایمتغ رییگ اندازه در آنها نشانگرهای بودن قبول قابل و ریگیاندازه هایمدل یبرازندگ از تا شده یبررس

 مجتمعاز  . جامعه آماری تعدادیباشدیم AMOS افزارنرم و (CFA) دیییتأ یعامل لیتحل کیتکن از استفاده با پژوهش، روش

 نیشتریب تیمنا یابیارز مورد یهاشاخص نیب از داد نشان پژوهش جینتااست .  سیپرد و پرند شه،یاند دیجد شهر سه یمسکون یها

 .ندارند کانم به تعلق حس ،یسکونتفضاهای  یاستانداردها از ینسب تیرضا داشتن وجود با  نیساکن. است دربرداشته را تیرضا

 فیضع گریکدی با نینساک یاجتماع روابط. کرد اشاره سبز یفضا و نما یطراح از نییپا نسبتا یتمندیرضا به توانیم یکالبد عوامل از

 ترین عامل آن نداشتن فضاهایی جهت تعامالت اجتماعی میباشد.که از نظر طراحی مهم است 

.کیفیت زندگی، مجتمع مسکونی، شهرهای جديد، شاخص ذهنی، رضايتمندی :کلیدواژگان
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 مقدمه

 یها شاخص یدارا خود اهداف به بسته آنها از کیهر و است شده انجام یمختلف مطالعات یزندگ تیفیک با ارتباط در

 در موجود ینیع و یذهن یهاشاخص از یاریبس در گسترده نسبتا توافق وجود است روشن آنچه یول. اندبوده یمختلف

 مطرح یزندگ تیفیک حوزه در که است یموضوعات نیتر مهم از یکی ها، شاخص انتخاب. است بوده مطالعات نیا

  تاکنون ادامه دارد. و است شده آغاز 1970 دهه در یاجتماع یهاشاخص جنبش یط در مطالعات نیا. است

 را آنها توانیم و دارند تاید به شدن لیتبد تیقابل که باشدیم یزندگ ابعاد تمام شامل ینیع یها شاخص یکل حالت در

 در ای و مختلف یزمان یها بازه در توانیم را آمار و اعداد نیا. درآورد اسیمق و رقم و عدد قالب در کرده یرگی اندازه

 یهامنعکس کننده شاخص یزندگ تیفیاز مطالعات ک یاریبس ،یخی. از لحاظ تارکرد سهیمقا ای و دیسنج متفاوت یمکانها

 یرا بررس تیجرم و جنا زانیو م یماریو ب ریبروز مرگ و م ،یاستخدام یانسان مانند داده ها طیهستند که شرا ینیع

 «تیفیک» که معتقدند یاجتماع علوم و یطیمح یطراح در زمینه محققان از زیادی تعداد گذشته، قرن مین طول در. کنندمی

 ییایپا. یذهن یهاشاخص ن،یا وجود با .است درک قابل ینیع تیواقع کی  یبخوب که است یذهن ابعاد یدارا نهاد هر

 یذهن  یها جنبه به شاد یزندگ کی و بخش تیرضا یزندگ کی میمفاه اغلب.  دارند یشتریب نانیاطم تیقابل و کمتر

 البته و ترین دقیق ذهنی های شاخص .است  آن یمنف ریتاث و مثبت ریتاث ،یمند تیرضا شامل که کنندیم دایپ ارتباط

 شهرهای. شودمی محسوب جدید شهرهای موفقیت آن تبع به و ساکنان رضایتمندی میزان ارزیابی برای عامل ترین مهم

 است، خود مادرشهر تنیدة درهم اجتماعی بافت از ناشی عمدتاً که آن به شده وارد اقشار اجتماعی تنوع به توجه با جدید

بعنوان پایتخت و بزرگترین شهر  تهران شهر کالن اینکه به توجه با دیگرند شهرهای به نسبت متفاوتی های ویژگی دارای

 قانونی و نهادی ترتیبات استقرار و بینی پیش بدون آن، گسترش سریع روند است، برخوردار خاصی موقعیت ایران از

 محتوایی های چالش و مشکالت بروز موجب منطقه کل در متناسب خدمات ارائة و توسعه هدایت و کنترل برای الزم

 آلودگی کشاورزی، و باغی مرغوب اراضی رفتن بین از زیست، محیط تخریب غیررسمی، های سکونتگاه همچون متعدد

 همچنین و ساکنان نارضایتی موجب عوامل این. است شده...  و ونقل حمل شبکة ناکارایی هوا، و خاک و آب های

 احداث تهران، شهر کالن جمعیت سرریزپذیری منظور به راستا، همین در. است شده شهر این به واردشده مهاجران

 و همیتا لذا .(1393همکاران،)رضایی و  گرفت قرار دستورکار در هشتگرد و پردیس پرند، اندیشه، جدید شهر چهار

 ینا سیربر ورتضر د،میشو ینمتجل اننهآ ناکنانس یایتمندنضر انزنمی در که جدید یشهرها محیط کیفیت نقش

 انندوشهر هنیذ ضایتیرنا و ایتنضر دوخن پی در ندامیتو و کندیمتبیین دیجد یشهرها هیژوهب ،شهرها در را مسئله

 یشهرها در مسکن تیفیک کهیصورت در مادرشهرها، در مسکن و نیزم یباال متیق به توجه با. باشد شتهدا پی در را

. شد خواهد شتریب شهرها نیا در سکونت یبرا افراد رغبت زانیم باشد، یمطلوبتر تیوضع در مادرشهر به نسبت دیجد

 پژوهش نیا در.کرد خواهد کمک دیجد یشهرها نیا رونق و یزندگ تیفیک بهبود به نهیزم نیا در یپژوهش هر رو نیاز

 -1 سواالت اصلی تحقیق عبارتند از: .است گرفته قرار یبررس مورد یمعمار طرح منظر از سکونتی یذهن یها شاخص

  ست؟یچ یمعمار طرح یهایژگیو و یمسکون یمجتمعها یذهن یها شاخص از یتمندیرضا زانیم نیب ارتباط

فرضیه های تحقیق را  کیفیت زندگی مسکونی موثر میباشد؟های فردی ساکنین به چه صورتی در ارزیابی ویژگی -2

 مناسب یاجتماع روابط و مکان به تعلق حس ت،یامن احساس چون ییها شاخص-1 بدین صورت میتوان مطرح کرد:

 ها مجتمع نیا در یزندگ تیفیک ارتقا به و شده نیساکن یتمندیرضا سبب تواندیم یمسکون یها مجتمع نیساکن نیب

میتواند  اقامت زمان مدت و التیتحص زانیم درآمد، زانیم ت،یجنس سن، رینظ نیساکن یفرد یهایژگیو -2 .دینما کمک

 تاثیر مثبت یا منفی در رضایتمندی از شاخص های ذهنی داشته باشد.

  قیتحق نهیشیپ
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    هینظر با مطابق. هستند یذهن یزندگ تیفیک یبرا یریگ اندازه هایشاخص نیمهمتر یتمندیرضا به مربوط یهاشاخص

(Sheldon and land,1972)  طیمح به نسبت ساکنان تجربه نیهمچن و ادراک احساس، به یذهن شاخص یریگندازها 

 در یزندگ تیفیک مفهوم که است همکاران و کمپل کار نهیزم نیا در مطالعات نیاول از یکی. دارد اشاره خود، یمسکون

 پرسشنامه از استفاده با محققان. گشت یعمل کرد، یریگ اندازه را مردم تیرضا و یابیارز درک، که یادیبن مطالعه کی

 یزندگ یواقع طیشرا یجا به ،یزندگ تیفیک جامع تجربه بر ،تهیه شد متحده االتیا ساکنان از نفر 2000 از که ییها

 یمفهوم دگاهید از را مسائل نیا همکاران و کمپبل کار هیپا بر همکارانش و مارانز(Campbell et.al, 1976) .ندتاکید کرد

 دهیپد کی( سکونت محل ای محله شهر،) ییایجغراف تیموقع ای مکان کی تیفیک که شد گفته. کردند شروع یتجرب و

 Marans) .باشد متفاوت آن مورد در شیهادگاهید است ممکن شودیم ساکن یامجموعه در که یشخص هر و بوده یذهن

and Rodgers,1975;Connerly and Marans ,1988; Lee&Marans,1980)   .. مطالعه در (Craik and Zube, 

 آنها. است شده داده نشان یطیمح ستیز راتیتاث درارتباط هاشاخص ریسا یرو بر هاشاخص یبرخ ریتاث(  1976

 یکی. است یشتریب تیاهم یدارا یطیمح تیفیک درک یابیارز زمان در ینیع یژگیو بر یذهن یژگیو که کردند مشاهده

 است، شده  انجام  (Amérigo & Aragonés,1997)توسط یمسکون یتمندیرضا مورد در ییابتدا قاتیتحق از گرید

 رگذاریتاث حاالت» توسط که است یزندگ یکل تیرضا از یبخش یمسکون یتمندیرضا که ی کندم فرض گونه نیا که

 یبرا یمشخص یرفتارها یو ی شودم باعث و شودیم فیتعر ی کند،م تجربه خود یمسکون طیمح در فرد که« مثبت

 ،یمسکون یتمندیرضا مورد در قاتیتحق قیدق یبررس با. دهد بروز خود از طیمح با خود یهمبستگ باالبردن ای و ماندن

 ,Francescato) فرانچسکو.شودیم آسان کند یده سازمان را تیرضا کننده ینبیشیپ عوامل که یچارچوب کردن دایپ

 اطراف جامعه و یسازمان محیط اجتماعی، و روانشناختی محیط فیزیکی، محیط عنوان به مطالعه یبرا حوزه چهار( 2002

کلیه  2011رابرت مارانز و رابرت استیمسون در سال . است ینیع و یذهن  مشخصات دو هر شامل که کندیم مشخص را

بررسی کیفیت زندگی شهری؛ تئوری ها، روشها »مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت زندگی شهری را در کتابی با عنوان 

 یروانشناس و یزندگ تیفیک اتیقتحق بوک هند عنوان با که یکتابنیز 2017 سال درمنتشرکردند.   «و تحقیقات تجربی

 انجام کنون تا که یمسکون یتمندیرضا مطالعاتدر این کتاب نیز  (Fleury-Bahi et al , 2017) دیرس چاپ به یطیمح

 -1: است شده بندی طبقه صورت نیبد یاجتماع و یکیزیف طیمح و یذهن و ینیع یها شاخص اساس بر است، شده

ویژگی  -2 ره؛یغ و آپارتمان یابیارز مکان، کی ظاهر محله، از ینگهدار و حفاظت مانند یذهن -یکیزیف ی هایژگیو

 زانیم مانند ینیع -یکیزیف ویژگیهای  -3ره؛یغ و ازدحام ،یمسکون منطقه به یدلبستگ ت،یامن مانند یذهن -یاجتماع های

 سن، جنسیت، مانند ینیع -یاجتماع ویژگیهای  -4ی ره؛یغ و خانه نوع محله، در ادهیپ عابر مخصوص مناطق صدا، و سر

  .رهیغ میزان درآمدو بودن متاهل ای مجرد محل، در اقامت زمان ، بودن مستاجر ای مالک

عباس  توسط «در شهر تهران یزندگ تیفیشناخت ک»با عنوان  یو مطالعات یطرح پژوهش 1393درسال در ایران نیز  

 قیتحق نیا دردر کالنشهر تهران پرداختند. یشهر یزندگ تیفیانجام شد که به سنجش ک ی و همکاراناحمد آخوند

و  یشاخص دسته بند 91بعد و  12شهر تهران در قالب  یزندگ تیفیک یریاندازه گ بلقا یاصول و سنجه ها نیمهمتر

گذار در  ریعوامل تاث نیدهد که مهمتر یشهر تهران نشان م یدر نواح یزندگ تیفیسنجش ک جی. نتادیگرد صیتلخ

. این شاخص ها بیشتر عینی بودند که در قالب آمار و ارقام ارائه دهندیم لیعامل تشک 19را  یشهروندان تهران یزندگ

دانشگاه تهران و  یتهران با همکار یتوسط رصدخانه شهر« شهر تهران یزندگ تیفیاطلس ک»کتاب  1395سال  در شد.

شهر تهران براساس جامعه  یزندگ تیفیکتاب ک نیدر ا .دیتهران به چاپ رس یشهردار یو فرهنگ یمعاونت اموراجتماع

مشخص شده است .  یگانه شهردار 22 ماتیانجام شده و محالت تهران بر اساس تقس 1390 یکه در سرشمار یآمار

 یشاخص اصل 9مورد مطالعه  یاصل یمحله محور بوده و براساس پرسشنامه انجام شده است .شاخص ها یرینمونه گ
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از  تیرضا -2 یو مل یشهر ، یتعلق محله ا -1که عبارتند از: شده اند میتقس یفرع یبوده که هرکدام به شاخص ها

محله  ستیز طیاز بهداشت و مح تیرضا -4از عبور و مرور و حمل و نقل محله  تیرضا -3خدمات و امکانات محله 

احساس  -8 یمحله ا یاعتماد اجتماع -7 یمحله ا یمشارکت اجتماع -6محله  یاز روابط و بافت اجتماع تیرضا -5

 .همحل یمسائل اجتماع -9 یاجتماع تیامن

مطالعات اخیر حوزه کیفیت زندگی در ایران نشان دهنده اهمیت موضوع بوده و نتایج این مطالعات میتواند به تصمیم 

های العات که بیشتر در حوزهگیری ها و سیاست گذاری های مسئولین در مقیاس خرد و کالن کمک نماید. این مط

شهری انجام شده است و موضوع مسکن بیشتر از جنبه اقتصادی مورد بررسی قرارگرفته است. بطور کلی بررسی موضوع 

کیفیت زندگی از دریچه دید طراحان شهری و معماران موضوع نسبتا جدیدی است که در سالهای اخیر مورد توجه 

مهمترین دغدغه های سیاست های الوه بر اینکه ازعموضوع مسکن نیز .پژوهشگران این حوزه ها قرار گرفته است 

یک عامل تاثیرگذار و مهم در کیفیت زندگی شهری میباشد که عالوه بر مسائل اقتصادی   است،کشور و همچنین مردم 

 باشد. از جنبه طراحی و معماری قابل تحقیق و بررسی می

 قیتحق ینظر یمبان

شاخص های ذهنی را بطور خالصه میتوان به احساسات ساکنین نسبت به فضاهای سکونتی خود اطالق کرد. مهمترین 

شاخص ذهنی که معیار سنجش نیز محسوب میشود، رضایتمندی میباشد. درحالت کلی کیفیت هرفضا با معیار 

تی به ایده آل میرسد که رضایت کاربران رضایتمندی ساکنین سنجیده میشود. معماری یک هنرکاربردی میباشد که درصور

را جلب کرده باشد. برخالف سایرهنرهای تجسمی که اثرکامال زاییده ذهن طراح آن میباشد و مخاطب فقط با قوه بینایی 

که طراح آن را برای استفاده افراد دیگری خلق میکندو  استیا المسه با آن ارتباط برقرار میکند، معماری هنرکاربردی 

با تمامی حواس خود اثر را درک میکند. به همین دلیل برای ارتقا کیفیت زندگی ساکنین ، طرح معماری باید عالوه  کاربر

در پیشینه تحقیق بر نیازهای فیزیکی پاسخگوی نیازهای ذهنی ساکنین نیز باشد. در پژوهش های رضایتمندی سکونتی که 

دهد که  ی( نشان م2002) یسکاتومانند فرانس یمطالعات. تاثیر دارند عوامل متعددی در ارزیابی ذهنی ساکنین نیز دکر شد 

افراد و  یاجتماعارتباطات ،  جامعهو احساس تعلق به  مکان یکبه  یتا امروز، وابستگ یهاز مطالعات اول یبه طور کل

-بعنوان مهمترین شاخصبنابراین در این تحقیق مثبت دارند.  ارتباط  یمسکون یتبا رضا یارهستند که بس مفاهیمی امنیت

های ذهنی در ارزیابی رضایت ساکنین مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که این شاخص ها به افراد مربوط 

میشوند، ویژگیهای فردی نظیر سن ، جنسیت، تجرد یا تاهل، میزان تحصیالت، شغل، میزان درآمد، فرهنگ، مدت زمان 

 داشت که هرکدام از موارد ذکرشده بتفصیل مورد برررسی قرار میگیرد.آنها تاثیرخواهند  سکونت در ارزیابی

 نیساکن یهایژگيو اي یاجتماع یرهایمتغ

میدهد که افراد ممکن است در شرایط متفاوت اقتصادی، اجتماعی،  نشانرضایتمندی سکونتی  به مربوطمطالعات  یبررس

فردی کمک میکند تا تجزیه  یهایژگیودر نظرگرفتن  فرهنگی درک متفاوتی از کیفیت محل سکونت خود داشته باشند.

و تحلیل ها و پیش بینی ها با دقت بیشتری صورت پذیرد. ویژگیهای فردی نظیر سن، جنسیت و وضعیت تاهل میتواند 

در میزان رضایت موثر باشد. میزان درآمد، تحصیالت و موقعیت شغلی نیز در انتخاب محل سکونت و رضایت ازآن 

 یبررس یتمندیرضا از ساکنان ادراک زانیم یرو بر را یفرد عوامل ریتأث یمختلف پژوهشگران ای دارند.  تاثیر ویژه

 کیتفک به یمسکون طیمح تیفیک از تیرضا با یاجتماع یرهایمتغ رابطهمطالعات مربوط به  ریز جدول در .اندکرده

 .است شده یبررس
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  مطالعات رابطه بین متغیرهای اجتماعی و رضايت از کیفیت زندگی محیط مسکونی  :1دول ج

 رابطه متغیر بارضايت از کیفیت زندگی محیط مسکونی محققین متغیر اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 سن

Amerigo & Aragones(1990); 
Brown et al.( 2005); Carp&Carp 

(1982); Chapman & 
Lombard(2006); Filkins et al. 

(2000); James( 2008); Lu( 2002); 

Varady & Preiser( 1998); 

Perez et al.( 2001); Varady, 

Walker, & Wang, (2001); 

Wasserman (1982) 

 

 

افراد سالخورده نسبت به جوانان رضایت بیشتری دارند شرایط زندگی 

را به راحتی میپذیرند و معیارهایشان را با محیط اطرافشان تطبیق 

 ند. میده

Mohit et al. (2010) داد نشان را مسکن تیرضا بر سن یمنف اثرات. 

Vera-Toscano and 

AtecaAmestoy(2008) 

 

 .نداد نشان مسکن تیرضا بر سن از یدار یمعن ریتأث

 

 

 

 

 جنسیت)زن/مرد(

Aiello et al.( 2010); 

Carbonell(2004); Carp&carp 

1982); Long, et al.( 2009); Lu 

(1999) Perez et al. 2001) ;Van 

Praag and Ferreri(2004)) 

 

 زنان رضایت بیشتری نسبت به مردان دارند.

Jaafar, Hasan, Mohamad, & 

Ramayah(2005);. 

; Varady & Carrozza( 2000)  

Varady & Preiser(1998) 

 جنسیت تاثیر معنی داری نداشته است.

مجرد یا متاهل 

 بودن

Hourihan( 1984); 

 Lu(1999); Marans & Rodgers 

(1975) 

 افراد متاهل رضایت بیشتری نسبت به مجردها دارند

 ;Chapman & Lombard(2006) میزان تحصیالت
Lu( 1999); Perez et al.( 2001)  

 سا به نسبت یشتریب یتمندیرضا باالتر، یلیتحص مقاطع در کنان سا

  یباشندم دارا را تر نییپا و رستانیدب یلیتحص مقاطع کنان

Filkins(2000) ;Hur & Morrow-

Jones( 2008) 
 طیمح از یو یتمندیرضا شود، شتریب فرد التیتحص زانیم هرچه

 یزندگ سطح از فرد توقعات شیافزا امر نیا لیدل. شد خواهد کمتر

 فرد انتقاد آن جهینت در که باشدی م التیتحص سطح شیافزا به نسبت

 .شد خواهد شتریب اشی زندگ طیمح از

 

وضعیت 

 -اجتماعی

 اقتصادی

Braubach (2007); Billing( 2005); 
Diaz-Serrano(2009); Lu(1999); 

Filkins(2000); James( 2008);; 

  Jorgensen, Jamieson & Martin 

(2010); Mohan & Twigg( 2007) 

; Perez et al.( 2001); Shamai & 

Ilatov( 2005); 

Varady et al.(2001)، 

VeraToscano(2008) ،  

 با ساکنان از شیب باالتر، یاقتصاد_یاجتماع تیوضع با ساکنان

 تیرضا شانی سکونت طیشرا از نتر،ییپا یاقتصاد _یاجتماع تیموقع

 .دارند

Hur & Morrow-Jones( 2008) 
;Onibokun (1976)   

 لیدل به یتمندیرضا کاهش با یاجتماع_یاقتصاد تیوضع شیافزا

 .است رابطه یدارا جامعه به نسبت انتظارات سطح شیافزا

مدت زمان 

 سکونت

Amole( 2009); Mohit et al. 

(2010); Peck& Stewart( 1985); 

Varady & Preiser( 1998) 

 مدت زمان سکونت تاثیر مثبت در رضایتمندی سکونتی دارد.
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 Diaz-Serrano, (2009); Mohit بعد خانوار

Ibrahim, & Rashid(2010).) 
Rohe & Basolo( 1997) 

 بعد خانوار تاثیر منفی در کیفیت زندگی دارد.

 مأخذ: مطالعات نويسندگان.

  مکان تعلق حس

 که است مرتبطتوجهی  قابل زانیم به یمسکون یتمندیرضا به مربوط اتیادب با که است یمیمفاه از یکی مکان به تعلق

 اغلب محققان که است نیچن آن تیاهم. (Hidalgo and Hernández ,2001) است شده متمرکز محله بخش بر عمدتا

 دانندیم ریمتغ نیمهمتر عنوان به را محله به یدلبستگ آن، از تیرضا از باالتر یحت ،یمسکون یها طیمح مطالعه هنگام

(Bonaiuto et al. 1999.) یشناخت و رفتاری ،یعاطف وندییپ رییگ شکل به منجر یاجتماع و کالبدی طیمح با تعامل 

 هرچه. است رگذاریتأث ساکنین تیفعال و رفتار در وندیپ نیا. است طشانیمح به مردم یدلبستگ ماحصل که شودیم

 آن امرمستلزم نیا. است یباالتر تیفیک واجد فضا آن، باشد داشته وجود مکان کی به نسبت درانسان یشتریب یدلبستگ

 را یبند دسته دو توانیم یکل طور به. ردیقرارگ ترسهل یدرتعامل او با و قرارداده رامخاطب شترانسانیب مکان، که است

 از فارغ یدلبستگ حس گرید وجه: یاجتماع تعلق. یکالبد تعلق و یاجتماع تعلق: کرد اشاره مکان به تعلق حس یبرا

 از گونه نیا. دارد وجود مکان در که است یانسان تعامالت و یاجتماع وندهاییپ از منبعث ،ییفضا و یطیمح اتیفیک

 شکل یاجتماع طیمح یةنظر براساس رد،یگ یم صورت طیمح در یاجتماع یها کنش و تعامالت هیپا بر عمدتا که تعلق

 تعلق یجستجو به آن در فرد که باشد یم دارا را یاجتماع عناصر از یبیترک تعلق، از یا گونه منظر نیا از طیمح و گرفته

 ریتاث زین یفرد یهایژگیو از یاجتماع تعامالت بر عالوه یاجتماع تعلق.(1389جو، )کاشانی پردازد یم خود خاطر

 هاییژگیو و اتیفیک از فارغ زین زمان عامل. باشند داشته توانندیم باهم یتریقو ارتباطات مشابه طیشرا با افراد. ردیپذیم

 سه در (Fleury-Bahi, 2008) توسط شده انجام مطالعه در. گردد مکان و فرد نیب یوابستگ و وندیپ جادیا به منجر فضا

 که معنا نیا به. کند یم عمل یمسکون مندیتیرضا و آن در اقامت زمان نیب واسطه ریمتغ عنوان به محله ،یفرانسو شهر

 در ارتباطات تعداد رایز است درک قابل که شود یم دایپ یدلبستگ و اقامت زمان نیب یمیمستق رابطه مطالعه، نیاول در

 اجزاء و عناصر از برگرفته تعلق، از نوع نیا:  مکان به یکالبد تعلق ی یابد.م شیافزا زمان طول در سرعت به محله

 ،یطیمح زیتما جادیا قیطر از یکالبد عناصر. باشد یم یانسان تیهو و شناخت ندیفرا از یبخش عنوان به مکان یکالبد

 عوامل ( در مجتمع های مسکونی1390. )جوان،مطلبی،پردازندیم تعلق حس جادیا به فضاها در رونیب و درون ارتباط

 یسو از است مرتبط مطلوب ابعاد و تناسبات و درست ییفضا روابط رینظ  فضاها مناسب عملکرد به سو کی از یکالبد

 ارتباط فرمال یها یژگیوبطورکلی  و سبز یفضاها  و  نماها یطراح و بنا بافت رنگ، ، فرم شکل، یطراح با گرید

 (1 شکل.)دارد

 مؤثر اریبس ساکنان تیفعال و مکان به تعلق احساس در رگذاریتأث و دىیکل عاملى عنوان به منظر معمارى و سبز فضاى 

گیری بهره با. دارد اریبس ریتأث زین ریفراگ روانى بهداشت و فردى تیشخص رشد در شیآسا احساس بر عالوه که است

 یکنواختتوان یمی ،کلی شهرهای امروز یمایس با مواجهه در.کرد تیهدا فضا در را  رفتارها توانمى مناسب، از طراحی

 هویت از نمایشی و بوده مطرح نهایی پوشش عنوان به تنها امروز معماری در نما مشاهده کرد. یی و تکرار را ایپو عدم و

 یشهر ینما بر تأثیرگذار عوامل توان می ،یشهر بدنه های نمای در هویت عدم خصوص در Nasr,2005:69)) .ستین

 یکی،گراف بدنه به نما تبدیل ،مصالح بین منطقی بندی کیبتر عدم ،نما و پالن تطبیق عدم :نمود بیان زیر شرح به را

 .مختلف مصالح از حد از بیش استفاده
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 ت یامن

 دارد وجود یشواهد (.Sirgy, 2012) باشدیم یشهر یزندگ تیفیک جادیا عوامل نیترمهم از یعموم یفضا در تیامن

 جرم از یریشگیپ Michalos and Zumbo, 2000)).دارد معکوس رابطه نیساکن یزندگ تیفیک با تیامن کمبود که

 کتاب در 1961سال در کردیرو نیا. است جرم وقوع یهافرصت کاهش در کردیرو نیمشهورتر ط،یمح یطراح توسط

 Jane Jacobs). شد مطرح بار نینخست یبرا  کوبزیج نیج نوشته «ییکایامر بزرگ یشهرها یزندگ و مرگ» رگذاریتأث

 توسط (1CPTED)  ،«یطیمح یطراح قیطر از جرم از شگرییپ» عنوان تحت ای مقاله 1971سال در. 1916–2006(

 جرم ارتکاب به تواند یم هم کالبدی طیمح طیشرا که است نیا هینظر اساس. (Jeffery, 1971)شد منتشر جفری ری

 برنامه یشناس روش شنهادیپ (CPTED) هینظر مجموعه واقع در. شود آن وقوع از مانع تواند یم هم و کرده کمک

 کاهش را تبهکاری و ازجرم ترس توانند یم شهرسازان و معماران اساس آن بر که است یطیمح مجدد یطراح و زییر

 ،«خشونت پر شهر در یطراح و مردم دفاع، قابل فضاهای» کتاب در ومنین اسکار .بخشند بهبود را یزندگ تیفیک و داده

. از نظر وی اصول ومبانی فضاهای قابل دفاع مشتمل بر چهار عنصر اصلی است کندیم مطرح را دفاع قابل فضای یةنظر

بطور کلی  : قلمروبندی، نظارت، بهبود کیفیت محیط و مجاورت کاربری مسکونی با دیگر امکانات مورد نیاز مردم.

روش طراحی : در این روش طراحان با در  -1کاهش وقوع جرم در یک محیط کالبدی به چهار روش صورت میگیرد: 

نظر گرفتن قلمروبندی صحیح و تعیین حدود و مرزها، مکان یابی صحیح بازشوها در بدنه ساختمان، کنترل دسترسی از 

نورپردازی مناسب محوطه، تعمیر و بازسازی بدنه های طریق طراحی صحیح سایت، بهبود کیفیت محیطی از طریق 

آسیب دیده و نظارت طبیعی از طریق جانمایی صحیح  بلوکها بصورتیکه ساکنین از پنجره های خود نظارت بر محوطه 

روش مدیریت و سازماندهی مجموعه: در این روش از نیروهای  -2را داشته باشند، میتوانند به کاهش جرم کمک نمایند. 

روش مکانیکی: در این روش  -3سانی نظیر نگهبان، پلیس و نیروهای گشت برای تامین امنیت مجتمع استفاده میشود. ان

 -4ها و دوربین های مداربسته و روشنایی جهت تامین امنیت سایت استفاده میشود. از امکانات سخت فزاری نظیر قفل

 یدیکل یشرکا و تجار ن،یساکن نیب روابط یاجتماع یستگهمب جادیا یراهکارها همبستگی اجتماعی و فرهنگی جمعی:

 یگروه یآموزش یها برنامهی، نظارت یها گروه یریگ شکل شامل راهکارها نیا .دهد یم شیافزا محله کی در را

 رسوم و آداب.  محله، در یفرهنگ یدادهایرو. آورد یم هم گرد مشترک یهدف با را مردمی  نیزجمع فرهنگ میباشد.

 مجتمع کی مردم به فرهنگ جمعی ساکنین کمک مینماید. یقیموس و هنر یها جشنواره ،یورزش یدادهایرو مشترک،

 یبرا ها راه نیموثرتر از یکی احساس نیا. باشند داشته خود یزندگ محل به نسبت یفرهنگ احساس کی که دارند ازین

)فالحت،رضایی، .کنند مراقبت خود یگیهمسا و ها ابانیخ از که نیساکن یبرا است یلیدل و یاجتماع مباهات جادیا

1393) 

 نیبنابرا. ستا مرتبط کندیم دیتهد را ها سواره و ادهیپ که یخطرات با عموما یشهر یعموم یفضاها در یکیزیف تیامن

. شد خواهد مجموعه تیامن باالرفتن سبب سواره و ادهیپ یرهایمس یتالق نیکمتر یمسکون یها محوطه یطراح در

 پله راه انندم مشترک یفضاها ییروشنا نیهمچن بلوکها اطراف باز یفضاها و روها ادهیپ رینظ یعموم یفضاها ییروشنا

 یها نرده و ها پناه جان استاندارد و مناسب یطراح. کرد خواهد کمک نیساکن  به تیامن حس دادن به دورهایکر و ها

 قیحر عالما خودکار شبکه و فرار یها پله وجود. کرد خواهد کمک نیساکن یکیزیف تیامن حفظ به بالکنها و ها پله

حی صحیح بطور کلی میتوان گفت طرا (1390)ذبیحی و همکاران، کرد خواهد نیتضم خطر مواقع در را نیساکن تیامن

 د شد.متضمن تامین امنیت روانی و فیزیکی ساکنین خواهد بود که نهایتا منجر به افزایش کیفیت زندگی خواه

 

                                                           
1. CRIME PREVENTION THROUGH ENVIRONMENTAL DESIGN 
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 ی         مسکون یمجتمعها نیحس تعلق به مکان در ساکن جاديعوامل موثر در ا یابيمدل ارز: 1شکل 

 
 یمسکون یها در مجتمع تیحس امن جاديعوامل موثر بر ا یابيمدل ارز: 2شکل 

  افراد یاجتماع روابط

 هم و خانه در هم که هستند ادار را یاجتماع واضح تیشخص  که هستند یمسکون طیمح از جزء  نیمهمتر گانیهمسا

 در آنها ریتاث زانیم و نیساکن تعامالت نهیزم در شتریب موضوع نیا با ارتباط در یقاتیتحق یها پروژه. دارند قرار محله در

 و گریکدی با گانیهمسا کینزد رابطه: است گرفته قرار توجه مورد نیا در یاصل حوزه دو. باشدیم یمسکون یطراح

 ,Festinger)  توسط که را کیکالس یاجتماع یروانشناس مطالعه دیبا اول، مورد به توجه با. جامعه به تعلق احساس

 یکی. شود مطرح ،شودیم اطالق مردم توسط شده تصرف یفضاها نیب یکینزد عنوان به که «مجاورت» یبررو (1950

 در که یکسان که دهد یم نشان و دارد ارتباط یدوست ارتباطات کننده لیتسه عنوان به نفر دو نیب هدف یکیزیف فاصله با

 دوست کنند، یم یزندگ جدا هم از که یکسان به نسبت یشتریب احتمال با کنند یم یزندگ بلوک همان ای طبقه همان

 یکینزد دوم نوع بلکه ست،ین گانیهمسا نیب یدوست روابط شاخص تنها نه یکیزیف فاصله وجود، نیا با.  شوندیم

 یم ارتقا را دوستانه روابط که شود یم گرفته نظر در افراد مکرر تماس احتمال عنوان به که است «یعملکرد فاصله»

 یها طرح جه،ینت در .شود یدوست  به منجر که دارد یشتریب احتمال یکیزیف فاصله به نسبت فاصله نوع نیا. دهد

 در را یعملکرد و یکیزیف فاصله، نوع دو هر دیبا باشند داشته  یاجتماع روابط ارتقا به لیتما که یصورت در  یمسکون

 آنها تیشخص ای و ها نهیزم ها، ارزش ها، نگرش منافع، به توجه با را ساکنان شباهت دیبا صورت، هر در. رندیبگ نظر

 یمسکون طیمح یهایژگیو. گرددیم جادیا مجاروت علت به که شودیم یروابط توسعه باعث امر نیا رایز ،گرفت نظر در

 یدوست از که یمسکون یهاطیمح یکل بطور. گذاردیم ریتأث یتمندیرضا بر میرمستقیغ و گانیهمسا روابط بر شک بدون
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. است گانیهمسا بودن مشابه گرید یاجتماع عامل .است یمطلوبتر یهایژگیو یدارا است برخوردار گانیهمسا نیب

 (Fleury-Bahi et al,2017 :318) است شتریب سکونتگاه از تیرضا هستند، ما مشابه گانیهمسا میباش داشته قبول اگر

. است ییشناسا قابل یزندگ مشترک یها عرصه از یکیبه عنوان  ،یجمع یفضا یمسکون یهاطیمح و ها مجتمع در

 یمسکون ساختمان معموال. افتد یم اتفاق یجمع روابط و هاتیفعال آن در و دارد را یگروه استفاده تیقابل فضا نیا

 یم شکل را آن یمحتوا یمسکون یطهایمح یجمع یفضا در یفرهنگ -یاجتماع یتهایفعال و است یجمع یزندگ کالبد

 مجتمع در انسان حضور با. دارند یتنگاتنگ ارتباط هم با فرهنگ و جامعه ،یمعمار طها،یمح نیا در لیدل نیهم به. دهند

 بنا که یافراد انیم رابطه و یاجتماع تعامل فضاها، نیا از استفاده یچگونگ و یجمع یفضاها مسئله انبوه، یمسکون یها

 قیتحق ینظر یمبان به توجه با. شود یم مطرح گذشته از تر رنگ پر اریبس اند آمده هم گرد مکان کی در ضرورت به

 ( 3 شکل. )شد یطراح به این صورت  پژوهش مدل

 
 مسکونی: مدل کلی بررسی رضايتمندی از شاخص های ذهنی طراحی مجتمع های 3شکل 

 قیتحق روش

 یبررس کی از است عبارت کیتکن نیا ه است.شد استفاده سکونت از پس یابیارز کیتکن از پژوهش نیا انجام یبرا

 یواکنش چه کنندیم استفاده آن از که یزمان در خود سکونت محل به نسبت نیساکن نکهیا یرو بر مطالعه و کیستماتیس

 نهیبه تحوالت جادیا یبرا و ساختمان تیریمد و یطراح درست میتنظ یبرا روش نیا از برآمده جینتا. دهندیم نشان

 یابزار که شودیم )1DQI( «یطراح تیفیک یها شاخص» استخراج به منجر روش نیا. رودیم بکار ندهیآ یهایطراح در

 بنام توانیم تیمطلوب ای عملکرد یابیارز نیا از. است شده ساخته و یشنهادیپ یهاساختمان یطراح تیفیک یابیارز یبرا

 پژوهش یها شاخص که بود الزم ابتدا در قیتحق نهیشیپ در شده انجام یها یبررس به توجه با .کرد ادی زین یاربندیمع

                                                           
1.  Design  Quality  Indicators 
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 اریاخت در و میتنظ یذهن یها شاخص یابیارز جهت پرسشنامه .شود یطراح ها شاخص اساس بر مدل و شوند نییتع

 به مربوط پرسشنامه اول قسمت. است شده استفاده کرتیل اسیمق از پرسشنامه یطراح در است، گرفته قرار نیساکن

 تیوضع شغل، درآمد، زانیم ،التیتحص زانیم ت،یجنس سن، شامل که باشدیم پاسخگو افراد یهایژگیو و مشخصات

 و سیپرد شه،یاند شهر سه یمسکون یمجتمعها نیساکن یآمار جامعه. شودیم مجتمع در سکونت زمان مدت و تملک

 یها کیتکن اولیه تیمز. شد استفاده یعامل لیتحل روش از جینتا یبررس یبرا. شد عیتوز پرسشنامه 385 که هستند پرند

 دهیچیپ روابط فهم منظور به تالش یبرا متعدد یرهایمتغ یساز آماده در آنها ییتوانا ،یعامل لیتحل نظیر رهیمتغ چند

 یبرا یدییتا یعامل لیتحل یبررس یهاشاخص. ستین ممکن رهیمتغ تگ و رهیمتغ دو یها روش لهیوس به که است

 یبارعامل افته،ی برازش CFA مدل در نکهیا به توجه با. باشد یم لیذ شکل و جدول  بشرح آمده بدست جینتا  رهایمتغ

 یهاشاخص برای دیییتأ یعامل لیتحل جینتا باشد یم 5/0  یباال پرسشنامه های هیگو ینیب شیپ در رها،یمتغ یتمام

 . است شده ارائه ل،یذ جدول در CFA مدل برازش هایشاخص همراه به  سنجش

 (آن نشانگرهای بودن قبول قابل و رییگ اندازه مدل برازش)یذهن یها شاخص قیتحق یرهایمتغ يیايپا و يیروا: 2 جدول

 پایایی ترکیبی بار عاملی شاخص )ذهنی( متغیر
متوسط واریانس 

 استخراج شده

 63/0 حس امنیت رضایت از شاخص های ذهنی

 66/0 حس تعلق 520/0 771/0

 65/0 روابط اجتماعی افراد

 سندگانينو مطالعات: ماخذ

 شده استخراج انسیوار متوسط باالبودن نیهمچن داشته، رییگ اندازه هایمدل مطلوب برازش از نشان هاشاخص نیا

( 1 یذهن شاخص سه از ریمتغ نیا یبررس یبرا است. فوق یرهایمتغ ییروا انگریب 7/0 یباال یبیترک ییایپا و 5/0 یباال

 یدارا شاخصها نیا از کدام هر که دهد یم نشان جینتا. شد استفاده افراد یاجتماع روابط(  3 تعلق حس( 2 تیامن حس

.  باشد یم 771/0 برابر یبیترک ییایپا و 520/0 برابر شده استخراج انسیوار متوسط و باشند یم 5/0 یباال یعامل بار

 برخوردار یمناسب ییروا و ییایپا از گانیهمسا از تیرضا ریمتغ یبرا شده انتخاب یشاخصها که دهد یم نشان جینتا نیا

 .هستند

 مطالعه مورد محدوده

 نیب پرسشنامه 385 مجموع در. است تهران اطراف در پرند و سیپرد شه،یاند دیجد شهر سه مطالعه مورد محدوده

 مترمربع 90 یال 70 نیب یمتراژها با پالن پیت 6 قیتحق مورد یمسکون یهامجتمع در.شد عیتوز هامجتمع نیا نیساکن

تمامی نمونه ها توسط . دارند مشابه بایتقر ییفضا دمانیچ و هستند خوابه دو ها پیت یتمام. اند شده واقع یبررس مورد

 مجتمع شهیاند شهر دراجراشده اند و استانداردهای طراحی در آنها رعایت شده است..شرکت مهندسین مشاور طراحی و 

 و یطراح مسکن یگذار هیسرما شرکت توسط پروژه هردو که .شدند انتخاب قیتحق یبرا بهستان و بوستان یمسکون

 مجتمع.  است شده یطراح طبقه 5 در و واحد 964و بلوک 68 ، مترمربع 87420 یربنایز با بوستان مجتمع. اند شده اجرا

 مجتمع سیپرد دیجد شهر در.  است شده یطراح طبقه 7 در و واحد 404 ، بلوک 28 در 53210 یربنایز با بهستان

 5 بلوک سه در و مترمربع 12361 یربنایباز پونه مجتمع. گرفتند قرار یبررس مورد اسمنی و قیشقا ، پونه یمسکون یها

 6 در و یمسکون واحد 272 با و مترمربع 28148 یربنایز با قیشقا یمسکون مجتمع. است شده یطراح طبقه 7 و طبقه

 طبقه 7 و بلوک دو در 86 واحد تعداد ، مترمربع 9779 یربنایز با اسمنی یمسکون مجتمع.  است شده یطراح طبقه

 پرند دیجد شهر در. اند شده اجرا و یطراح مسکن یگذار هیسرما شرکت  توسط مجتمع سه هر.است شده یطراح



 ن جغرافيايی ايران(پژوهشی و بين المللی انجم –فصلنامه علمی )اجغرافي                                    153

 

  در و بلوک 27 شامل سونیک مجتمع. گرفتند قرار قیتحق مورد ساحل یمسکون مجتمع و سونیک یواحد 500 مجتمع

 . . است شده یطراح واحد 144 در که باشدیم طبقه 8 و 12 بلوک 4  شامل ساحل مجتمع و طبقه 5 و4

 (سندگانينو مطالعات: ماخذ مشخصات جامعه آماری) :3جدول 

 سايت پالن مجتمع ها پرند - ساحل مجتمع

  

  پرند - سونیک مجتمع

 

 

  سيپرد - پونه مجتمع

 
 

  سيپرد- قيشقا مجتمع

 

 

  شهياند -بوستان مجتمع
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  شهیاند -بهستان مجتمع

  

 مطالعات و بررسی ها

 عامل نیساکن یهایژگیو یسکونت یتمندیرضا نهیزم در گرفته انجام یهاپژوهش یتمام در قیتحق نهیشیپ به توجه با

 به استناد با منظور نیا یبرا شده یطراح سواالت قیتحق نیا در. است بوده یمسکون تیرضا زانیم در کننده نییتع

 ،یمسکون واحد هر در نیساکن تعداد تأهل، تیوضع ت،یجنس سن، لیقب از ییرهایمتغ شامل شده انجام یهاپژوهش

 به مربوط سواالت یبررس .باشدیم درآمد زانیم اشتغال، تیوضع تملک، تیوضع سکونت، زمان مدت الت،یتحص زانیم

 قرار سال 40 یال 30 یسن رده در دهندگان پاسخ اغلب ،سنی یعزتو ظلحا به داد نشان نیساکن یفرد یهایژگیو

 دو خانوار افراد و بوده متاهل انیپاسخگو درصد 98 .اند بوده زن درصد 44 و مرد درصد 56 نیمخاطب .(4شکل)دارند

 از تندرعبا هشوپژ ینا در هشد گرفته نظر در تحصیلی حسطو ت،تحصیال سطح ظانلح هبن. اندبوده نفر چهار یال

 فوق مقطع که اند داشته یدانشگاه التیتحص نیمخاطب درصد 77 که نشگاهیدا التیتحص و پلمید پلم،ید ریز سواد،بی

. است نبوده آنها نیب در یدکتر مقطع و شده شامل را کم اریبس ارشد یکارشناس و یفراوان نیشتریب با یکارشناس و پلمید

 درماه تومان ونیلیم سه ریز درآمد نیمخاطب درصد 73. اند بوده یمسکون واحد مالک درصد 37 و مستاجر درصد 63

 .(5شکل)اند داشته درآمد ماه در ونیلیم 6 یال 3 هیبق و دارند

  
 سندگانينو مطالعات: ماخذويژگی دموگرافی ساکنین  :5 شکل نمودارسنی ساکنین ماخذ: مطالعات نويسندگان: 4شکل 
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  یذهن یها شاخص یابيارز یآمار جينتا 

 از یسواالت قالب در نیساکن یاجتماع روابط و مکان به تعلق حس و تیامن فاکتور سه یذهن یها شاخص یبررس در

 مدل اساس بر باشدیم زین یکالبد یهایژگیو متاثراز مکان به تعلق و تیامن حس نکهیا به توجه با. شد دهیپرس نیساکن

 حاصل جینتا یمسکون واحد خصوص در. شد دهیسنج( بلوکها) محله و خانه در مکان به تعلق و تیامن سیر و کانتر

 ..باشد یم لیذ جدول بشرح
 (سندگانينو مطالعات: ماخذ ی)مسکون واحد یذهن یشاخصها یبررس از حاصل جينتا: 4 جدول

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم بسیارکم شاخصها

 3/20 2/49 4/25 1/5 --- آرامش در واحد مسکونی احساس

 3/20 2/49 4/25 4/3 7/1 روانی در واحد مسکونی امنیت احساس

 6/18 4/42 1/27 9/11 --- وابستگی به واحد مسکونی

 22 1/27 3/20 9/16 6/13 مسکونیشرایط بهداشتی واحد 

 3/20 6/35 8/28 9/11 4/3 مسکونی واحد منظر و دید از رضایت

 نیا کنند یم آرامش احساس خود یمسکون واحد در( درصد 2/49) انیپاسخگو تیاکثر که دهد یم نشان جدول نیا

 محل  به که اند داشته ابراز انیپاسخگو  درصد 4/42. کند یم صدق هم یروان تیامن احساس خصوص در جهینت

 وارزیابی کرده  مناسبدرصد از پاسخگویان  شرایط بهداشتی واحد مسکونی را  1/27 .دارند یوابستگ خود یمسکون

 سواالت یبررس در شده است.درصد ارزیابی  6/35مسکونی در حدود  واحد منظر و دید ازرضایت ابراز رضایت داشتند. 

 از آنها از درصد 1/44 نیهمچن و( درصد 8/45) هستند یراض خود مجتمع یکل تیامن از انیپاسخگو محله به مربوط

 یارتباط یرهایمس نورمناسب ناشناس، افراد خروج و ورود کنترل ، ییتنها به شبانه زدن قدم رینظ مجتمع یروان تیامن

 یوابستگ زانیم. اندداشته مجتمع گانیهمسا نیب یاجتماع روابط از ینسب تیرضا درصد 9/33 اما. اند کرده تیرضا ابراز

 مجتمع، نیا یقبل ترک درصورت آنها بازگشت لیدل آمار طبق بر و( درصد 5/52) بوده متوسط مجموعه به انیپاسخگو

 به بازگشت لیدل را تیامن و آرامش مولفه ،نظر تیاکثر با انیپاسخگو از درصد 5/30. است مجتمع تیامن و آرامش

 را رتبه نیباالتر گانیهمسا یصدا سرو مولفه  ان،یپاسخگو دهنده آزار یکیزیرفیغ عوامل از. اندکرده عنوان مجتمع

 پایین تر ازمتوسط است. ها مجتمع نیا در دوستانشان و لیفام به اقامت شنهادیپ. داراست

  
 ی مسکون واحد به نیساکن یوابستگ نمودار: 7 لشک یمسکون واحد تیامن از تيرضا زانیم :6 شکل   
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 ماخذ: مطالعات نويسندگان (بلوکها ذهنی محله) ینظرات در خصوص شاخصها يجنتا  :5 جدول

 بسیارراضی  راضی  نسبتاًراضی ناراضی بسیار ناراضی شاخصها

 2/32 8/45 6/18 4/3  امنیت کلی مجتمع

،تنهاییبهشبانهزدنقدمنظیرمجتمعروانیامنیت

نورمناسبناشناس،افرادخروجوورودکنترل

 مسیرهای ارتباطی

7/1 8/6 6/18 1/44 8/28 

 2/10 39 9/33 2/10 8/6 مجتمعهمسایگانبیناجتماعیروابطازرضایت

 بسیار زیاد زیاد  متوسط کم  بسیار کم  

 5/8 4/25 5/52 8/6 8/6 وابستگی به مجموعه

 6/13 39 9/33 1/5 5/8 دوستانوفامیلبهمجموعهایندرپیشنهاد اقامت

 
  (بلوکها) محله یذهن یها شاخص از تيرضا نمودار :8 شکل

 تجزيه و تحلیل داده

 و بوده متوسط نیساکن در مکان به تعلق حس که است نیا که است نیا دهنده نشان یآمار جینتا:  مکان به تعلق حس

 و هستند مجتمع ترک به لیما و عملکرد فضاهای سکونتی، طرح رینظ ینیع یها شاخص از تیرضا وجود با افراد اکثر

 به تعلق حس سنجش یبرا شده هیارا مدل در.دهندینم شنهادیپ خود کانینزد و دوستان به را هامجتمع نیا در سکونت

 و یمعمار یطراح یهایژگیو به یکالبد عوامل که است شده اشاره یاجتماع وعوامل یکالبد عوامل مولفه دو مکان

 زمان مدت و سن دهدیم نشان جینتا.  دارد ارتباط یفرد یهایژگیو و نیساکن نیب  یاجتماع روابط به یاجتماع عوامل

 جوان نیساکن تیجمع که نیا به توجه با. دارد درصد 95 نانیاطم سطح در یمعنادار و مثبت رابطه تعلق حس با اقامت

حس تعلق به مکان را تجربه  لیدل نیدر محل را نداشته اند و به هم یباشند مدت اقامت طوالن یاکثرا مستاجر مو بوده

 یکه هرچه سن باالتر م یمعن نیرابطه مثبت وجود دارد بد یتمندیسن و رضا نیکه ب دهدینشان م ری. جدول زکنندینم

 (6.)جدولاست فیرابطه ضع یاما شدت ا ابدی یم شیافزا تیرضا زانیرود م

 یمسکون طیاز مح تيبا رضا مدت زمان اقامتارتباط : 7جدول  یمسکون طیاز مح تيارتباط سن افراد با رضا :6جدول 

Correlations 

 
 سن

 رضايتمندی

Pearson Correlation *106. 

Sig. (2-tailed) .045 

N 360  

Correlations 

 
مدت 

 اقامت

 رضايتمندی
Pearson Correlation *125. 

Sig. (2-tailed) .018 

N 360 

*. Correlation is significant at the 0.05 level 

(2-tailed).  
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 Amole, 2009; Mohit et)مسکن رابطه مثبت دارد  یتمشخص شده است که مدت اقامت با رضا یقبل یقاتدر تحق

al., 2010; Peck & Stewart, 1985; Varady & Preiser, 1998) 1976که اثر مخالف توسط یدر حال) 

(Onibokum د. هرچقدرمدت زمان سکونت یباشبه مکان م یوابستگ یاز فاکتورها یکیشد. مدت زمان سکونت  یداپ

از نظر  (7)جدول یشود.م یشتربه مکان ب یو وابستگ یشوندسازگارتر م یو اجتماع یزیکیف یطبا مح ینساکن یشودم یشترب

عوامل کالبدی نیز تاثیر شاخص های عینی عملکردی نظیر ابعاد و تناسبات و روابط فضاها و شکل و فرم فضاها در 

که در مقاله ای دیگر ارائه شده است ساکنین از طراحی فضاهای ایجاد حس تعلق موثرند. در تحلیل شاخصهای عینی 

 مهم نمای ساختمان و طراحی فضای سبز از عواملطراحی ت از رضایسکونتی و عملکرد آنها رضایت نسبی داشته اند. 

 ایجاد حس تعلق میباشد که در این مجموعه ها این رضایت نسبی است. 

 جینتا لیتحل در. است دربرداشته را نیساکن تیرضا مقدار نیشتریب تیامن شده یابیارز یها شاخص انیم در : تیامن

با توجه به  .اند داشته تیرضا احساس محوطه و مشترک یفضاها و یمسکون واحد در یروان تیامن از انیپاسخگو اکثر

( در تحلیل سایت پالن های مجتمع های مورد مطالعه بر 2مدل طراحی شده برای امنیت مجتمع های مسکونی )شکل 

 یتمام .گیردتامین امنیت در تمام موارد مورد مطالعه از طریق سازماندهی شده و مکانیکی صورت می 8اساس جدول

تامین امنیت بصورت  از نظر کنند.یهستند که ورود خروج افراد را کنترل م یدر ورود ینگهبان یمجتمع ها دارا ینا

مجتمع کیسون شهرپرند و بوستان اندیشه بافت فشرده داشته و چیدمان  دربلوکها  یدمانمحوطه و چ یطراح طبیعی،

شود و بیشتر از طریق قلمرو بندی و نظارت در بین بلوکها ایجاد میبلوکها بگونه ای میباشد که فضاهای نسبتا خلوت 

دلیل سیستم هطبیعی میتوان به تامین امنیت در فضاهای خلوت و نیمه خصوصی پرداخت. عالوه براین موضوع ب

هستان سازماندهی شده و مکانیکی و کنترل محوطه ساکنین از امنیت مجتمع ابراز رضایت نموده اند. در مورد مجتمع ب

چیدمان خطی بوده و فضاهای خلوت و ناامن در مجتمع وجود ندارد . مجتمع ساحل، پونه ، یاسمن و شقایق نیز تعداد 

بلوکها کم بوده و تامین امنیت از طریق نظارت طبیعی و کنترل دسترسی و قلمروبندی براحتی صورت میگیرد. از نظر 

روابط اجتماعی ساکنین را پایین ارزیابی  ،توجه به اینکه نتیجه مطالعاتبررسی امنیت از بعد عوامل اجتماعی و روانی با 

. ساکنین براحتی با خارج از استنماید بنابراین برقراری امنیت از طریق همبستگی اجتماعی و فرهنگ جمعی منتفی می

تمامی مجتمع ها وجود دارد  محله  اطراف خود ارتباط برقرار نمیکنند. تنها عاملی که از بعد عوامل اجتماعی و روانی در

نمیباشند حالت تعادل  در مجتمعهای مورد بحث خارج ازها  ینزم یها و کاربر یتفعال. استآستانه ظرفیت رعایت 

بلوکها نیزخارج  جمعیتی  تراکمزیاد نبوده از طرف دیگر از سکنه و رهاشده  یخال یخانه ها همچنین در این مجتمعها

 از تعادل نمی باشد.

 ت مجتمع های مسکونی مورد مطالعه بر اساس عوامل کا لبدی و اجتماعی)ماخذ:نگارندگان(یبررسی امن :8 جدول 

بررسی امنیت ساکنین با تحلیل سایت پالنهای مجتمع 

 های مسکونی

 روانی محیط-عوامل اجتماعی عوامل کالبدی محیط

سازماندهی 

 شده
 مکانیکی طبیعی

آستانه 

 ظرفیت

همبستگی 

 اجتماعی

ارتباط 

با 

 خارج

فرهنگ 

 جمعی

 - - -  -   مجتمع بهستان اندیشه

 - - -  -   مجتمع بوستان اندیشه
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 - - -  -   مجتمع ساحل پرند

 - - -  -   مجتمع کیسون پرند

 - - -  -   مجتمع پونه پردیس

 - - -  -   مجتمع شقایق 

 

 رو. باشدیم نیساکن یاجتماع روابط به مربوط تیرضا زانیم نیکمتر یذهن یشاخصها انیم در :افراد یاجتماع روابط

 برقرار باهم یبهتر یدوست روابط مشترک یهایژگیو با افراد. باشدیم مرتبط یفرد یهایژگیو با کسوی از یاجتماع ابط

 تیاکثر دهدیم نشان جینتا. است مربوط افراد یتیهو یها شهیر و رسوم و آداب و فرهنگ به گرید یسو از.کنندیم

 یاجتماع روابط نداشتن یول باشندیم یدانشگاه التیتحص یدارا و بوده متاهل و سال  40-30 یسن رده در نیساکن

 باشندیم متفاوت ییفرهنگها با متفاوت یتهایقوم از افراد نیا اکثر.دارد یفرهنگ و یتیهو مسائل در شهیر شتریب مناسب

 یوابستگ و کسوی از یلیفام یوندهایپ و خاطره نداشتن. اند کرده انتخاب را شهرها نیا در سکونت یاقتصاد بلحاظ که

 گواه نیساکن تیاکثر  بودن مستاجر و بوده کم مجتمعها نیا در سکونت زمان مدت که شده باعث شهر مادر به یاقتصاد

 که نموده سلب نیساکن از را فرصت نیا یاجتماع تعامالت یبرا مناسب یفضاها نداشتن یکالبد نظر از.  ادعاست نیا

 .ندینما جادیا یقتریعم یوندهایپ بتوانند

 تایید فرضیه

 با رضایت از همسایگان  وحس تعلقطراحی معماری مناسب جدول زیر نشان می دهد که میزان ضریب همبستگی بین 

رابطه با شدت و متوسط می باشد و این ضرایب نشان دهنده یک   3480/0و 3480/0و  344/0به ترتیب   و حس امنیت

 چون ییها شاخص »یعنی فرضیه تحقیق .درصد معناداری می باشد 95( و در سطح اطمینان 5/0می باشد )کمتراز 

 یتمندیرضا سبب تواندیم یمسکون یها مجتمع نیساکن نیب مناسب یاجتماع روابط و مکان به تعلق حس ت،یامن احساس

 مورد تایید است. «دینما کمک ها مجتمع نیا در یزندگ تیفیک ارتقا به و شده نیساکن

 با رضايت از روابط اجتماعی بین همسايگان  وحس تعلق به مکان و حس امنیتطراحی معماری مناسب بررسی رابطه  :9 جدول

 نتیجه  سطح معنی داری میزان ضریب همبستگی پیرسون رابطه 

 طراحی معماری با ایجاد حس رضایتمندی 

 از روابط اجتماعی همسایگان 

 تایید فرضیه  008/0 344/0

 تایید فرضیه  007/0 348/0 حس تعلق )وابستگی( با معماری طراحی

 تایید فرضیه  007/0 348/0 حس امنیت با معماری طراحی

 یریگ جهینت 

 طرح دگاهید از دیجد یشهرها یمسکون یمجتمعها نیساکن یذهن یها شاخص یابیارز پژوهش نیا هدف نیمهمتر

 یمبان در اختالف از یناش تواند یم که است معمار مشکالت نیتر یاصل از یکی کاربر تیرضا.  است بوده یمعمار
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 چگونه که کنند درک که است نیا معماران یبرا مهم عامل کی. باشد یعام افراد و معماران دیعقا نیب یکالبد و یشناخت

 مطالعات. کنند یم قضاوت شود، یم استفاده ساختمان یطراح در که یکالبد مختلف نکات مورد در میرمستقیغ افراد

 به قضاوت جینتا در یمهم یها تفاوت یخو و خلق و التیتحص سطح ، جنس ، سن به بسته که دادند نشان نیشیپ

 نشان پژوهش نیا جینتا. کنند یم قضاوت ساختمانها مورد در یمتفاوت طور به معماران ریغ و معماران و دیآ یم وجود

ساکنین این  (10رابطه بین متغیرهای اجتماعی ساکنین و رضایت از محل سکونت بشرح جدول میباشد.)جدول که داد

لحاظ شرایط اقتصادی زندگی در این شهرها را انتخاب کرده اند  مجتمع ها افراد جوان و تحصیل کرده ای هستند که به

بودن حس  کین این خانه ها ترجیح دیگری برای سکونت داشته اند. پایینو مستاجر بودن اکثریت آنها نشان میدهد مال

مدت زمان اقامت ساکنین بستگی دارد و که پایین بودن هردوعامل در  و سن تعلق به مکان از نطر عوامل اجتماعی به

کاهش حس تعلق نقش موثری دارند. از نظر عوامل کالبدی هم رضایت نسبی از طراحی نما و فضای سبز در کاهش 

حس تعلق نقش موثری دارد. این مجتمع ها به علت داشتن محوطه های وسیع و نداشتن همجواری های ناهمگون، با 

طراحی مناسب فضای سبز می توانند دید و منظر مناسب برای ساکنین تامین نمایند و همچنین فضاهای مناسبی در 

 محوطه جهت تعامالت اجتماعی ساکنین فراهم نمایند که هردو این موارد به ایجاد حس تعلق کمک شایانی می نماید 

 ن رضايتمندی از محیط مسکونی)ماخذ: نگارندگان(نتايج ارتباط بین متغیرهای اجتماعی پژوهش و میزا -10جدول 

 رابطه متغیر با میزان رضايمندی متغیر اجتماعی

 سن 
 یشافزا یترضا یزانرود م یکه هرچه سن باالتر م یمعن ینرابطه مثبت وجود دارد بد یتمندیسن و رضا ینب

 یابد یم

 رابطه معنی داری پیدا نشد. جنسیت

 رضایت بیشتری دارند.متاهلین  مجرد یا متاهل بودن

 افراد با تحصیالت باال رضایت کمتری از محیط دارند. انتظارات از محل سکونت باال است.  میزان تحصیالت

 اقتصادی -وضعیت اجتماعی
از  یین تر،پا یاقتصاد_یاجتماع یتاز ساکنان با موقع یشباالتر، ب یاقتصاد_یاجتماع یتساکنان با وضع

 .دارند یترضا یشانسکونت یطشرا

 مدت زمان سکونت 
 یکه هرچه مدت اقامت باالتر م یمعن ینرابطه مثبت وجود دارد بد یتمندیمدت زمان اقامت و رضا ینب

 . یابد یم یشافزا یترضا یزانرود م

 دارد. یتمندیبر رضا یمنف یربعد خانوار تاث بعد خانوار

 بشمار ها مجتمع نیا قوت نقاط از و است داده اختصاص بخود را تیرضا زانیم نیشتریب تیامن مطالعه مورد شاخص از

امنیت مجتمع ها از طریق مکانیکی و ساماندهی شده تامین میشود واز عوامل اجتماعی فقط  یکالبدعوامل  نظر از. رودیم

 و یتمندیرضا که هست ییها شاخص از نیساکن نیب نییپا یاجتماع روابط رعایت  آستانه ظرفیت میتواند موثر باشد.

 نداشتن و یفرهنگ تنوع به کسوی از دیجد یشهرها نیساکن در یطلب انزوا. است داده کاهش مجموعه به را تعلق حس

 .است مربوط یاجتماع تعامالت یفضاها کمبود به گرید یسو از و شودیم مربوط افراد نیب مشترک یها شهیر
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