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تأثیر احساس امنیت بر رضایتمندی سکونتی در
مجتمع مسکونی هزار دستگاه نازیآباد تهران براساس
مدل () C.P.T.E.D
قاسم مطلبی* ،1فاطمه خدادادی آق قلعه ،2علی ا کبری
 1استادیار دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناسی ارشد معماری ،دانشگاه سوره ،تهران ،ایران.
 3دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،93/12/16 :تاریخ پذیرش نهایی)94/12/22 :
3

چکیده
امنیت ،یکی از مهمترین نیازهای بشر است .محققان بر این باورند که تامین و احساس امنیت بهگونهای
تنگاتنــگ با مشــخصههای کالبدی محیــط و میزان رضایتمنــدی از آن در رابط ه اســت .مطالعه حاضر
بــر مبنــای مــدل  CPTEDو بــا هدف بررســی تاثیر احســاس امنیــت بر میــزان رضایتمندی ســکونتی در
مجتمع مســکونی هزار دســتگاه نازیآباد تهران انجام شــده اســت .پژوهش بر اســاس مطالعه موردی و
روش توصیفی -همبســتگی انجام گرفت و 240خانوار ســا کن در مجتمع مسکونی هزاردستگاه از طریق
پرسشــنامه که بر اســاس اصول و مولفههای پیشــنهادی در رویکرد CPTEDتنظیم گردید ،مورد بررسی
قرار گرفتند .دادهها با اســتفاده از نرمافزار  SPSSو آمار توصیفی ،آزمون تی مســتقل ،کای اســکوئر ،آنالیز
واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد که احساس امنیت
سا کنان در سطح متوسط اما رضایتمندی سکونتی آنان در سطح پایین است .همچنین بین احساس
امنیت و عوامل محیطی (در متغیرهای روشــنایی و تهویه ،دید و منظر) و بین احســاس امنیت و عوامل
اجتماعــی در ســا کنان بــدون رضایتمنــدی در متغیر روابط همســایگی رابطه مثبت و معنــی دار ،اما در
متغیرمدیریــت و نگ ـهداری رابطــه منفــی و معنیدار وجــود دارد .بطور کلــی نتایج حا کــی از وجود رابطه
معنادار بین احساس امنیت و رضایتمندی سکونتی در مجتمع مسکونی است.

واژههای کلیدی
احســاس امنیــت و معمــاری ،رضایتمندی ســکونتی ،C.P.T.E.D ،مجتمع مســکونی هزار دســتگاه
نازیآباد تهران.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09122790179 :نمابر.E-mail: motalebi@ut.ac.ir ،021-66972083 :
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مقدمه
امنیت اجتماعی در شهرها مفهومی است که تمامی شهروندان
در سلســلهمراتب ارزشــی خود ،آن را از باالترین ارزشها میدانند؛
بهطوریکه بر اساس سلسلهمراتب نیازهای مازلو ،)1970( 1امنیت
از نیازهای اولیه محسوب میشود .امنیت همواره یكی از نیازهای
انســانی بــوده اســت و بــا رضایت از زندگــی همبســتگی باالیی دارد
( .)Rush, 1992, 42مفهــوم امنیــت اجتماعــی و احســاس امنیــت
شــهروندان ،بهعنوان عنصر كلیدی در دستیابی به رضایتمندی
ســکونتی ،از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .احســاس امنیــت
شــهروندان ،موجــب بــاال رفتــن آســایش و رفــاه در میــان آنــان و
پذیرش انجام امور ،تعهد و مسئولیت خواهد شد.
رضایتمندی افراد از محیط ســکونت بر پایه آرمانها ،نیازها و
توانایی آنها ش��کل میگیرد ( .)Mohit, 2010, 19با توجه گســترش
روزافزون جرایم در ســاختار کالبدی شــهری و عدم توجه معماران
و شهرســازان بــه اصــول جلوگیــری از جرایــم محیطــی ،میطلبد تا
بــا رویکــردی جدیــد ،امــکان اجــرای اصــول  CPTED2را در هنگام
طراحی محالت و مجتمعهای مســکونی فراهم کرد .این امر از آن
جهت مهم اســت کــه رعایت این اصول میتواند احســاس امنیت
شهروندان و میزان رضایتمندی سکونتی را در آنان افزایش دهد.

در دهــه اخیــر ،بــا رشــد آپارتماننشــینی ،ســکونت جمعــی
بهســرعت در شــهرهای مختلف ایران ،بخصوص در کالنشــهرها،
متداول گردیده و بنظر میرســد ،گریــزی از زندگی در مجتمعهای
بلندمرتبه نیســت .در این پژوهش تالش شــده اســت تا با مطالعه
وضعیت موجود مجتمع مســکونی هزار دســتگاه نازیآباد ،امکان
افزایش احســاس امنیت در میان ســا کنان بر اســاس دو ایده کلی
مطــرح گــردد :اول ،بــاال بــردن امــکان رضایتمنــدی ســکونتی در
میان ســا کنان و دوم افزایش احســاس امنیت در فضاهای جمعی
مجتمــع بــا هــدف برقــراری روابــط اجتماعــی در ســطوح باالتــر.
هــدف نهایــی افزایش احســاس امنیت در مجتمعهای مســکونی
بهســوی ارتقــای رضایتمندی ســکونتی اســت .ارزشــیابی میزان
رضایتمنــدی محیطــی الگــوی ســکونت ،طیــف گســتردهای از
مؤلفههــای اجتماعــی ،کالبــدی و زیســتمحیطی را دربرمیگیــرد
کــه در مجمــوع ارزش کیفیــت محیط را بازگو میکننــد .در نظریات
پایــه مرتبــط ،کیفیــت محیــط نهتنهــا به عناصــر زیســتمحیطی و
ارزشهای موجود در آن اشاره دارد ،بلکه متغیرهای دیگری نظیر
امنیت ،روابط انســانی و اجتماعی ،خصیصههای کالبدی و نظایر
آن را نیز در بر میگیرد.

مرور ادبیات و پیشینه تحقیق
پیشــگیری از جرم توســط طراحــی محیط ،مشــهورترین رویکرد
در کاهــش فرصتهــای وقــوع جــرم اســت .ایــن رویکــرد در ســال
 1961در کتــاب تأثیرگــذار « مرگ و زندگی شــهرهای بزرگ امریکایی»
نوشــته جین جیکوبز 3برای نخســتین بار مطرح شــد .بنابر نظریات
ـان موفــق دربرگیرنــده ســه کیفیــت اصلی اســت :مرزبندی
او ،خیابـ ِ
روشــن بین فضای عمومی و خصوصی ،چشــمهای ناظر بر خیابان
و اســتفاده مــداوم از پیادهراههــا (جیکوبــز .)1386 ،او معتقــد بــود
مشــکل عــدم امنیت بســیاری از نقاط شــهرها ،گروههای جمعیتی
بزهــکار یــا فقیر نیســت ،بلکه نقــاط شــهری ،از نظر فیزیکــی قادر به
اعمال امنیت و سرزندگی ناشی از آن نیستند (جیکوبز-32، 1386 ،
خیابان جیکوبز ،از مهمترین مؤلفههای
 )29طبق نظریه چشــمان
ِ
برقــراری احســاس امنیــت در خیابانهــای شــهری ،گشــودهبودن
چشــمهایی رو بــه خیابــان (قرارگیــری ســاختمانها رو بــه خیابان)
4
اســت .عبــارت  CPTEDاولیــن بــار در ســال  1971توســط جفــری،
جرمشــناس دانشــگاه ایالــت فلوریــدا بــا انتشــار کتابــش بــه همیــن
نــام 5بــه کار بــرده شــد .کار او بر اســاس احکام روانشناســی تجربی
و مبتنــی بــر این ایده بود که بــا حذف تقویتکنندههــای بروز جرم،
جــرم بهوقــوع نمیپیوندد .مقــاالت پژوهشــی و تالشهــای فراوان
جیکوبز و جفری دردههی  1960 - 1970سبب شکلگیری و توسعه
نظری ه پیشــگیری از جرم از طریق طراحی محیطی شــد .این نظریه
پیشنهادی روششناسی طراحی است که براساس آن با بهکارگیری

طراحــی مناســب و هدفمنــد محیــط انسانســاخت ،معمــاران و
شهرســازان میتوانند مجال ترس از جرم و تبهــکاری را کاهشداده
و کیفیتزندگــی را بهبــود بخشــند( .)Atlas, 2008,1همزمــان بــا
کار نظــری جفــری ،مطالعــات عملــی اســکار نیومــن 6در اواخر ســال
 ،1970انجــام گرفت .او در کتابش با نــام” فضای قابلدفاع :مردم و
طراحی در شــهرهای جرمخیز" 7،نظریاتش را بیان کرد که مشــتمل
بــر چهــار عنصر اصلی اســت :قلمروبندی 8،نظــارت 9،بهبود کیفیت
محیط10و مجاورت کاربری مسکونی با دیگر امکانات مورد نیاز مردم
( .)Newman, 1972بــا مطر حشــدن نظریــهی پیشــگیری از جــرم از
طریــق طراحــی محیطــی ،الیزابــت وود و اســكالمو انجــل ،از جملــه
کســانی بودنــد که به حمایــت از آن پرداختند .انجل اعتقاد داشــت
که با مشــخصکردن حدود مالکیت ،کاهش یا افزایش دسترسی به
محــل و نیز باالبــردن نظارت شــهروندان از طریق محیــط کالبدی،
میتوان در کاهش جرایم تأثیر مستقیم اعمال کرد و رضایتمندی
سکونتی را افزایش داد (.)Robinson,1996, 15
نوع دیگری از پیشــگیری از جرم را كالرك در ســال  1992مطرح
كــرد كه پیشــگیری وضعی از جرم نام دارد و با عقاید اســکار نیومن
ســازگاری زیــادی دارد (حشــمتی .)۸۶ ،۱۳۸۴،او معتقــد بــود بــا
تقســیم بخشهــای بــزرگ فضاهــای عمومــی و وا گذارکــردن آنهــا
بــه تــک تک افــراد و گروههــای کوچک ،میتــوان فضا را به وســیله
مــردم کنتــرل کــرد و حــس تعلــق بــه آن فضــا را افزایــش داد کــه در
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نتیجــه باعث افزایش رضایتمندی ســکونتی افراد از محل زندگی
میشــود (نیومــن .)۳۰-۳۳ ،۱۳۸۷،ویلســون و کلینــگ 11در ســال
12
 1982نظریــه معــروف خــود را بــا عنوان«پنجرههــای شکســته»
دربــاره تأثیــر منظــر فاقــد نظــم و آثــار ناشــی از بیتوجهی ســا کنان
بــه ســاختمانها و فضاهــای محله خود بــر رفتار خالفــکاران ،ارائه
کردنــد .تأ کیــد آنهــا بــر نقش حیاتــی نگهــداری از محیــط بهعنوان
شــاخص فیزیکی سطوح همبســتگی اجتماعی و کنترل غیررسمی
سـ�ا کنان بود ( .)Cozens, Saville & Hillier, 2005در سال ،1996
اولین سازمان بینالمللی برای حرفهایکردن تجربیات  CPTEDو
توســعه این نظریه با نام انجمن بینالمللی ICA13و به سرپرســتی
گرگــوری ساویل14شــکل گرفت که در سراســر جهــان از جمله ایالت
فلوریــدا ،بریتانیــا ،انتاریو ،اروپــا و امریکای التیــن 15فعالیت میكرد
( .)MetLife Foundation, 2008آخریــن نســل از نظریهپــردازان
پیشــگیری از جــرم از طریــق طراحــی محیطــی بــر روی شــرایطی
تکیهکردنــد کــه جــرم در آن اتفــاق میافتــد .ازجملــه تایلــور و هال
کــه چهــار اصــل را بــرای پیشــگیری از آن مطــرح کردنــد :مراقبت و
نظارت ،حضور شــهروندان در فضای شهری ،کنترل دسترسی و از
بین بردن عامل تحریکآمیز (حشمتی.) 1384،
ً
رویکــرد CPTEDعمدتــا بــر اصالحــات فیزیکی محیــط مصنوع
متمرکــز بود و بــه جنبههای روانی و اجتماعــی محیط ،کمتر توجه
داشــت .از ایــن رو در ســال  ،1997گروهی از متفکــران 16پس از نقد
آنچــه تا کنون نظریهپــردازان رویکرد  CPTEDبــه آن معتقد بودند
در مــورد کمتوجهی ایشــان بــه نظریه «چشــمان ناظر بــر خیابانِ»
جیکوبــز ،ایــن اصــل را اســاس کار خــود قــرار داده و بــه جنبههای
روان��ی و اجتماع��ی محی��ط ،توج��ه وی��ژهای نمودن��د (Cleveland
 .)& Saville, 2003از ســوی دیگــر یافتــه پژوهــش صــورت گرفتــه
در حــوزه امنیــت از دیــدگاه  CPTEDدر دو محلــه از شــهر قزویــن،
نشــاندهنده تاثیرگذاری انســجام اجتماعی و حس تعلق عالوه بر
ابعاد کالبدی در ایجاد امنیت محیطی است.
امــا بــه هــر حــال ،نتایــج بســیاری از بررس ـیها نشــان میدهــد
طراحــی شــهری میتوانــد از طریــق تغییــر در کالبــد محیط شــهری
مانع از ارتکاب جرم و رفتار مجرمانه و ســبب افزایش رضایتمندی

نمودار  -1مدل مفهومی تحقیق بر اساس روش .CPTED

سکونتی افراد در محالت شود .طراحی شهری ،ابزارهای الزم دراین
خصــوص از قبیــل ایجــاد موانــع و ســدکردن موقعیتهــای ارتــکاب
جــرم ،دشــوارکردن اهــداف مجرمانــه ،تغییــر رفتــار شــهروندان در
محیطهای شهری ،از بینبردن مکان اختفا و راههای فرار مجرمان
در محیطهای شهری را در اختیار داشته به گونهای که مردم را قادر
ســازد از فضاهــای در اختیارخــود در شــهر به نحو مطلوب اســتفاده
کنند (حشمتی .)88 ،1384،از این منظر کالبد محیط شهری نقش
تعیینکنندهای نداشته بلکه میتواند در صورت ساماندهی مناسب
فرصــت هــای الزم بــرای ارتــکاب بــه جــرم را بشــدت کاهــش دهــد.

چارچوب نظری و مدل مفهومی
همانگونه که در نمودار یک نشان داده شده است ،معیارهای
احســاس امنیــت ،یعنی چهارعامــل در نظر گرفته شــده در رویکرد
 CPTEDعبارت است از کالبدی ،کارکردی ،اجتماعی -اقتصادی،
ادرا کی -روانی ،که بترتیب عامل کالبدی شــامل شــش متغیر فرم
فضا ،اندازه فضا ،کیفیت مسکن و تسهیالت ،آسایش و هماهنگی
بــا محیــط ،عامــل کارکــردی شــامل پنــج متغیــر نفوذپذیــری،
دسترســی ،نظــارت و مراقبــت ،روشــنایی و فعالیتپذیــری ،عامل
اجتماعــی  -اقتصــادی شــامل هفــت متغیــر ســن ،جنســیت،
تحصیــات ،درآمــد ،مدت ســکونت ،بعد خانــوار و وضعیت تملک
و عامل ادرا کی -روانی شــامل پنج متغیر ایمنی ،احساس تعلق یه
مکان ،همبستگی اجتماعی ،شهرت مکان و تجربه است.

مفهوم و معیارهای رضایتمندی
برخــی از محققــان ،مراحــل درك میــزان رضایتمنــدی افــراد
را بــا دیــدگاه ادرا کــی آنهــا توصیــف کردهانــد ،بدیــن ترتیــب کــه هر
شــخص بــا توجــه بــه مجموعــهای از نیازهــا و آرزوهایــی کــه دارد،
شــرایط فعلــی ســکونتی و محیــط زندگــی خــود را ارزیابــی میکنــد
( .)Michelson,1996رضایتمنــدی ســکونتی  ،یکــی از معیارهای
کلیدی ســنجش میزان کیفیت اســت .در چارچوب این اهمیت،
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محیــط با کیفیــت شــامل احســاس امنیــت ،رفــاه و رضایتمندی
ســا کنین اســت کــه در محیطهــای کالبــدی و اجتماعــی بازتــاب
مییابد (.)Lansing & Marans, 1969
در میان پژوهشگران ،میزان رضایت از نواحی سکونتی و عوامل
تاثیرگــذار بــر آن کمتــر از دیــدگاه رفتــاری بررســی شــده و بیشــتر بــه
مؤلفههای کالبدی اشــاره شــده اســت .از جمله افرادی که در این
زمینه کار کردهاند میتوان به آرا گونز 17و آمریگو 18اشاره کرد که در سال
 ،۱۹۹۷تحقیقی در خصوص رضایتمندی و ارزیابی ســکونتی افراد
از محیط سکونتیشــان انجام دادند .آنان ســعی کردند تا الگوهای
رفتاریــی را شناســایی کننــد کــه بــا میــزان ارزشــیابی رضایتمندی
ســکونتی افراد ارتباط معناداری پیدا میکنند .نتایج نشــان داد که
بهطورکلی سا کنانی که درصدد اصالح و بهبود وضعیت سکونتی خود
برنیامده یا عکسالعملی در خصوص مســایل محل سکونتشــان
انجــام ندادنــد ،نســبت بــه بقیــه افــراد از آســتانه رضایتمنــدی
باال ت��ری برخ��وردار هس��تند (.)Amerigo & Aragones,1997
آمریگــو و آرا گونــز ( ،)۱۹۹۷رضایــت مســکونی را بــا رویکــرد نظــری و
روششــناختی مطالعه کردهاند .در پژوهش آنان رویکردی نظری و
روششــناختی برای مطالعه رضایت ســکونتی و به دنبال آن نمای
کلی از روابط ایجادشــده بین فرد و محیط مســکونیاش ارائه شــد.
لیو ( ،)۱۹۹۹رضایت مسکونی را در امال ک مسکن در هنگکنگ
مطالعــه کــرده اســت .ایــن پژوهش بــه مطالعــه عوامل مؤثــر بر هر
دو ســطح فیزیکــی و اجتماعــی مؤثــر بــر رضایت مســکونی در میان
ســا کنان منطقه مسکونی انتخاب شده در هنگ کنگ پرداخته و
بر دادهها نیز تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه انجام داده است.
مقایس ـهای نیز از عوامل درک نارضایتی در میان ســا کنان مســکن
دولتی و خصوصی انجام داده است (.)Liu, 1999
با توجه به پژوهشهای انجام گرفته میتوان اســتنباط کرد که
رضایتمندی از محیط سکونتی به میزان رضایت در دو مؤلفه کلی
شــامل رضایــت از واحدهــای مســکونی و واحدهــای همســایگی به
طور مستقیم و همچنین ویژگیهای شخصی ،فرهنگی ،اجتماعی
و محیط��ی ب��ه ط��ور غیرمس��تقیم بس��تگی دارد (Galster & Hesser,
 .)1981در این راستا کیفیت محیط که بخشی از قابلیتهای محیط
است (لنگ ،)91 ،1383،بر اساس ادرا ک محیطی افراد مورد بررسی
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قرار میگیرد .ادرا ک محیط ،فرایندی اســت که از طریق آن ،انســان
دادههای الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود برمیگزیند.
لــذا میتــوان آن را هدفمنــد دانســت کــه بــه فرهنــگ ،نگــرش و
ارزش حا کــم بر تفکــر ادرا ککننده بســتگی دارد .در حقیقت ادرا ک
محیطی ،از تعامل ادرا ک حسی و شناخت که در ذهن انسان تجربه
شده است ،حادث میشود .در این فرایند ،نقش محیط به عنوان
عامل اساســی در رشــد ،توســعه و در نهایت در یادگیری مورد توجه
قرار میگیرد (مطلبیُ .)56 ،1380 ،بنایتو و همکارانش در مطالعات
متعــددی که در خصوص رضایت از محیط همســایگی شــهروندان
ُرمی انجام دادهاند ،رضایت را وابســته به جنبههای کالبدی (ظاهر
توده و فضا ،کارایی محیط و حضور طبیعت) ،جنبههای اجتماعی
(مــردم و تعامــات اجتماعــی) ،جنبههــای عملکــردی (خدمــات
عمومــی ،خدمــات تفریحــی ،خدمــات تجــاری ،خدمــات حمــل و
نقــل) ،جنبههــای زمینــهای (ســامتی و بهداشــت و نگهــداری)
َ
نتر ،سه جزء اصلی را در ارزیابی
میدانند ( .)Bonaiuto et al, 2006ک ِ
سا کنان از محل زندگی مؤثر میداند :جنبههای فضایی (معماری و
شهرســازی) ،جنبههای انسانی (همچون روابط اجتماعی) و جنبه
عملکردی (خدمات وتسهیالت) (.)Canter, 1997
در مطالعــات صــورت پذیرفتــه در ایــران نیــز ،رفیعیــان و
همــکاران( ،)۱۳۸۸رضایتمنــدی شــهروندان از محیطهــای
ســکونتی شــهری را مــورد ســنجش قــرار دادهانــد .نتایــج حاصلــه از
مجمــوع شــاخصهای محاســباتی ،بیانگــر ارزش رضایتمنــدی
متوســط ســا کنان منطقــه نــواب از محیط سکونتیشــان اســت .از
بیــن مؤلفههــای تحلیلی ،روابط همســایگی در حد متوســط برآورد
گردیده و ســا کنان از ســایر مؤلفههای محاسباتی (شامل تسهیالت
مجتمــع ،بهداشــت مجتمــع ،دیــد و منظــر ،ویژگیهــای کالبــدی)
اظهار نارضایتی کردهاند .حاجینژاد و همکاران ( ،)۱۳۸۹متغیرهای
فــردی مؤثر بر رضایتمندی شــهروندان از کیفیــت محیط زندگی را
در بافــت قدیم و جدید شــیراز بررســی کردهانــد .یافتههای پژوهش
آنــان حا کــی از تأثیرپذیری شــدید میزان رضایتمندی شــهروندان
از کیفیــت محیــط شــهری ،از متغیرهــای میــزان تحصیالت اســت،
بهگون ـهای کــه آن را بهعنــوان مهمتریــن متغیــر تأثیرگــذار بــر ادرا ک
محیطی مطرح کردهاند .میان عوامل شانزدهگانه کیفیت محیط نیز
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عامل ساختمانها بیشترین تأثیرپذیری را از متغیرهای اقتصادی،
اجتماعی و کالبدی داشته است .ذبیحی و همکاران( ،)۱۳۹۰رابطه
بیــن میــزان رضایــت از مجتمعهــای مســکونی و تأثیر آنها بــر روابط
انسانی را مورد بررسی قرار دادهاند .پژوهش آنان براساس این فرضیه
تدوین گردیده اســت که احســاس رضایت از محیط میتواند سبب
تأثیــرات مثبــت محیــط در روند روابطــی گردد کــه در آن ،محیط در
حال شکلگیری و انجام است .نتایج بهدست آمده ،حا کی از وجود
رابطــه قــوی میــان رضایــت از مجتمع و تأثیــر آن بر روابط افــراد بود.
همانگونــه کــه در نمــودار دو نشــان داده شــده اســت،
معیارهــای رضایتمنــدی ســکونتی ،ســه مؤلفــه عمــده عوامــل
محیطی(روشــنایی و تهویــه) ،ویژگیهــای کالبــدی (تســهیالت
مجتمــع ،کیفیــت عمومی) و عوامل اجتماعی (روابط همســایگی،
مدیریت و نگهداری) را شامل میگردد.
در جــدول  ،1شــاخصهای احســاس امنیــت مرتبــط اســت،
چهارعامــل در نظــر گرفتــه شــده کــه عبــارت از کالبدی (فــرم فضا،
انــدازه فضا ،آســایش) ،کارکــردی (نفوذپذیری ،نظــارت و مراقبت،
روشــنایی) ،اجتماعی -اقتصادی (جنســیت ،بعدخانوار ،درآمد)،
ادرا کی -روانی ( ایمنی ،احســاس تعلق به مکان ،تجربه) میباشد
که هر مولفه بطور مختصر توضیح داده شده است.

پرسشهای تحقیق
براســاس مشــاهدات میدانــی و بررســی اولیه ادبیــات مرتبط با
موضوع ،پرسشهای زیر را میتوان مطرح نمود:

 .۱چه رابطهای میان رضایتمندی سکونتی و احساس امنیت
در بین سا کنان مجتمعهای مسکونی وجود دارد؟
 .۲ضریب همبســتگی میان رضایتمندی ســکونتی و احساس
امنیــت در میــان ســا کنان مجتمع هــزار دســتگاه نازیآبــاد چگونه
است و چه متغیرهایی در این همبستگی نقس اساسیتری دارند؟
 .۳آیــا مــدل  CPTEDو عوامل و متغیرهــای آن قابل تعمیم در
بررســی میــزان احســاس امنیــت در فضاهای مســکونی نــازی آباد
تهران میباشد؟

روش تحقیق
در این پژوهش ،از جنبه هستیشناختی ،واقعیت امری عینی
نیست و وابسته به تفسیر پژوهشگران از آن است .هر چند واقعیت
مستقل از پژوهشگران است اما بهطور اجتماعی ساخته میشود.
بــه ایــن ترتیــب روش تحقیــق از نــوع پژوهشهای کیفــی در قالب
مطالعه موردی و طرح تحقیق تحلیلی-پیمایشــی اســت .جامعه
آمــاری مدنظــر  240خانــوار که حداقل  2ســال ســابقه ســکونت در
مجتمع مسکونی هزاردستگاه داشتند ،انتخاب گردید.

مجتمع مســکونی هزاردستگاه تهران ،تعیین
محدودۀ مطالعاتی
محله نازی آباد(مدائن) ،از محلههای جنوب شهر تهران ،واقع
در ناحیه  ۲شهرداری منطقه ۱۶تهران است (تصویر  ،)1كه با خزانه
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شاخص :احساس امنیت
مولفه
کالبدی

معیار
فرم فضا
اندازه فضا
آسایش

عملکردی

نفوذپذیری
نظارت و مراقبت

اجتماعی -اقتصادی

ادرا کی -روانی

ویژ گی مورد بررسی
نمایانی و خوانایی فرم (شکل ،رنگ ،نظم و سامانی که منجر به ایجاد وضوح در فرم می شود)
دارابودن مقیاس انسانی ،ترا کم جمعیتی مناسب (نه ازدحام ،نه خلوتی)
آسایش بصری :آلودگی نمادی ،دیداری ،نور
آسایش محیطی :آلودگی محیطی(تمیز بودن فضا ،نبود زباله)
قلمرو پذیری (جدا کردن فضاهای خصوصی از فضاهای عمومی ،کمک به تقویت و روحیه مالکیت در
محیطهای مصنوع)
نظارت عمومی بر معابر و مسیرهای دسترسی (شفاف سازی ورودی و خروجی اما کن و سایتهای
دسترسی شده) ،مراقبت از فضاهای جمعی و عمومی مجتمع

روشنایی

توزیع مناسب روشنی به طور یکنواخت ،نورپردازی عمومی مطلوب و کافی بر ورودیها و
مسیردسترسی و فضاهای جمعی و عمومی مجتمع

جنسیت

تفاوتهای اجتماعی میان مردان و زنان ،رفتارها و اندیشههای اجتماعی و کنشهایی که بر اساس
فرهنگ هر جامعه تأثیرگذار بر جنسیت

بعد خانوار

تعداد افراد خانواده ،میزان تحصیالت و نیازهای هر فرد

درامد

هزینه خرید مسکن ،تسهیالت وام مسکن

ایمنی

عدم تداخل مسیر سواره و پیاده ،کنترل عبور و مرور افراد ،امکان نظارت بر فضاها

احساس تعلق به مکان
تجربه

وابستگی و عالقه به محیط ،به یاد ماندن مکانها و میزان ایجاد خاطره مثبت از محیط
تفسیر فضای شهری بر اساس تجربه فرد از فضا ،تجربه آزار و اذیت (مالی ،لسانی ،بصری ،جسمی)
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و یاغچــی آبــاد در مجمــوع  ۱۸كیلومتر مربع وســعت دارد و بیش از
 ۶۰۰هــزار نفــر در این منطقــه پرترا كم ســكونت دارنــد .نزدیكترین
محلــه از محلههــای قدیمی تهــران به آن خانیآباد نو اســت كه در
جنوب غربی نازی آباد واقع شده است .جنوب نازیآباد شهرری،
شرق آن به راه آهن تهران -مشهد و غرب آن به پادگان قلعهمرغی
محــدود اســت .محلــه نازیآبــاد از جنــوب بــه بــزرگراه آزادگان،
از شــمال بــه بزرگــراه بعثت ،از شــرق به بزرگــراه رجایــی و از غرب به
بزرگــراه تندگویــان منتهــی میشــود .در حال حاضر نــازی آباد خود
از ســه محلــه داخلی هزار دســتگاه ،بازار دوم ،ته خــط و گالب دره
تشكیل شده است .در دهه  40شمسی در تهران سیلی جاری شد
که بیشترین خسارت را به جنوب تهران وارد کرد .پس از این سیل
به دســتور دولت وقت اراضی این منطقه برای ساختن واحدهای
مســکونی بــرای آســیبدیدگان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .ایــن
واحدها به تعداد  1000دســتگاه توســط بانک رهنی ساخته شد .از

هزار خانه که در این کوی ساخته شد 180 ،دستگاه به سیلزدگان
تعلق گرفت و  420خانه به کارمندان دولت و  400خانه نیز به افراد
واجد شــرایط وا گذار شــد .به این ترتیب منطقهای در نازی آباد به
وجــود آمــد که ا کنون به نام «آپارتمانهای بانک رهنی» شــناخته
میشــود .تمامی این بناها به ســرعت و غیراصولی ســاخته شــدند
و پس از چند سال این ساختمانها به گارد شاهی وا گذار شد.
مجتمع مســکونی هزار دستگاه از شمال به خیابان دباغخانه،
از شــرق بــه خیابــان یوســف زاده ،از غــرب بــه خیابــان مرغــوبکار
و از جنــوب بــه پــارک و ورزشــگاه مرغــوبکار (اســتقالل) و بــه معبــر
شــریانی درجــه یــک خیابــان رجایــی دسترســی دارد (تصویــر .)2

تصویر  -1نقشه منطقه  ۱۶تهران.
ماخذ)earth.google.com( :

تصویر  -2موقعیت قرارگیری مجتمع مسکونی هزاردستگاه نازی آباد تهران.
ماخذ)earth.google.com( :

نمودار  -3طر ح شماتیک سایت پالن مجتمع مسکونی هزاردستگاه بر اساس مشاهدات میدانی.
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درطول ســالهای گذشــته همواره یکی از موضوعات مطرح شــده
از سوی شهروندان سا کن در مجتمعهای مسکونی هزار دستگاه،
تغییــرات داخلــی ســاختمان ،مرمــت نماهــای خارجــی بلوکها و

احداث باالبر در این مجتمعها بوده است.
براســاس مشــاهدات اولیــه از محیــط در قالــب تصاویــر  3تا ،8
نشاندهنده عدم وجود امنیت در نقاط نام برده است.

تصویر  -3پارک وسایل نقلیه در خیابان مشرف به واحدهای مسکونی و عدم رعایت قلمرو در واحد مسکونی.
تصویر -4قرارگیری نامناسب پارکینگ ماشین ها در فضاهای کم تردد و بسترسازی مناسب برای ایجاد جرم.
تصویر -5عدم تنوع فعالیتها و در نتیجه فقدان حضور فعال مردم در ساعات مختلف روز در خیابان.
تصویر -6عدم وجود کاربری های متنوع در محیط.
تصویر  -7وجود فضاهای تهی متعدد.
تصویر  -8ناخوانایی مسیر دسترسی پیاده و نفوذپذیری به بلوک های مجتمع.
جدول  -۲تحلیل وضعیت( فرصت و تهدید ،قوت و ضعف منطقه).

نقاط قوت

پتانسیل تغییر کاربری گسترده در اراضی منطقه.
پتانسیل تغییر کاربری و ارتقای سطح سازمانیافتگی در حواشی ایستگاههای مترو.
پتانسیل تغییرات گسترده بنیادی در بافتهای فرسوده واجد شرایط بازسازی.
وجود پتانسیل استفاده از اراضی درشت دانه بافت فرسوده برای جبران نیازهای خدماتی بافت مسکونی.
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ادامه جدول .۲

نقاط ضعف

فرصتها
تهدیدها

مسایل
اصلی منطقه

وجود پهنههای منفصل و پرا کنده در محاصره انبوه انبارها و کارخانجات فرسوده.
نسبت باالی سطوح دارای عملکرد انبارداری و حمل و نقل در منطقه.
بافت مسکونی ریزدانه ،مترا کم و نفوذناپذیر.
استقرار فعالیتهای ناسازگار در حاشیه معابر اصلی.
باالبودن ترا کم خانواده در واحد مسکونی.
گسترش بیرویه فضای مسکونی از طریق تبدیل انبارها و صنایع به کاربری مسکونی با ترا کم های ساختمانی و جمعیتی چندین برابر وضع موجود.
پایین بودن توان اقتصادی سا کنان و باال بودن بار تکفل در منطقه.
فقدان سلسله مراتب مناسب و ظرفیت پایین معابر.
عزم مدیریت شهری در مداخله بافتهای فرسوده در قالب طر حهای نوسازی و بازسازی.
وجود طرح توسعه خطوط مترو.
شتابگیری روند جایگزینی واحدهای انباری و قالیشوییها با کاربری مسکونی.
تقویت نقش باراندازی منطقه به واسطه توسعه کالبدی و فعالیتی بازار و نزدیکی منطقه به آن.
تداوم روند نوسازی بافتهای فرسوده در قالب بازسازی قطعات ریزدانه با ترا کم ساختمانی و جمعیتی مضاعف.
ً
حضور دیرینه فعالیتهای صنعتی عمدتا مزاحم و روند جایگزینی آنها با بخشهای سکونتی.
حضور دیرینه انبارها و بنگاههای باربری و نقش آنها به عنوان بارانداز.
توان پایین اقتصادی سا کنان.
بافت فرسوده ،ریزدانه ،مترا کم و نفوذناپذیر منطقه.

ماخذ( :برگرفته با تلخیص از طرح تفصیلی منطقه  16تهران شرکت مهندسان مشاور نقش محیط)1385 ،

جــدول  ،2در جهــت ســنجش موقعیتــی محلــه ســکونتی بــا
تلخیــص از طــرح تفصیلی منطقــه  16تهران ،به ارائــه مولفه هایی
پرداختــه اســت کــه میتوانــد در امنیــت و یــا ناامنــی در محیــط
مســکونی موثــر واقع گــردد .همانگونه کــه از جدول فــوق برمیآید
مهمتریــن عامــل در کاهــش امنیــت ،عــدم ســازگاری کاربریهــا و
مطلوبیت درجداره پیرامونی محیط مسکونی است.

دوم (رضایتمندی ســکونتی) ،ســه مؤلفه عمــده عوامل محیطی،
یگــردد .اعتبار
ویژگیهــای کالبــدی و عوامــل اجتماعــی را شــامل م 
پرسشــنامه طراحی شــده با اســتفاده از اعتبار محتوا و پایایی آن به
روش ضریــب آلفای کرونباخ به دســت آمد و مــورد تأیید قرار گرفت.
پایایی احســاس امنیــت برای عامل کالبــدی  ،0/83برای کارکردی
 ،0/86بــرای اجتماعــی -اقتصــادی  ،0/85بــرای ادرا کــی -روانــی
 0/76بــه دســت آمــد .پایایــی رضایتمنــدی ســکونتی نیز بــا روش
آلفای کرونباخ برابر با  0/90مورد تایید قرار گرفت.

جامعــه آمــاری مدنظــر  240خانــوار کــه حداقــل  2ســال ســابقه
سکونت در مجتمع مسکونی هزاردستگاه داشتند ،به روش مبتنی
برهدف انتخاب شــدند و فرد پاســخگو واحد تحلیل اســت .جامعه
آماری ســا کنان مجتمع مســکونی هزاردســتگاه بودند .برای تعیین
حجم نمونه ،با توجه به اینکه تعداد کل جامعه آماری در دسترس،
از فرمول کوکران استفاده شد ،سطح اطمینان  ۹۵درصد برگزیدهشد؛
یعنــی  ۵درصــد خطا موردپذیرش قــرار گرفت 19 .گــروه نمونه بهطور
تصادفــی از بیــن رهگــذران بیــن ســاعتهای  ۷الــی  ۱۴ ،۱۰الــی  ۱۶و
 ۲۲تــا  ۲۴برگزیــده شــدند .ابزار گــردآوری دادهها ،مراجعــه به منابع
مکتوب و مطالعات کتابخانهای و نیز دادههای میدانی اســت که با
تنظیم و توزیع پرسشــنامه در محدوده تحقیق انجام گرفته اســت.
از مطالعات انجامشــده بر اســاس شاخصها ،پرسشــنامه دارای دو
بخش احساس امنیت و رضایتمندی سکونتی طراحیشده است.
که در بخش اول(احساس امنیت) ،چهارعامل در نظر گرفتهشده که
بر اســاس رویکرد  CPTEDطراحی شــده اســت .چهار عامل عبارت
اســت از کالبدی ،کارکــردی ،اجتماعی -اقتصــادی ،ادرا کی -روانی
کــه در قالــب شــش عبــارت کالبــدی ،پنــج عبــارت کارکــردی ،هفت
عبارت اجتماعی -اقتصادی و پنج عبارت ادرا کی -روانی اســت و بر
مبنای مقیاس پنج گزینهای لیکرت طراحی شــده اســت .در بخش

یافتههای تحقیق و تحلیل آنها

روش جمعآوری و تحلیل یافتهها

رویکــرد CPTEDدر کشــورهای مختلــف جهــان اجــرا شــده و
اعتبار آن مورد تایید متخصصان قرار گرفته است .در این پژوهش
نیز به طور مستقل و پیش از جمعآوری دادهها ،اعتبار و پایایی آن
به دســت آمد .جهت تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفادهشد.
پایایــی ابزار برای عامل کالبدی  ،0/83برای کارکردی ،0/86برای
اجتماعی -اقتصادی 0/85و برای ادرا کی -روانی  0/76به دســت
آمــد .جهــت اندازهگیری متغیر رضایتمندی ســکونتی که شــامل
ســه مؤلفــه عمــده :ارزشهــای محیطــی ،ویژگیهــای کالبــدی و
ارزشهــای اجتماعی اســت ،هر کــدام از این مؤلفهها بیــن  0تا  9و
نمره کل آنها بین  0تا  54است .این مؤلفهها بر شش بخش شامل:
تســهیالت مجتمــع ،کیفیــت عمومــی ،روشــنایی و تهویــه ،دیــد و
منظــر ،روابــط همســایگی و مدیریــت و نگهداری(امنیــت) اســت.
نمــره رضایتمندی ســکونتی براســاس نمرات به ســه دســته کم:
 ،5-18متوســط19-36 :و باال 36-54 :تقســیمبندی شده است.
بــر ایــن اســاس ،در نمره رضایتمندی ســکونتی کــه میتواند بین
 0تا  54باشــد ،برای بررســی میزان احســاس امنیت از پرسشــنامه
چهار عاملی که بر اســاس رویکرد  CPTEDاســتفاده شد .نمره کل
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احســاس امنیت میتوانــد از ( 20پایینترین نمره) تا ( 140باالترین
نمــره) تغییر نماید .نمره خانوارهای ســا کن در مجتمع ،بر اســاس
طیف زیر دستهبندی گردید:
 20-60احســاس امنیــت پاییــن 61-100 ،احســاس امنیــت
متوسط 101-140 ،احساس امنیت باال
جهــت تفســیر نتایــج مؤلفههــای رضایتمنــدی ســکونتی از
حداقل  0تا حدا کثر  9به این ترتیب تقســیم بندی شــد 0-1 :خیلی
پایین 1-3 ،پایین 3-5 ،متوسط 5-7 ،باال 7-9 ،خیلی باال
در ایــن پژوهــش اعتبــار و پایایی ابزار مورد بررســی قــرار گرفت.
اعتبــار ابــزار بــا اســتفاده از اعتبــار محتوا تأیید شــد و پایایــی آن به
روش ضریب آلفای کرونباخ برابر با  α = 0/90به دســت آمد و تأیید
گردیــد .از  272نمونــه تحــت بررســی 240 ،نمونــه پرسشــنامه را به
طور کامل توســط ســا کنین تکمیل گردید و تحلیل بر اســاس 240
پاسخ صورت گرفت.

یافتههای پژوهش بر اساس شاخصها
در این پژوهش ،با استفاده از رویکرد  ،CPTEDاحساس امنیت
و رضایتمنــدی ســکونتی در مجتمع مســکونی هزاردســتگاه مورد
بررســی قــرار گرفــت .اعتبــار پرسشــنامه طراحی شــده با اســتفاده از
اعتبار محتوا و پایایی آن به روش ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد
و مورد تأیید قرار گرفت .پایایی احساس امنیت برای عامل کالبدی
 ، 0/83بــرای کارکــردی  ، 0/86بــرای اجتماعی -اقتصــادی 0/85و
بــرای ادرا کــی -روانــی  0/76بــه دســت آمــد .پایایــی رضایتمندی
سکونتی نیز با روش آلفای کرونباخ برابر با  0/90مورد تأیید قرار گرفت.
در ارتباط با عامل اجتماعی -اقتصادی ،پرکنندگان پرسشنامه
ً
کــه از نظــر جنســیت ا کثــرا زن بودنــد ( 91/3درصــد) 84/1 ،درصد
جدول  -3میانگین احساس امنیت و عاملهای مرتبط.

متغیر

حدا کثر

حداقل

میانگین ±انحراف

کالبدی

28

4

19/ 72 ±5 / 67

کارکردی

39

6

19/ 1 ±7 / 56

اجتماعی -اقتصادی

35

5

21/ 44 ±7 /01

ادرا کی -روانی

35

7

20/ 83 ±6 / 34

کل

125

33

81 ±20 / 24

دیپلم و  9/7درصد کارشــناس و سایرین زیر دیپلم بودند92/6 .
درصــد خانــهدار و  7/4درصــد شــاغل43/6 ،درصــد وضعیــت
اقتصــادی مطلــوب و فقــط  3/6درصــد وضعیــت اقتصــادی بــد
داشــتند 74/1 .درصد خانهدار و بقیه مســتاجر 97 ،درصد از افراد
شــرکتکننده تهرانی و ســایر افراد از دیگر شــهرها بودنــد .میانگین
نمــره کل احســاس امنیــت خانوارهــای ســا کن در مجتمــع برابر با
 81بــا انحــراف معیــار  20/24به دســت آمــد .کمترین نمــره برابر با
 33و بیشــترین نمره برابر با  125بود .بر این اســاس مشــخص شد
که احســاس امنیــت خانوارهای ســا کن در مجتمع مســکونی هزار
دستگاه در حد متوسط است (جدول .)3
همانطــور کــه در جــدول 4دیــده میشــود ،میانگیــن کل
رضایتمندی ســکونتی در خانوارهای ســا کن در مجتمع مسکونی
هزاردســتگاه نــازی آبــاد تهــران ( 12/39)3/2بــا حداقــل  6/45و
حدا کثر  22/22است .نمره کل رضایتمندی سکونتی خانوارهای
سا کن در دسته پایین قرار میگیرد .در ارتباط با شش بخش مربوط
بــه رضایتمندی ســکونتی ،بخش روشــنایی و تهویــه  ،1/69دید و
منظــر  ،2/04تســهیالت مجتمــع  ،2/45کیفیــت عمومــی ،3/15
روابط همسایگی  1/65و مدیریت و نگهداری  1/39به دست آمد.
همانطور که در جدول 5مشاهده میشود ،میزان همبستگی بین
احساس امنیت و عوامل محیطی در سا کنان با و بدون رضایتمندی
در هر متغیر روشنایی و تهویه ( p= 0/0001و  ،)r =./67دید و منظر (p
جدول  -4میانگین احساس امنیت و عاملهای مرتبط.

خصوصیات

حداقل

حدا کثر

نمره میانگین
(انحراف معیار)

شاخص رضایتمندی
سکونتی

6/45

22/22

(12/39 )3 /2

کل عوامل محیطی
روشنایی و تهویه
دید و منظر

1/02
0/00
0/6

7/97
4/33
4/3

(3/74 )1 /49
(1/69 )0 /96
(2/04 )0 /7

کل ویژگیهای کالبدی
تسهیالت مجتمع
کیفیت عمومی

2/03
0/69
0/00

8/95
4/15
5/00

(5/6 )1 /4
(2/45 )0 /63
(3/15 )1 /09

کل عوامل اجتماعی
روابط همسایگی
مدیریت و نگهداری
( امنیت)

0/13
0/13
0/00

6/22
3/00
3/22

(3/04 )1 /35
(1/65 )0 /71
(1/39 )0 /76

جدول  -5میانگین و انحراف معیار احساس امنیت از ارزشهای محیطی در سا کنان با و بدون رضایتمندی.

جنسیت
مونث (104نفر)
مذکر
(36نفر)
کل
(140نفر)

رضایتمندی
سکونتی

روشنایی و تهویه
میانگین
 ±انحراف

دید و منظر
PV

ندارد
دارد
ندارد

9/ 86 ±1 / 23
10/ 52 ±0 / 75
9/ 79 ±1 / 4

دارد

10/ 52 ±0 / 78

0/ 0001

ندارد

9/ 82 ±1 / 27

دارد

10/ 52 ±0 / 76

0/ 0001

0/ 0001

کل

میانگین
 ±انحراف

PV

میانگین
 ±انحراف

PV

10/ 52 ±0 / 91
10/ 78 ±0 / 48
10/ 61 ±0 / 72

0/ 0001

10/ 21 ±0 / 81
10/ 64 ±0 / 37
10/ 1 ±0 / 95

0/ 0001

10/ 84 ±0 / 41
10/ 56 ±0 / 86
10/ 80 ±0 / 46

0/ 0001
0/ 0001

10/ 63 ±0 / 55
10/ 15 ±0 / 84
10/ 64 ±0 / 42

0/ 0001
0/ 0001
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 =0/0001و  )r =./38و همبستگی کل( p =0/0001و  )r =./64رابطه
مثبــت و معنــاداری را نشــان داد .میانگین نمرات احســاس امنیت،
مونث و مذکر از همبســتگی در ســا کنانی که رضایتمندی ســکونتی
دارند ،بیشــتر از افرادی است که رضایتمندی سکونتی ندارند .بین
میانگین نمرات احساس امنیت از همبستگی در سا کنان با و بدون
رضایتمندی نیز تفاوت معنی داری ( )p<0/001را نشــان داد .عالوه
بر این ســا کنان بیشــترین همبســتگی ،نداشــتن رضایتمنــدی را با
مؤلفه دید و منظر درک کردهاند.
همانطور که در (جدول )6مشاهده میشود ،میزان همبستگی
بیــن احســاس امنیــت و ارزشهــای اجتماعــی در ســا کنان بــدون
رضایتمن��دی در دو متغی��ر رواب��ط همس��ایگی ( p =0/0001و r
 )=./27و مدیری��ت و نگه��داری ( p =0/0001و  ،)r =./85بــه
ترتیــب رابطه مثبت و معنادار و رابطــه منفی(معکوس) و معنیدار
وجــود داشــت .میانگین نمرات احســاس امنیت از همبســتگی با
ارزشهــای اجتماعــی در ســا کنان بــدون رضایتمنــدی کمتــر از
ســا کنان بــا رضایتمندی و بین میانگین نمرات احســاس امنیت
از ارزش هــای اجتماعــی در ســا کنان بــا و بــدون رضایتمندی نیز
تفاوت معنی داری مشاهده شد (.)p<0/001
همانطــور کــه در (جــدول  )7مشــاهده میشــود ،تحلیــل
آمــاری بــه عمــل آمــده بــه وســیله همبســتگی پیرســون نشــان
داد کــه همبســتگی مثبــت و معنــاداری بیــن احســاس امنیــت و
رضایتمندی ســکونتی وجــود دارد .بهعالوه نتایج نشــان داد که
بین عوامل محیطی با عامل کالبدی از شـ�اخص احسـ�اس امنیت
( ،)p<0/001عامـ�ل اجتماعـ�ی -اقتصـ�ادی ( ،)p=0/002عامــل
ادرا کـ�ی -روانـ�ی( )p<0/001و نمـ�ره کلی احسـ�اس امنیت()0/002
همبســتگی معنــاداری وجــود دارد .بعــاوه نتایــج ،نشــاندهنده
همبسـ�تگی مسـ�تقیم و معنـ�اداری بیـ�ن عوامـ�ل اجتماعـ�ی

( )p<0/001و ویژگیهای کالبدی ( )p=0/002اســت .همبستگی
مثبـ�ت و معنـ�اداری بیـ�ن ویژگیهـ�ای کالبـ�دی و احسـ�اس امنیـ�ت
( )p=0/038و عامـ�ل اجتماعـ�ی -اقتصـ�ادی ( )p=0/038وجــود
دارد .همچنیــن نمره ویژگیهای کالبدی همبســتگی مســتقیم و
معنـ�اداری با نمره عوامل اجتماعی ( )p=0/002دارد .نتایج آزمون
ضریب همبســتگی پیرســون ،همبســتگی مثبت و معنــاداری بین
نم��ره عوامل اجتماعی با عامل کالب��دی ( )p<0/001و ویژگیهای
اجتماع��ی -اقتص��ادی ( ،)p=0/001ویژگیهــای ادرا کــی -روانــی
( )p<0/001و نمره کل احساس امنیت ( )p<0/001نشان داد.

بحث و تبیین راهکارها
نمودار  ،4نشاندهنده رابطه مولفههای موثر در احساس امنیت
و رضایتمندی ســکونتی اســت .همانگونه که از بررسی و تحلیلها
بدســت آمد ،همبســتگی مثبت و معناداری بین احساس امنیت و
رضایتمندی ســکونتی وجود دارد .در سطح متغیرهای مداخلهگر
در ایــن همبســتگی ،رابطه دوســویه عوامل محیطی بــا ویژگیهای
کالبــدی ،عوامــل محیطــی بــا ویژگیهــای اجتماعــی و اقتصــادی،
عوامــل اجتماعــی بــا ویژگیهــای اجتماعــی -اقتصــادی ،ادرا کــی-
روانی قابل مشــاهده اســت .نزدیکترین و قویتریــن رابطه مربوط
بــه عوامــل اجتماعــی و ویژگیهــای اجتماعی اقتصادی می باشــد.
نمودار ،5نشــاندهنده مراتب همبســتگی مولفههــای موثر در
احساس امنیت و میزان رابطه همبستگی آن با عوامل محیطی با
متغیر روشــنایی و تهویه ،دید و منظر است .پژوهش نشاندهنده
رابطــه مثبــت و معنــاداری بیــن احســاس امنیــت و متغیرهــای
محیطی اســت .همچنین میزان همبســتگی بین احساس امنیت
و عوامــل اجتماعــی و دو متغیــر روابــط همســایگی و مدیریــت و

جدول  -6میانگین و انحراف معیار احساس امنیت از عوامل اجتماعی در سا کنان با و بدون رضایتمندی.

جنسیت
مونث (104نفر)
مذکر
(36نفر)
کل
(140نفر)

رضایتمندی
سکونتی
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد

مدیریت و نگهداری
میانگین
 ±انحراف
1/ 98 ±0 / 9
1/ 3 ±0 / 73
2/ 03 ±1 / 19
1/ 16 ±1 / 00
1/ 99 ±0 / 97
1/ 26 ±0 / 8

روابط همسایگی
PV

0/ 0001
0/ 0001
0/ 0001

میانگین
 ±انحراف
1/ 24 ±0 / 83
0/ 98 ±1 / 00
1/ 06 ±1 / 17
0/ 91 ±1 / 00
1/ 2 ±0 / 92
0/ 96 ±1 / 00

جدول  -7همبستگی بین شاخص احساس امنیت و رضایتمندی سکونتی در خانوارهای مورد مطالعه.

کل
PV

0/ 0001
0/ 0001
0/ 0001

میانگین
 ±انحراف
1/46 ±0 / 64
0/97 ±0 / 54
1/ 5 ±0 / 83
0/ 98 ±0 / 62
1/ 47 ±0 / 69
0/ 98 ±0 / 56

PV
0/ 0001
0/ 0001
0/ 0001
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نازیآباد تهران بر اساس مدل () C.P.T.E.D

نگهداری ،حا کی از رابطه مثبت و معنیدار بین آنها است .در این
میــان متغیــر دیــد و منظــر و مدیریت و نگهــداری دارای بیشــترین
تاثیــر در احســاس امنیــت در مجتمــع مســکونی نازیآبــاد بشــمار
میرود .از اینرو ،رابطه مســتقیمی بین افزایش ســطح روشــنایی

محیط مســکونی ،حفظ و نگهداری و دید و منظر و کیفیت روابط
اجتماعــی بیــن همســایگان ،کــه از متغیرهــای اصلــی در افزایــش
ســطح احســاس امنیــت مــی باشــد ،بــا میــزان رضایت ســا کنین از
محیط مسکونی را میتوان تشخیص داد.

نمودار  -4رابطه مولفههای موثر در احساس امنیت و رضایتمندی سکونتی.

نمودار  -5مراتب همبستگی مولفههای موثر در احساس امنیت.

نتیجه
همانگونــه کــه در پژوهــش حاضــر در جهــت آزمــون میــزان
همبستگی بین احســاس امنیت با رضایتمندی سکونتی حاصل
شــد ،مــدل  CPTEDو متغیرهــای مــورد نظر در این مــدل میتواند
در بســترهای اجتماعــی و کالبــدی متفــاوت از مقصــد اولیــه خــود
چون مجتمع مســکونی هزار دســتگاه نازی آباد کارآیی مناسب را از
خــود نشــان دهــد .از اینرو مدل مذکــور را میتوان بعنــوان نظریه و
چارچوبی مطمئن در بررسی و تحلیل علل و ارائه متغیرهای دخیل
در ایجــاد امنیــت محیطــی مــورد توجــه قــرار داد .بر این اســاس و بر
اساس کاربست نظری  ،CPTEDیافتههای پژوهش حا کی از وجود
رابط ـهای مثبــت و معنــادار بیــن احســاس امنیــت و رضایتمندی
ســا کنین در مجتمع مســکونی هزاردســتگاه نازیآباد تهران اســت.
یافتههای پژوهش نشاندهنده وجود رابطه مستقیم بین احساس

امنیــت و عوامــل و روابــط اجتماعــی اســت .لــذا روابــط و انســجام
اجتماعی میتواند عاملی موثر در ایجاد و احساس امنیت و پایداری
آن محسوب گردد .از اینرو به مرتبه اولی سا کنینی که رضایتمندی
سکونتی باالتری دارند ،نسبت به سا کنینی که دارای رضایتمندی
پایینتری هســتند ،از احساس امنیت بیشــتری برخوردار هستند.
از آنجاییکــه عوامــل کالبــدی و محیطــی در محلــه نازیآبــاد
همبســتگی مثبتــی را بــا عوامــل و پیوندهــای اجتماعــی نشــان
میدهد ،ســاماندهی و طراحی کالبدی بر اســاس معیارها و اصول
 CPTEDمیتوانــد عاملــی موثــر در افزایــش میــزان پیوندهــای
اجتماعی شده و امنیت در محیطهای مسکونی باشد.
در مجمــوع میتــوان نتیجــه گرفت که رضایتمندی ســکونتی و
احساس امنیت ،رابطهای دوسویه داشته که از مهمترین مولفههای
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 قادر خواهند بود تا جهت کاهش میزان جرمخیزیCPTEDرویکرد
فضاوافزایشاحساسامنیتودر نهایتافزایشمیزانرضایتمندی
. گامهای موثری بردارند،در سا کنین مجموعههای همسایگی

، عوامــل اجتماعی در کنــار مولفههــای کالبدی،موثــر در ایــن رابطــه
 به نظر، براســاس یافتههای پژوهــش.ادرا کــی و روانشــناختی اســت
میرسد برنامهریزان و طراحان محیطهای مسکونی با اتکا بر روش و

پینوشتها
، ترجمــه علیرضا عینىفر، آفرینش نظریههاى معمارى،)۱۳۸۸(  جــان،لنــگ
. تهران،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهى
 دانشی نو در خدمت معماری، روانشناســی محیطی،)1380(  قاســم،مطلبی
.67-52 صص،10  شماره، مجله هنرهای زیبا،و طراحی شهری
 ترجمه فائزه رواقی و کاوه، خلق فضاهای قابل دفاع،)۱۳۸۷(  اسکار،نیومن
. تهران، انتشارات طحان،صابر
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