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 چکیده

وجود ندارد که  ار کم درآمد این است که الگویی جامعی مسکونی اقشها مجتمع مسائل در خصوص طراحی ترین یکی از اصلی

در همین راستا در این مقاله هدف  کاهش داد. ها ی اجتماعی را در این مجتمعها آسیب، بتواند با استفاده از آن الگو در طراحی

این مقاله با توجه به های کالبدی معماری است. درآمد بر اساس شاخص های مسکونی اقشار کم شناسی اجتماعی مجتمع اصلی آسیب

تحلیلی است. قابل ذکر است که -که توصیفی باشد و روش انجام آن کاربردی می-ای هصورت توسع ماهیت و نوع پژوهش که به

توسط افراد  ها هعنوان ابزارهای اصلی بهره برده شده است. در این پژوهش پرسشنام از پرسشنامه و مصاحبه به ها هبرای گردآوری داد

های مسکونی اقشار کم درآمد  آماری ساکنین مجتمع توزیع و تکمیل شدند.جامعه گیری تصادفی صورت نمونه اری و بهجامعه آم

نفر است. برای محاسبه حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که 31353باشد که معادل  در شهرجدید صدرا می

افزار تحلیل آماری آموس به کمک مدل معادالت  از نرم ها هوتحلیل داد رای تجزیهب، چنین نفر محاسبه گردیده است. هم 333معادل 

، یینور و روشنا، یدسترس، ینظام عملکرد، ها رساختیمبلمان و زشده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که  ساختاری استفاده

در  یاثرگذار نید و انباش میدارا  یاجتماع بیآسرا در  گذاری اثر به ترتیب بیشترین ییفضا یو کالبد یکاربر -یتینظام فعال

 .محاسبه شده است 3000نیشناخت و مشارکت ساکن، یروابط اجتماع یو برا 5035تیامن یبرا یاجتماع بیآس یها همؤلف
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 همقدم

های  ریزی ها اقدامات و برنامه دولت، آید و در کشورهای مختلف مسکن از نیازهای اولیه هر انسان به شمار می

مسکن درعین (. 080: 0901، زاده بیگی و مهدی )علیاند جامعی را در زمینۀ تأمین مسکن اقشار مختلف انجام داده

 باشد می عمده و تعیین کننده در سازمان اجتماعی فضا پذیری افراد نسبت به جهان و کاالیی حال عامل اصلی جامعه

 ,Short) دارد و مهمی کننده روابط اجتماعی و اهداف جمعی افراد نقش بسیار تعیین، هویت فردی گیری که در شکل

تأمین مسکن مناسب یکی از معضالتی است که افراد جوامع بشری در زندگی روزمره با آن مواجه (. 199 :2008

دولت توانسته به بسیاری از اقشار کم درآمد و متوسط ، ی چند دهه اخیر با اجرا شدن طرح مسکن مهرهستند. ط

، های سنجش فقر یکی از شاخص، چنین (.هم020: 0901، )شاطریان و همکارانجامعه در این راستا کمک نماید

، تّی در بسیاری از مواردیعنی مسکنی که تراکم بیش از حد نداشته باشد و ح، مسکن است. مسکن خوب و کافی

مسکن و شرایط محیطی آن ، عامل تأثیرگذار در میزان رضایت مندی فرد از سکونت در یک محلّه ترین مهم

فقدان مسکن که شهری معتقدند  و طراحان ریزان بسیاری از برنامه از سوی دیگر (West away, 2006:187).است

 .(Gabriel et al., 2005: 2) داردمقرون به صرفه بر سالمت کل جامعه تاثیر منفی 

ر و اطالعات موجود به یکباره سیر تحولی اایران از جمله کشورهایی است که بر اساس آمقابل ذکر است که 

(. افزایش قابل توجه جمعیت در 0988، شهرنشینی را در نیم قرن اخیر با سرعت باالیی تجربه نموده است )میره

با توجه به این موضوع که نیاز شدید توسعه مسکن را الزامی می سازد. ، کشور ایران و جوان بودن ساختار جمعیت

رونق و رکود بازار ، ی اخیرها سالطی .ایران فاقد نظام جامع فراگیر و شفاف در ارائه تسهیالت به بخش مسکن است

به عنوان ، آنو مسکن و وضعیت کمی و کیفی است با اهمیت تلقی شده ، ی هم پیوند با آنها همسکن و مجموع

 ای هی اجتماعی و روند فزاینده آن وضعیت نگران کنندها آسیب، چنین همعاملی حساس و اثرگذار معرفی شده است.

ی اجتماعی در دست نیست اما همین آمارها و ها را در کشور ایجاد کرده است.گرچه آمارهای دقیقی از همه آسیب

نداشتن برنامه ، ضعف مدیریت اقتصادی، فقدان منابع کافی. داز جدی بودن مسئله حکایت دار، ی موجودها تخمین

ی اقتصادی این کشورها وجود دارد از یکسو و افزایش ها یی که در زیر ساختها ریزی جامع مسکن و سایر نارسایی

شتابان جمعیت شهرنشین از سویی دیگر تامین سرپناه در این کشورها را به شکلی غامض و چند بعدی درآورده 

 (.0909، پور محمدیاست )

تواند در  میی درونی مسکن تلقی شده و برنامه ریزی مسکن ها ی بسیاری هستند که به عنوان شاخصها شاخص

مکان ، نیز ی اجتماعیها اصالح و هدایت صحیح آنها نقش موثر ایفا کند.یکی از عوامل موثر بر میزان افزایش آسیب

ا و مکان رفتارهای نامناسب اجتماعی بروز متفاوتی دارند. تحلیل ی نامناسب است و بسته به کیفیت فضها و مسکن

، اجتماعی، گیرد و ابعاد مختلف اقتصادی میی مسکن انجام ها مسایل کمی و کیفی مسکن از طریق شاخص

 ترین رسد یکی از اصلی میگیرند. با توجه با موارد گفته شده بنظر  میفرهنگی و کالبدی مسکن را در بر، اجتماعی

وجود ندارد که بتواند با  ی مسکونی اقشار کم درآمد این است که الگویی جامعها مجتمع ئل در خصوص طراحیمسا
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در همین راستا در این مقاله هدف  کاهش داد. ها ی اجتماعی را در این مجتمعها آسیب، استفاده از آن الگو در طراحی

 های کالبدی معماری است. د بر اساس شاخصدرآم های مسکونی اقشار کم شناسی اجتماعی مجتمع اصلی آسیب

-توصیفیکه  باشد و روش انجام آن کاربردی می-ای هصورت توسع این مقاله با توجه به ماهیت و نوع پژوهش که به

ای و پیمایش کتابخانه-و اطالعات موردنیاز تحقیق از مطالعات اسنادی ها همنظور گردآوری داد تحلیلی است که ه

های تبیین شده در روش پیمایش میدانی  با توجه به اهداف پژوهش و شاخص، چنین شده است. هم میدانی بهره برده

آماری نیز ساکنین  عنوان ابزارهای اصلی بهره برده شده است. جامعه از پرسشنامه و مصاحبه به ها هبرای گردآوری داد

نفر است. برای محاسبه حجم 91908 که معادلباشد  های مسکونی اقشار کم درآمد در شهرجدید صدرا می مجتمع

نفر محاسبه گردیده است. البته قابل ذکر است که  982نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که معادل 

را مورد ارزیابی قرار  ها هی مسکونی اقشار کم درآمد شهرجدید صدرا پرسشنامها پرسشگر در پنج مجتمع از مجتمع

و هدفمند اقدام شده است و شامل مجتمع  های مسکونی به صورت سیستماتیک مجتمعداده است که در انتخاب 

 باشد. و امیرالمؤمنین می نگین، آپادانا، ارژن، مسکونی رضوان

به کمک مدل  0افزار تحلیل آماری آموس از نرم ها هوتحلیل داد نوع و روش تحقیق برای تجزیه، با توجه به ماهیت

های چند  ابزاری قدرتمند در تحلیل 4مدل معادالت ساختاریده است.قابل ذکر است که ش معادالت ساختاری استفاده

یی که در تحلیل چند متغیره وجود ها شاز رو، شود نیز نامیده می SEM اختصار به. این روش که استمتغیره آماری 

 مفاهیم .دهد کیفی ارائه می یی مربوط به تحقیقاتها ههایی مناسب برای داد دارد در حالت خاص استفاده کرده و مدل

 متغیرها احتمالی بین علی پیوندهای که مسیر نمودار یعنی آن عمده ویژگی طریق از صورت بهترین در مسیر تحلیل

 (.01: 0901، امانی و عبدالملکی( گیرد می قرار)آزمون( تحلیل مورد و ترسیم باشد می

 مبانی نظری

ی شهر دارای ها در فضاها و بافت ها بیآسباشد.  بندی می ریف و دستهآسیب در شهر بر اساس ابعاد مختلف قابل تع

های محیط شهر را بر دو نوع تقسیم کرده است که شامل  آسیب، باشد. داعی نژاد با نگاه رفتاری ابعاد گوناگونی می

 -ی ا سازه ریغهای  و زیربناها با درجات مختلف و آسیب تأسیسات، مشتمل بر تخریب ابنیه -یا سازههای  آسیب

اصطالح ، چنین (.هم404:0981، پیروزی و نظام فرباشد ) محیطی و بهداشتی می، مشتمل بر صدمات انسانی

را بر اساس تعریف  شناسی و در یک تعریف جامع آسیبی مختلف کاربرد دارد ها هدر رشت 9شناسی آسیب

عیب و نقص ، زیان، ایجاد صدمه توان چنین تعریف نمود که شامل بررسی و مطالعه فرایند آسیب می میمفهو

 ارگانیزم یک آن در که تعریف نمود شناختی زیست حالتی یا و نابهنجار موقعیتیتوان  را میشناسی  آسیبباشد.  می

 & Teixeiraرو شده است) و با اختالل در عملکرد سیستمی روبهاست  شده منع مناسب و حیحـص عملکرد از

Bueno,2020 : 21.) 

                                                                 
1
 AMOS 

2
 Structural Equation Modeling 

3
 pathology 
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و مبتنی بر تشابهی است که است که از علوم زیستی گرفته شده  باشد میمفهوم جدیدی  0ماعیشناسی اجت آسیب

توان در یک تعریف کلی  و می اند هدر نظر گرفت ها( های اجتماعی)کجروی های عضوی و آسیب دانشمندان بین بیماری

توان گفت  . می(Peters,2020:9)ی اجتماعیها مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی :آن را چنین تعریف نمود

رود.  های اجتماعی به کار می نظمی یابی بی شناسی اجتماعی به معنی علمی است که برای مطالعه و ریشه آسیب

ی علوم انسانی شده است که منجر به ها هی اخیر تبدیل به موضوعی اساسی در رشتها هشناسی اجتماعی در ده آسیب

، آن در تحلیل اجتماعی و فلسفه هنجاری شده است. به طور کلی بحث و گفتگوهای زیادی در ارتباط با وضعیت

اجتماعی به عنوان کنشی مغایر با اصول و قواعد عام عمل جمعی مورد توافق اکثریت مردم جامعه محل   آسیب

های اجتماعی  افزایش آسیب، چنین هم، تمتغیر و قانونمند اس، نسبی، چندوجهی، ای اجتماعی پدیده، فعالیت کنشگر

 (.Atarodi et al,2020:5) ر یک جامعه نه تنها شاخص توسعه نیست بلکه نشانه بحران استد

که  شناختیجامعه و بومی هایویژگی و به خصوصیات توجه با و فضاهای شهری و معماری شهری مختلف نواحی

 غیررسمی اسکان دارای ناطقم این بین در هستند. اجتماعی هایآسیب بروز برای متفاوتی پتانسیل باشند دارای دارا می

حیدری و کنند )می فراهم هاآسیب و جرائم انواع بروز برای را مناسبی موقعیت انزوا شرایط از برخورداری دلیل به

 تواند در بروز آسیب اجتماعی در فضاهای شهری و قابل ذکر است که ازجمله عواملی که می(.0900، محمدی

 باشد: معماری اثرگذار باشد به شرح زیر می

 از یکی، ها استآن اشغال تحت فضای و افراد تعداد بین رابطه از حاکی جمعیت که تراکم مفهوم: تراکم جمعیت-

( و 90: 0981، منصوریان و است )بیانلو شده به کاربرده جغرافیدانان به وسیله جمعیت است که جغرافیای مفاهیم

 عقب مانده محالت در به ویژه و این دارد مستقیم ابطهر شهری محالت جمعیت در افزایش تراکم با افزایش جرم

 ؛(11: 0982، است )کالنتری صادق کامالً مهر نظیر مسکن پرجمعیت و عمومی مسکونی یها همجموع و شهری

نواحی  سایر و بیشتر تعداد دارای نواحی برخی که آید می وجود به زمانی، گزینی جدایی: تفکیک و جدایی گزینی-

 :Van kempen 1998باشند )غیره  و مذهبی، درآمدی، اجتماعی- اقتصادی گروه یک اعضاء از متریک تعداد دارای

 که ایمحله در زندگی به اجبار روی از یا کنند و می سکونت انتخاب برای را ای منطقه گروه هر که سان(. بدین1640

 ؛(Schelling, 1971: 143دهند )می تن، کرده تعیین هاآن برای شهری جامعه

 و جمعیت شناسان، شناسان جرم، شناسان جامعه موردتوجه اصلی مسائل از مهاجرت یکی پدیده: مهاجرت-

 به کوچکتر شهرهای و ساکنان روستائیان (. مهاجرت41: 0910، کشورهاست )قلی بیگیان توسعه مسئول مؤسسات

 حرکات از دیگری نوع، شهر به روستا زا مهاجرت بردارد. عالوه بر در را متعددی اجتماعی پیامدهای بزرگ شهرهای

 شهرهای میان مهاجرت اهمیت پیدا کرده بسیار، درحال توسعه جوامع اخیر و تحوالت شدن صنعتی اثر در که جمعیتی

 است. ها پایتخت به اول درجه شهرهای یا و اول و درجه دوم درجه

                                                                 
1
 social-pathology 
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چون امنیت در فضاهای شهری و  یی هماه ههای مرتبط با آسیب اجتماعی مؤلف توان در بررسی به طور کلی می

شناخت و مشارکت کاربران فضاهای مذکور را مطرح نمود که به شرح زیر قابل تعریف و ، معماری و میزان ارتباط

 باشد: تبیین می

، به دنبال افزایش مهاجرت در شهرها و افزایش تراکم جمعیتی میزان ارتباط :شناخت و مشارکت ساکنین، ارتباط -

های  توان گفت در مجتمع مشارکت ساکنین در فضاهای گوناگون کاهش یافته است در همین راستا می شناخت و

 نیب یو فرهنگ یاجتماع تجانس، گانیهمسا نیب یجمع خاطره، یگیروابط همساچون  سکونتی بر اساس مواردی هم

در  نیساکن مشارکتمیزان و  مجتمع نیساکن نیب یاجتماع یهمبستگ، گریکدیاز  نیساکن شناخت، مجتمع نیساکن

 های اجتماعی اثرگذار باشند. توانند در کاهش آسیب غیره میجلسات و ، حضور در مراسم یمجتمع برا

که از مؤلفههای فعال محیط حاصل شده و  امنیت نوعی احساس آرامش و آسایش درونی قلمداد میشود امنیت: -

امنیت ، و بر اساس تئوری نیازها در هرم مازلووجود میآورد ب گونهای احساس در امان بودن را ، پس از ادراك ذهنی

                   .(22 :0980، زاده مقدم و ضابطیان الیاس)شود  میبرای تعالی انسان تلقی  ای هیکی از نیازهای ضروری و پای

و  اقتصادی، اعیاجتم هایفعالیت آن در که شودمی محسوب شهری ریزیبرنامه نظام از جزئی مسکن ریزیبرنامه

 یافته تطابق و یافته شکل تغییر فضاهای از جزئی مسکونی واحدهای و مکانی درون هایفعالیت از جزئی فرهنگی

با توجه به گیرد. می قرار توجه مورد مسکن ریزیبرنامه چهارچوب در موضوع برحسب شود کهمی محسوب شهری

 و مالی . ناتوانیشدند قرارگرفته توجه مورد مختلفی یها هدیدگا از مسکن برنامه ریزی و مسکناین موضوع که 

 از مانع، دیگر سوی از حمایتی مناسب کارهایوساز و نوین ریزیبرنامه نبود و یکسو از درآمدکم یها هگرو اقتصادی

 را دخو عدم دسترسی این که طوری باشند. به داشته دسترسی مناسب مسکن به بتوانند پذیرآسیب یها هگرو تا شده آن

 انواع بروز باعث و گذاشته نمایش به شهری بدقواره یها همنظر و آبادهاحلبی، نشینی حاشیه مختلف اشکال در

 (.0908، است )شری زاده و همکاران شده اقتصادی و معضالت اجتماعی

آیند و  میب حسا ترین عملکرد در عرصه معماری دو قرن اخیر بهترین و اساسیعنوان پیچیده های مسکونی بهمجتمع

(. 029 :0902، ها داشته باشند )حبیب و همکاران توانند تاثیرات بسیار زیادی بر رفتار ساکنین و روابط آنمی

ی مختلف مسکن ها هکه شامل گون، توان تعدادی بلوك ساختمانی در نظر گرفتهای مسکونی را میمجتمع، چنین هم

های مسکونی روز به روز به شکل  (. مجتمع90: 0982، فراشد )عینیبهای کوتاه و بلند( میآپارتمان، )تک خانواری

 لغوی معانی به توجه است. با الگوی رایج مسکن در ایران و جهان با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی تبدیل شده

، دارند قرار مسکونی ساختمان یک در که را واحدهایی یا ها آپارتمان از ای مجموعه توان می، آپارتمان تعریف و

 در را واحد مسکونی یا آپارتمان تعدادی که است مکانی مسکونی توان گفت مجتمع و یا می مسکونی نامید مجتمع

 آن یها شبخ سایر و است حقوقی یا مجزا ثبتی سند دارای واحدها از یک هر که ای گونه به است؛ داده جای خود

 (.11: 0909، اسدی و پورمحمدی) دارد قرار مسکونی ایواحده مالکان تمامی اختیار و مالکیت در مشترك طور به
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تواند در  های کالبدی معماری می درآمد بر اساس شاخص های مسکونی اقشار کم شناسی اجتماعی مجتمع آسیب، لذا

 طراحی بهینه این نوع مساکن اثرگذار باشد.

 محدوده موردمطالعه

به  چهارمین شهر پرجمعیت استان فارس جمعیت فرن 044٬441با داشتن  0908صدرا در پایان سال شهر جدید 

مناطق مسکونی شهر جدید صدرا به  است. اندیشه و پرند ومین شهر جدید پرجمعیت کشور پس ازسآید.  شمار می

بنا به  است. است که فاز یک در قسمت شرق و فاز دو در قسمت غرب قرار گرفته دو فاز یک و دو تقسیم شده

هر شیراز در اولویت نخست این شهر با هدف اسکان جمعیت مازاد سرریز ش، گزارش طرح جامع شهر جدید صدرا

قرار گرفته و چشم انداز آن در نظام سلسله مراتب شهری استان پس از شیراز و هم چون قرینه ای برای مرودشت 

این شهر نیز وضعی متعادل کسب خواهد ، در ضمن با کاهش فشار قوی تقاضای مسکن از شهر شیراز .خواهد بود

بینی گردیده بود که در پنج سال نخست ساخت و جدید صدرا نیز پیشکرد. در دور پیمای روند تحوالت رشد شهر 

ی تولید ها سپس در پنج ساله سوم دو برابر شدن امکانات و ظرفیت .سازها فقط معادل یک هزار خانوار خواهد بود

 9222ابر ی بعد ساالنه برها سالنهایتاً در  .خانوار امکان سکونت در شهر جدید را حاصل خواهند کرد 4222ساالنه 

 2.2خانوار با بعد متوسط  21222تعداد  0901یابد در شهرجدید صدرا سکونت یابند. لذا در سال  میخانوار فرصت 

باشد.  میساله بیشتر از سایر نقاط  22تا  01اسکان خواهند داشت سهم جوانان و افراد واقع در سنین کار و فعالیت 

 صدرا نشان داده شده است.موقعیت جغرافیایی شهرجدید  0در نقشه شماره 

 
 1911، نگارندگان :منبع، موقعیت جغرافیایی شهرجدید صدرا-1نقشه شماره 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF_(%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87_(%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1)
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این واقعیت است که جمعیت شهر جدید صدرا در مقایسه با مراکز  دهنده مطالعه نرخ رشد در شهر صدرا نشان

د باالتری برخوردار بوده است که از نرخ رش 0901تا  0981ی ها سالجمعیتی موجود در شهرستان شیراز در فاصله 

عدم پیروی این شهر از یک الگوی رشد  ی دهنده تواند حاصل شهر جدید بودن صدرا باشد که خود نشان میاین امر 

نماید و  میباشد که در حالی که دیگر شهرهای واقع در شهرستان شیراز از یک الگوی طبیعی رشد پیروی  میطبیعی 

. اند هدرصد بیشترین سرانه را به خود اختصاص داد 1.2کاربری فضای سبز با ، صددر 24.4کاربری مسکونی با 

 (. 0902، شرکت عمران شهر جدید صدرا، 0901، )مرکز آمار ایران

ها و وقوع ارتفاعات در جنوب و شمال شهر  در زمینه محیط زیست شهر جدید صدرا به لحاظ محدودیت، چنین هم

فرسایش ، بسته بودن حوزه جنوب شرقی، یرزمینی در قسمت جنوب شرقیی آب زها هوجود سفر، جهت توسعه

ی ها چون جهت پیشگیری از آلودگی موارد مطرح شده هم ها وجود مسیل، ی شمال شرقی و غربیها هخاك در کوهپای

ی ها هزار نفر پیش بینی شود؛تراکم 422صوتی و حرارتی و....؛ظرفیت شهری در حد جمعیت زیر ، خاك، هوا

با توجه به  ها ی غیر آلوده کننده بهره گرفته شود؛جانمایی کاربریها انی پایین نگهداشته شود ؛عمدتاً از کاربریساختم

ی مسکونی در ها هو حوز ها هدر مسیر شبک، استقرار خدمات اداری، و اعمال یک رو به سلسله مراتبی ها میزان آلودگی

م حمل و نقل مطلوب برای تسهیل عبور ومرور وکاهش از شبکه و سیست گیری بهره، نوع شبکه، داخل محالت

 (.0902، )شرکت عمران شهر جدید صدرا :قابل اهمیت است، توقیف مورد توجه خاص قرار گیرد

 ی پژوهشها هیافت

ی ها ههای مسکونی اقشار کم درآمد در شهر جدید صدرا تحلیل داد شناسی اجتماعی مجتمع به منظور آسیب

ساختاری و آسیب اجتماعی صورت گرفته شده است. بر اساس -یفیت محیطی عملکردیگردآوری شده بر اساس ک

برقرار  یمعنادار رابطهآسیب اجتماعی و  ساختاری-کیفیت محیطی عملکردیبین توان گفت  می 0جدول شماره 

ی اجتماع آسیب بر ساختاری-کیفیت محیطی عملکردیبرای سنجش تاثیر  مورد تحلیلاست. به عبارتی سواالت 

  باشند. ی مناسب و قابل قبولی میها همولف
 اجتماعی و آسیب ساختاری-محیطی عملکردی کیفیتنتایج تحلیل عاملی تاییدی ابعاد مربوط به -1جدول 

 بار عاملی بعد رابطه جهت مؤلفه

 141/0 ساختاری-محیطی عملکردی کیفیت ---> ها مبلمان و زیرساخت

 717/0 ساختاری-لکردیمحیطی عم کیفیت ---> نور و روشنایی

 77/0 ساختاری-محیطی عملکردی کیفیت ---> کاربری-فعالیتی

 188/0 ساختاری-محیطی عملکردی کیفیت ---> عملکردینظام 

 711/0 ساختاری-محیطی عملکردی کیفیت ---> دسترسی

 774/0 ساختاری-محیطی عملکردی کیفیت ---> فضایی –کالبدی 

 77/0 اجتماعی آسیب ---> رکت ساکنینشناخت و مشا، روابط اجتماعی

 1001 اجتماعی آسیب ---> امنیت

 00998 ساختاری-محیطی عملکردی کیفیت ---> آسیب اجتماعی

 .Amos؛ خروجی نرم افزار ی پژوهشها هیافت: منبع
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 ساختاری بر آسیب اجتماعی -نتیجه آزمون برازش مدل مفهومی کیفیت محیطی عملکردی-1نمودار

 Amos؛ خروجی نرم افزار ی پژوهشها هتیاف: منبع

توان چنین مطرح نمود که مؤلفه کیفیت محیطی  ساختاری می-در ارتباط با بار عاملی کیفیت محیطی عملکردی

توان در چارچوب تحلیل را می درآمد اقشار کم های مسکونی اجتماعی در مجتمع آسیبموثر بر  ساختاری-عملکردی

ای به منظور تبیین کالبدی در رفت و برگشت سه دوره متغیرشاخص  99ر این راستا عامل تائیدی استخراج نمود. د

 -0 بعد 1در قالب  های مسکونی اجتماعی در مجتمع آسیبموثر بر  ساختاری-کیفیت محیطی عملکردیی ها همولف

مبلمان و  -1یی و نور و روشنا -1، یکاربر-یتیفعال -2، نظام عملکردی -9، یدسترس -4، فضایی – یکالبد

 ها همناسب بودن داد دهنده بررسی قرار گرفت؛ مقادیر بار عاملی محاسبه شده برای این ابعاد نشان مورد ها رساختیز

باید مورد توجه قرار  2.94اند که ابعاد با بار عاملی بزرگتر از برای تحلیل عاملی است. تاباچنیک و فیدل بیان کرده

-ها پیشنهادکردهرا برای تفسیر شدت روابط بین متغیرها و عامل ها شای از ارزدامنه گیرند. در مطالعات کومری و لی

 2.11، خوب 2.11تا  2.19، خیلی خوب 2.19تا  2.10، و باالتر عالی 2.10اند که بارهای عاملی ها بیان کردهاند. آن

مجموع ابعاد استخراج شده از  (.0902، حسینچاری و همکاراناست ) فضعی 2.99تا  2.21نسبتاً خوب و  2.21تا 

کیفیت محیطی ی ها هتوان مولفبراساس نتایج محاسبه تحلیل عاملی می. باشدمی مؤلفهمتغیر برابر شش  99

 را بیان نمود.  درآمد اقشار کم های مسکونی اجتماعی در مجتمع آسیبموثر بر  ساختاری-عملکردی

 نیاز جمله دورب یتیامن ستمیس های شامل شاخصامل (: بارهای این عها مبلمان و زیرساخت) نخستعامل -

... در .و مکتین رینظ ییها مبلمان وجود، ها هیدر هر بلوك و شناخت آن از همسا ینگهبان وجود، مداربسته در مجتمع

وجود راهنما و نشانه در  تیمطلوب، و آرامش تیدر ارتقا امن یو کف ساز ها استفاده از مبلمان تیفیک، محوطه یفضا

های مطالعاتی که سبب کاهش آسیب  و خدمات موجود در مجتمع ها رساختیوجود ز زانیم، حوطه مجتمعم

محاسبه شد که نشان از کیفیت تبیین کنندگی  2.820. بارعاملی این مولفه برابر باشد میرا شامل  شود اجتماعی می

  است.باالی این عامل 
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 یارتباط بصرچون   هایی هم شاخصبیشترین بار را بر روی  ا کهج(: این عامل از آنعملکردینظام ) دومعامل -

فضاها را  عملکرد، یمجتمع مسکون یداخل یفضاها یدسترس، در مجتمع ییفضا تناسبات، مختلف مجتمع یفضاها

 زانیمو  یاجتماع بیو کاهش آس تیامن جادیفضاها را در ا یطراح تیفیک، یاجتماع بیو کاهش آس تیامن جادیدر ا

نامگذاری شده و  عملکردینظام دهد. تحت بار عاملی را نشان میدر جهت کاهش آسیب اجتماعی  ها یرتنوع کارب

 باشد. می2.844دارای مقدار ویژه 

، ها مجتمع و بلوك یدر ورود یو راحت یمنیاحساس ا های شاخص(: بارهای این عامل بر دسترسیعامل سوم )-

مختلف از  یها یبه کاربر یدسترس زانیم، نیرساکنیغ یبرا ییفضاقلمرو  وضوح، نیساکن یبرا ییقلمرو فضا وضوح

 یو نگهبان یآسان به ورود یدسترس تیفیک، به درب ورود و خروج یدسترس کنترل، ...و یانتظام، یجمله آموزش

هنگام پیاده روی  یو راحت یمنیا، (یعموم مهیو ن یعموم یبه فضاها ی)دسترسی مجتمعکیزیف یرینفوذپذ، مجتمع

 یبه فضاها یو دسترس ییمراتب فضا سلسله، مجتمع تیشبکه ارتباط موجود در سا یو راحت یمنیا، مجتمعدر 

شود. بارعاملی را شامل می های مطالعاتی کاهش فضاهای جرم خیز در مجتمعمختلف مجتمع با توجه به معیارهای 

 باشد. می 2.188محاسبه شده برای آن برابر 

میزان ، ها آنمکان قرارگیری و (: در این عامل بیشتر بارها بر سیستم روشنایی مجتمع نور و روشناییعامل چهارم )

 دهنده باشد که نشانمی 2.181باشد. بارعاملی این مولفه برابر مجتمع می یورودو ها  باز بلوك یفضاها نیب ییروشنا

 باشد. قدرت عالی تبین کنندگی این عامل می

 یها تیمنطبق بر فعال ها یر این عامل بیشترین بارهای عاملی بر وجود کاربر(: دکاربری-فعالیتیعامل پنجم )

در مجتمع که باعث بروز  ییها تیفعال وجود، و قلمرو را در مجتمع میبا توجه به حر ها تیفعال انجام، گوناگون

شان از قدرت تبیین باشد که نمی 2.11باشد و دارای بار عاملی می مجتمع یدر فضاها یتیفعال تنوعو  شود یناامن

 باشد. کنندگی عالی این بار عاملی می

فضاها را با توجه به  بندی قطعه یالگوهای  اساس شاخصعاملی این مولفه نیز بر  بار (:فضایی–کالبدیعامل ششم )

جرم  لیبالاستفاده در مجتمع که پتانس یفضاها زانیم، ها آن تیو امن نگیپارک وجود، باز مهیباز و ن یفضاها جادیا

 یریقرارگ یالگوو  مجتمعمحوطه در  ییارتباطات فضا زانیم، مجتمع یفضاها یطراح تیفیک، دارد یزیخ

 و قابل قبولی باشد و داری قدرت تبیین کنندگی خوبمی 2.112مجتمع است و دارای بار عامل در ها  ساختمان

 است. 

جموعه عی نیز حاکی از آن است که مساختاری و آسیب اجتما-محیطی عملکردی شاخص برازندگی مدل کیفیت

توانند برای اندازگیری کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. نکته وسیعی از معیارها و ابعاد برازندگی وجود دارند که می

واحدی  معیارقابل توجه این است که بایستی از معیارهای مختلفی برای قضاوت در مورد مدل استفاده شود. زیرا 

مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس از ابعاد متفاوت ، طور قطعی برای آزمون مدلبهوجود ندارد که 

 نشان داده شده است. 4که در جدول شماره برای سنجش بزارش الگوی مورد مطالعه استفاده شده است 
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 ساختاری و آسیب اجتماعی-محیطی عملکردی کیفیتارزیابی برازش مدل استخراج شده -8جدول

 ردیف ابعاد برازندگی مدل مفهومی مقادیر شاخص

 1 ضریب کای اسکوئر  11101

 1 8(dfدرجه آزادی ) 11

 8 9(RMSEAخطای تقریبی میانگین مربعات ) 00047

 9 4(AGFIشاخص تنظیم مناسب ) 0014

 4 1(GFIسطح خوبی شاخص تناسب ) 0017

 7 (RMRاستاندارد ) 00099

 .Amosوجی نرم افزار ؛ خری پژوهشها هیافت: منبع

ی برازش مناسب و قابل قبول مدل دهنده مقادیر تمامی ابعاد نشان، شودمشاهده می 4ور که در جدول شمارهطهمان

توجه بنابراین براساس برازش مناسب الگوی مفهومی پژوهش با  ؛(2.0<AFGI)، (GFI>2.0باشد )مفهومی می

ساختاری بر کاهش آسیب -محیطی عملکردی مولفه کیفیتهای  توان گفت شاخص میی گردآوری شده ها هداد

 باشد. مدل مفهومی فوق مدلی مورد تائید با شاخص برازش خوب می، اجتماعی اثرگذار است.لذا

 گیری نتیجه

 یهای کالن تولید انبوه مسکن یکی از سیاست، و مشکالت اقتصادی به دنبال افزایش بیش از اندازه جمعیت شهری

جمعیت بیشتر شهرها  هبا توجه به این موضوع امروز .اند هدر پیش گرفتاین سیاست را ورها است که تمامی کش

نامیده که گاه به عنوان مسکن اجتماعی یا مسکن اقشار کم درآمد است ی سکونتی ها ناگزیر به سکونت در مجتمع

قابل ذکر است که این  .کرده استبا معضالت و مشکالت متعددی مواجه  ساکنین را، ها شود که این مجتمع می

و ساخته  ریزی برنامه ها ای به انسان ی انسانی بر اساس نگرش تودهها شبدون توجه به ارز، ی سکونتیها مجتمع

، باشد. لذا میی اجتماعی ها در زمینه اجتماعی و بروز نا به هنجاری ها که سرآغاز بسیاری از آسیب اند هشد

تواند در طراحی  های کالبدی معماری می نتی بر اساس اساس شاخصهای سکو شناسی اجتماعی این مجتمع آسیب

 های زیستی اثرگذار باشد. بهینه این مجتمع

مولفه ، یاجتماع بیو آس یساختار -یعملکرد یطیمح تیفیک نیارتباط ب یدر بررسو  ها هبر اساس تحلیل یافت

نور و ، 2.188یبا بار عامل یدسترس، 2.844یبا بار عامل ینظام عملکرد، 2.820یبار عامل ها رساختیمبلمان و ز

 نیشتریب 2.122یعامل باربا  ییفضا یو کالبد، 2.11یبا بار عامل یکاربر -یتینظام فعال، 2.181یبا بار عامل ییروشنا

 یو برا 0.20تیامن یبرا یاجتماع بیآس یها هدر مولف یاثرگذار نیباشد و ا میدارا  یاجتماع بیرا در آس گذاری اثر

موثر در  یها همؤلف 9که در جدول شماره  محاسبه شده است 2.11نیشناخت و مشارکت ساکن، یاجتماعروابط 

 های سکونتی ذکر شده است. ی اجتماعی در این مجتمعها کاهش آسیب
 

 

                                                                 
1
 Degrees of Freedom 

2
 Root Mean Square Error of Approximatio n (RMSEA) 

3
 Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4
 Goodness of Fit Index (GFI 



 072 ... های مسکونی شناسی اجتماعی مجتمع آسیب

 ی اجتماعی ها ی موثر در کاهش آسیبها همولف-9جدول 

 دسترسی نظام عملکردی ها مبلمان و زیر ساخت

 .ها ههر بلوك و شناخت آن از همسای.وجود نگهبانی در 0

 و کف سازی در ارتقا امنیت و آرامش ها .کیفیت استفاده از مبلمان4

 .سیستم امنیتی از جمله دوربین مداربسته در مجتمع9

 یی نظیر نیمکتها .وجود مبلمان2

 ها و خدمات موجود در مجتمع  . میزان وجود زیرساخت1

 ، ها در مجتمع .میزان تنوع کاربری0

 ، . کیفیت طراحی فضاها در ایجاد امنیت4

، .میزان دسترسی فضاهای داخلی مجتمع مسکونی9

 .ارتباط بصری فضاهای مختلف2

.احساس راحتی پیش از 0

 وارد شدن به فضا 

. دسترسی به فضاهای 4

 مختلف

. میزان احساس ایمنی و 9
 عابرین امنیت کافی

 فضایی-کالبدی کاربری-فعالیتی نور و روشنایی

.مکان قرارگیری سیستم 0
 روشنایی مجتمع

.سیستم روشنایی مجتمع در 4

 ایجاد محیطی امن

.میزان روشنایی ورودی 9

 مجتمع

.میزان روشنایی بین فضاهای 2

 ها باز بلوك

منطبق بر  ها .وجود کاربری1
 های گوناگون فعالیت

 .تنوع فعالیتی در فضاهای مجتمع8

هایی در مجتمع  .وجود فعالیت9

 بروز ناامنیکه باعث 

 .میزان فضاهای بالاستفاده در مجتمع که پتانسیل جرم خیز بودن را دارند.1
 ها .الگوی قرارگیری ساختمان8

 0900، نگارندگان :منبع

 توان پیشنهادات زیر را ارائه نمود:  بر اساس مطالب مطرح شده می

ی ها هبا توجه به زمین کونی اقشار کم درآمدهای مس موثر بر کاهش آسیب اجتماعی در مجتمع یها هبازشناسی مؤلف -

 ؛ دانشی دیگر

 های مسکونی اقشار کم درآمد؛ بررسی نقش ادراك فضایی بر کاهش آسیب اجتماعی در مجتمع-

 های مسکونی؛ های مسکونی اقشار کم درآمد و دیگر مجتمع مقایسه آسیب اجتماعی در مجتمع-

های مسکونی اقشار کم درآمد  در کاهش آسیب اجتماعی در مجتمعبندی و چیدمان فضایی  بازشناسی نقش پیکره -

 های مسکونی. و دیگر مجتمع

ی ها ی مسکونی به منظور کاهش آسیبها بررسی عوامل موثر حس دلبستگی به مکان در فضای باز مجتمع -

 اجتماعی.

 منابع
ی آسیب ها هیین سناریوی مطلوب الگوی مسکن گروتب(. 0900صفر.)، سیدعلی. قائد رحمتی، ابوالفضل. علوی، صالح. مشکینی، اسدی

 .810-888(: 9)14، ی جغرافیای انسانیها شپژوه، پذیر شهری )نمونه موردی: کالنشهر تهران(

شهری موثر در ارتقا امنیت زنان در فضاهای عمومی  ریزی ی برنامهها بررسی شاخص(. 0980الهام. )، سید نصرالدین. ضابطیان، الیاس زاده

 .29-11(: 22)4، نشریه هنرهای زیبا، خش مرکزی شهر تهران( :نمونه موردی)رد مشارکتیبا رویک

 .04شماره ، ششم سال، اجتماعی رفاه فصلنامه، نوع جرم و میزان با جمعیت تراکم رابطه، (0981کریم ) محمد، منصوریان یوسف.، بیانلو

چشم ، شهری ی فرسودهها اولین همایش بافت، فضایی -ابعاد کالبدی ،شهری ی فرسودهها بافت (0981) .نظام فر؛ حسین، کریم، پیروزی

 .440-442. دانشگاه شهیدچمران، اهواز، ها شو چال ها شارز، انداز توسعه پایدار

ی ها ی مسکونی و تأثیر مجتمعها میزان رضایت از مجتمع، طه بینبررسی راب(. 0902کمال.)، حسین. رهبری منش، فرح. ذبیحی، حبیب

 .029-008 (:8)1، هویت شهر، مسکونی بر روابط انسان
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