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Abstract 
The rapid urbanization trend in developing countries has been accompanied with 
increasing number of crimes. Similar to other developing countries, Iran is in a 
difficult situation regarding the number of crimes. One of the newest approaches 
to confront the city safety crisis and study the urban structure is addressing the 
link between environment and practices, as well as hypotheses and processes 
through Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) Approach. It 
seems essential to examine the effect of behavioral patterns of residents 
(isolation, affinity, tolerance and anonymity) on security as well as the 
relationship between physical environment features and behavioral 
characteristics of residents based on CPTED approach in favor of environmental 
security. The present quantitative research is methodologically in the category of 
descriptive-exploratory research and tries to investigate the association between 
physical environment and residents’ behavior to provide determinant factors in 
designing safe residential environment and using factor analysis model, 
inferential statistics (using GOF index and F-value), and descriptive statistics to 
accept or reject research variables. In this regard, Kolmogorov-Smrinov Test has 
been employed to analyze the data obtained through distributing 384 
questionnaires during 2019-2020. Saadi Neighborhood in Sari has been one of the 
safe places with environmental security, which is unfortunately becoming 
insecure. The output GOF obtained was 0.64, indicating the high robust fit of the 
model. Dependent and independent variables of the study were on an average 
level while behavioral patterns of residents were placed on a high level. The 
results showed that Saadi Neighborhood inhabitants' behavior component was 
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Neighborhood, CPTED 
Approach, Sari 

the main indicator of safety in this neighborhood. All research hypotheses were 
confirmed and CPTED conceptual models along with challenges in the next 
generations were presented. 

 

Extended Abstract 
1. Introduction 
It's obvious that crime is a general society 
concern. There are two main logics for 
doing research on crime. The first set of 
research is based on physical 
characteristics such as different kinds of 
land use. This approach has been 
developed by Jin Jacobs and then 
improved by using CPTED and its 
strategies. The second set of studies  are 
related to inhabitants' social 
characteristics, such as neighborhoods, 
responsibilities, sense of belonging to a 
place, social capital, cultural patterns and 
other variables with a wide range of 
focused social factors in this research. . 
Historically, safety has been perceived as 
an important factor in social life of every 
society. City expansion and safety are two 
linked concepts followed by city 
sustainability, so that the absence of one 
would cause some problems for the others 
and might bring obstacles for it. During the 
recent decades, civil researchers studied 
architecture and city construction and 
found some defendable theories for Crime 
Prevention through Environmental Design 
(CPTED) bymaking decisions and 
implementing the related policies. 
Evidence shows that researches 
emphasize the link between environment 
and behavior. Nevertheless, hypotheses 
and processes of CPTED have been poorly 
tested. Sari City is surrounded by 
Mazandaran Sea from the north and by 
Alborz Mountain from the south. 
According to 2016 census, the population 
of Sari included 347,402 people and the 
rate of population growth was equal to 1.9 

% until 2026. In this study, it was tried to 
adjust inhabitants' various behavioral 
variables (including realm ownership and 
protection, the sense of crowdedness and 
lack of control on environment) and 
anatomical variables (including place 
ownership and defensive privacy) to 
CPTED characteristics in Sari City. 

2. Research Methodology 
In this quantitative, descriptive and 
exploratory research, the link between 
anatomical environments of habitable 
places and inhabitants' behavior was 
analyzed towards providing safe habitable 
places through CPTED in Saadi 
Neighborhood in Sari City. For this 
purpose, 384 questionnaires were 
completed, including questions about 
personal specifications and questions 
related to research hypothesis. Based on 
the variables definitions, questionnaires 
were completed and statistically analyzed. 
Then, using descriptive abundance tables 
and charts, a report of demographic 
indicators was presented. Finally, the 
findings obtained from variables 
examination were tested using perceptive 
statistics. After that, , to examine the 
validity of questionnaires in perceptive 
statistics, conforming factorial variables 
and to examine the research hypotheses,  
Structural Equation Modeling (SEM) was 
used in Smart PLS Software. These two 
outcomes show the path coefficients 
between variables and T statistic of the 
research groups. Because of the 
multivariable nature of the analysis, it is 
one of the most suitable and powerful 
analytical methods that can be used in 
behavioral researches. Due to the small 
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number of data, Partial Least Squares was 
used (PLS) along with SEM.  

3. Research Findings 
In this study, the security of Saadi 
Neighborhood in Sari City was studied 

using a model with GOF=0.64, and factorial 
analysis of main behavioral variables. 
Achieving the high standards of 
descriptive statistics related to the marked 
variables indicates the correctness of this 
model.  

 

 
 
Picture 5, as the hypothetical model, 
shows that there is a direct relationship 
between CPTED and structures related to 
physical residential environment and 
behavioral patterns of residents,   
including land use and sense of belonging 

to a place, sense of space ownership and 
motivation and behavioral excitation. It 
can be said that in homogeneous land 
uses, sense of belonging to a place, sense 
of space ownership, motivation and 
related behavioral excitation would 
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increase and following that, 
environmental safety would significantly 
increase. Then, the other paths and the 
severity of their impacts would be legible. 
In fact, according to the research 
hypothesis and the extracted variables 
from the literature, the behavioral pattern 
of residents’ system variables affects the 
physical environments system variables in 
residential spaces which, in turn, this leads 
to environment security enhancement.  

4. Conclusion 
The findings of this study are in line with 
this hypothesis claiming that in Sadi 
Neighborhood in Sari, high level of CPTED 
is related to residents' higher income and 
social welfare.  One plausible explanation is 
that the residents' higher income might 
lead to the higher level of accessibility 
control and repair and maintenance which 
means a higher level of CPTED. Studies 
have proved that the danger of robbery is 
high for the poorest and abandoned 
houses in affluent parts and also the 

richest houses in poor quarters. Finally, 
the findings of this study show that the 
history of immolation and the 
socioeconomic status as intervening 
variables in this study are directly related 
to the structure of CPTED. For this 
purpose, it is necessary to identify 
activities in public spaces and consider 
their safety. 
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 چکیده
  کشورها   این  در  جنایت  و  جرم  آمار  افزایش  با  توسعه  درحال  کشورهای  در  شهرنشینی  شتابان   روند

  جدیدترین   از  یکی.  دارد  سختی  وضعيت  ازكشورها  بسياري  مانند   نيز  ایران.  است  بوده  همراه
  طراحی  ازطریق  جرم از پیشگیری متفاوت  هاینسل به توجه شهری ساختار مطالعات در رویکردها
 سنجش   و  امنیت   بر(  گمنامی   و  مدارا  قرابت،  انزوا،)   ساکنین  رفتاری  الگوهای  تأثیر.  است  محیطی 

 به   منجر  کهCPTED   رویکرد  به  توجه  با  ساکنین  رفتار  و  کالبدی  محیط   خصوصیات  بین  یرابطه
  در   شناسیروش  ازنظر  حاضر،  پژوهش.  رسدمی  نظر  به  ضروری  شود،- می  محیطی  امنیت  باالرفتن

  این   از  هدف.  گیردمی  قرار  کمّی  هایپژوهش  رهیافت  با  اکتشافی  و  توصیفی  تحقیقات  یدسته
 کننده-تعیین  فاکتورهای  یارائه  درجهت  ساکنین  رفتار  و  کالبدی  محیط   بین  یرابطه  بررسی  پژوهش،

  به  تحقیق هایفرضیه  رد یا تأیید  در توصیفی آمار جزء طوربه  و امن   مسکونی هایمحیط طراحی در
 استفاده   و  F)  وآزمون  GOFمعیار   طریق   از)  استنباطی  ازآمار  استفاده  عاملی،  تحلیل  مدل  کاربست

  های محله  از  بارزی  مصداق  سانبه   ساری  سعدی  یمحله.  است  اسمرینوف  -کولموگروف  آزمون  از
/  64  برابر  GOF   حاضر  مدل  برای.  رودمی  ناامنی  به  رو  متأسفانه  که  است  محیطی  امنیت  واجد  امن

  تحقیق،   مستقل  و  وابسته  متغیرهای.  دارد  مدل  قوی  بسیار  کلی  برازش  از  نشان  که  شد  محاسبه0
  باال   درحد  ساکنین  رفتاری  الگوهای  متغیر  و  متوسط  درحد  انحراف  متوسط  مقدار  درنظرگرفتن  بدون

  CPTEDمفهومی   هایمدل  یارائه  تحقیق،  ینتیجه  و شد  تأیید  تحقیق   هایفرضیه   یکلیه.  دارد  قرار
 .است  مفهوم این هاینسل در چالش با

 کلیدواژه ها: 
  طراحی بین رابطه تحلیل

 شهری  امنیت و محیطی
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 مقدمه 1
نگرانی عمده  اجتماعی  بدیهی است که جرم یک  ی 

وجود   جنایی  تحقیقات  در  عمده  منطق  دو  است. 
ی مطالعات بر روی خصوصیات  ولین مجموعها   دارد.

 های زمینفیزیکی متمرکز است؛ مانند نوع کاربری 
.(Greenberg,1982,14)   1این رویکرد از کار جیکوبز 

 سیپیتد  جفری از طریق   نشأت گرفته و بعداً توسط
CPTED2  گسترش یافته است.   های آناستراتژی  و
خصوصیات  مجموعه  به  مربوط  مطالعات،  دوم  ی 

مانند ساکنان  ها،  همسایگی  اجتماعی 
سرمایهپذیری مسؤولیت  مکان،  تعلق  حس  ی ها، 

ی، الگوهای فرهنگی و متغیرهایی است که در  اجتماع
عوامل اجتماعی   از  این تحقیق شامل طیف وسیعی

تبع  ترویج، به  را شود. شهرنشینی جدید تراکم باالمی
محله  پیاده آن  قابل  با  های  عمومی،  نظارت  و  روی 

 Morrow et).یابد  افزایش می  امنیتی قابل مالحظه
al, 2004: 171)  ای  العات خالصهرشته مط بسیاری از

تعداد اما  کرده،  بیان  را  از ازمسائل  یک  آن کمی  ها 
اند. در این راستا، ارزیابی چندرشته ای را انجام داده 

ای امنیت در کارکرد و ساختار  رشتهدر مطالعات میان 
ی پایدار را  جرم اهداف توسعه رنگ است.شهری کم 

هزینه  افزایش  به  توجه  با  و  انداخته  خطر  های  به 
هزینهمصرف افزایش  جرم،  گرایی،  اکولوژیکی  های 

برنامه تعریف  قابللزوم  برنامههای  با  های  تطبیق 
انسانی، ضروری به نظر  اجتماعی در دانشکده  های 

به   رسد.می امنیت  تاریخ،  عنوان یک عامل  در طول 
مهم در زندگی اجتماعی هر جامعه درک شده است  

(Cozens, 2008: 21  .) ی توسعه  تگف توانمی
 و بوده هم به ی وابستهدو مقوله  امنیت و شهری

نبود یکی،   کهصورتی به دارد؛  دنبال  شهر را به پایداری
مشکل دیگری دچار  مانعی کرده را  راه و  سر   بر 
ساسانی  شود م  دیگری و  (.  2:  2019،  3پور )لطفی 

دهه در  شهري  نقش  پژوهشگران  به  اخير  های 
و   تدابير  اتخاذ  طريق  از  شهرسازي  و  معماری 

 
1 Jacobs 
2 Crime Prevention Through Environmental Design 
3 Lotfi & Sasanipour 

هایی از  مطلوب به نظریه ها در خلق محیط  سیاست
ی فضاهاي قابل دفاع، پيشگيري از جرم  جمله نظريه

محيطي   طراحي  اند یافتهدست   سیپیتدازطريق 
دهد  د نشان می (. شواه5:  2013،  4)ذبیحی و الرامیان

ی بین محیط و رفتار در میان  که تحقیق درمورد رابطه
 ,Baumیافته بسیار گسترده استکشورهای توسعه 

فرایندهای بااین   .( (25 :2009 و  فرضیات    حال، 
 ,Hedayatiاند )طورضعیفی تست شدهبه  سیپیتد

سال 120 :2016 در  جرم(.  اخیر،  و  های  شناسی 
معرضبرنامه در  شهری،  قرار    ریزی  مداوم  پاالیش 

آن در  های  گرفته، با این وجود شدت تأثیر زیرسیستم 
است   چالش  دچار  همواره  مختلف  مناطق 

(Twerenbold, 2003: 8; Poyner, 1991: 19). 
جمعیتی بالغ بر     95شهر ساری در سرشماری سال  

ی نفر داشته و نرخ رشد جمعیت ساالنه   347.402
سال   تا  شهر  معادل  1405این  است    1.9،  درصد 

ی رشـد شهر ساری  پديـده(.  2:    5،2015نسب )صالح 
شناخته   6ی شهری اسپرال شهری ی پراکنـده توسـعه

توجه Kent, 2016: 39)شود  می با  و    سیپیتدبه    (. 
بروز   احتمال  رفتاری شهروندان،  الگوهای  شناسایی 
ناامنی و ارتکاب جرایم به حداقل رسیده و با توجه  

دو کشورهای  قطبی   به  شهری  فضاهای  شدن 
هم درحال  گرفتن  نظر  در  الگوهای  توسعه،  زمان 

اطمینانی   روانی، ضریب  فاکتورهای  در کنار  رفتاری 
کند.  بینی و حل مشکالت شهری ایجاد می در پیش 

و متغیرهای    سیپیتددر این تحقیق، با درنظرگرفتن  
از مقاالت علمی سال   اتخاذشده  رفتاری شهروندان 

کاهش    ،  باعث کاهش جرائم شهری،2020تا    2000
خیزی مناطق شهری، بهبود کیفیت زندگی،  توان جرم 

افزایش رضایت شهروندان، تداوم امنیت در محیط  
افزایش میزان همکاری و مشارکت اجتماعی   شهری،

می  شده  محله  سعی  پژوهش،  این  در  شود. 
حس  متغیرهای   مانند  مختلف  ساکنین  رفتاری 

س ازدحام و عدم کنترل بر  مالکیت و قلمروپایی، ح 
ویژگی متغیر  با  محیط،  کالبدی  محیط  های 

4 Zabihi & Felson 
5 Salehnasab 
6 Urban Sprwal 



 

65 

 .95تا   59  صفحات .1401بهار   .30 شماره .9 دوره

برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه های رفتاری ساکنین )نمونه موردی محله سعدی  . ذبیحی حسین  خنکدار، رضایی آریان غفوری،  مهدی 
 ساری( 

خلوت  زیرمجموعه  و  فضایی  مالکیت  چون  هایی 
تا   شود  سنجیده  زیرسیستم دفاعی  های  براساس 

دریافت که چگونه می   سیپیتد تبیین  بتوان  با  توان 
های مسکونی امن در شهر ساری آن  الگوهای محیط 

  سیپیتدق داد. اگرچه  تطبی  سیپیتدهای  را با شاخصه 
به دهه  چند  مهارکنندهبرای  عامل  جرم  عنوان  ی 

شناخته شده است، اما در کشور ایران، توجه به این  
دیدگاه هنوز در مراحل ابتدایی است، بدین منظور  

پیشینه میبا  تحقیق  جهانی  برای  ی  راهی  به  توان 
ی فرضیه  یابی به پاسخ سؤاالت تحقیق، ارائه دست 

ساس روش علمی است، و رد یا تأیید آن  که پایه و ا
 دست یافت.

 

 کلیات تحقیق  1 جدول 

 
 

 مبانی نظری  2
در این پژوهش، چارچوب نظری بیش از هر چیزی  

رابطه بر  رفت مبتنی  عنصر  ی  دو  برگشتی  و 
و کالبدی  محیط  رفتاری  ویژگی  خصوصیات  های 

ساکنین و تأثیر آن بر امنیت فضاهای مسکونی شهر  
از   هریک  بیشتر  شناخت  برای  ابتدا،  است.  ساری 

های آن، تعریف لغات و مفاهیم  عناصر و زیرمجموعه
ابتدا، معانی لغوی   تخصصی تحقیق الزم است. در 
کالبدی   امنیت  امنیت،  چون  عناوینی  تخصصی، 

ر  الگوهای  مسکونی،  بعد  فضاهای  تأثیر  فتاری، 
اجتماعی و کالبدی محله بر سالمت روانی، سازگاری  

به تفصیل شرح    سیپیتدبین رفتار و محیط، الگوی  
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است. روی    داده شده  بر  پژوهش،  این قسمت  در 
هایی که  های طرح متمرکز  شده و شاخصه کلیدواژه 

توان به طراحی مطلوب دست  ها می ی آن وسیلهبه
می  معرفی  اطالعات  شود.  یافت،  وارد  آن،  از  پس 

ای و اسنادی شده و با استناد بر  خانهتئوریک، کتاب 
پایان  کتب،  شامل  التین  و  فارسی  و  نامهمنابع  ها 

ی  نشریات معتبر به شرح بیشتر عناوینی چون رابطه 
بین محیط کالبدی فضاهای مسکونی و رفتار ساکنین  

شود و ارکان  در متون فارسی و انگلیسی پرداخته می 
انواع   و  امنیت  اهمیت  و  ضرورت  امنیت،  برقراری 

گردد.  های برقراری آن در این بخش بررسی می روش
و   متخصصین  دیدگاه  از  امنیت  برقراری  اهداف 

 شود.  پردازان نیز بیان می نظریه

های مطرح فکری مرتبط با  در این بین، چارچوب 
شود،  ی آن پرداخته می موضوع مطرح و به مقایسه 

شکل  و  همچنین  معماری  مقیاس  در  امنیت  گیری 
 گردد. شهرسازی و ارتباط این دو با یکدیگر بیان می 

فضاهای   در  امنیت  الگوی  تبیین  و  تعریف 
های مرتبط با آن، امکان تطبیق  مسکونی با شاخصه 

،  سیپیتدمحیط کالبدی فضاهای مسکونی با رویکرد 
بر   تأثیرگذار  پارامترها و متغیرهای  امنیت  شناسایی 

با توجه به رویکرد   و     سیپیتددر فضاهای مسکونی 
و  شاخصه سنی  گروهای  به  توجه  با  رفتاری  های 

می  وجود  به  را  اقتصادی  به جنسیتی سطح  و  آورد 
آوردن اصول و استانداردهای الزم در این بخش  دست 

گیری در  شود. فرایند تحقیق پس از نتیجهبررسی می 
ر مورد بررسی قرار  موردنظ  های این بخش در محله 

در  می که  فاکتورهایی  تعیین  و  دقت  ازطریق  گیرد؛ 
هموار   آینده  طراحی  برای  را  راه  انتخاب،  محیط 

طرح،  می بستر  معرفی  و  مطالعه  از  پس  کند. 
، سایت مورد بررسی  سیپیتدمرتبط با    مشکالت محله 

پرسش خاتمه  در  و  گرفته  نظر  نامهقرار  طبق  ای 
 شود.  تحقیق تنظیم مینظران، برای این صاحب 

 

 
1 Cohen& Felson 

 امنیت فضاهای شهری  2.1
به  امنیت  تاریخ،  طول  در  در  مهم  عامل  یک  عنوان 

که   است  شده  درک  جامعه  هر  اجتماعی  زندگی 
معیاری فردی برای ارزیابی کیفیت زندگی در محیط  

است   یک    .((Clarke,1997,8فیزیکی  سالمتی 
اگر منطقه امنیت آن مربوط است و  به  ای منطقه 

نظر گرفته شود، تمایل به بازدید یا زندگی    ناامن در 
منطقه چنین  توسعهدر  شرایط  کیفیت  ای،  آن،  ی 

می  ایجاد  بدتری  بر  زندگی  منفی  تأثیری  و  کند 
دارد   مردم  بین  روابط  و  اجتماعی  انسجام 

Bottoms,1997,23)).    نشان بسیاری  تحقیقات 
افزایش  می یا  کاهش  در  گوناگونی  متغیرهای  دهند 

 اهای شهری نقش دارند. امنیت در فض

محیط کالبدی و مفهوم ادراک   2.2
 محیطی 

تواند یک پیام رفتاری  شده می طراحی محیط ساخته
دهد: پاسخ ارگانیسم فرد به محیط فیزیکی  را ارائه  

ی خود محصولی از  محصول مغز است. مغز به نوبه 
ژنتیک و محیط زیست است. محیط هرگز مستقیماً  

نمی  تأثیر  رفتار  مغز  بر  طریق  از  فقط  بلکه  گذارد؛ 
گذارد. هر مدل پیشگیری از جرم باید شامل  تأثیر می

  .((Wallace,2012,1515مغز و محیط فیزیکی باشد.  
داده   فرایندی   محیطی   ادراک انسان  که  و  است  ها 

الزم را از محیط پیرامون دریافت    های ذهنی انگاشت 
از  مکتب .  کندمی آدمی  ادراک  به  گوناگونی  های 

شناسی گشتالت، سازگرمند  روان ؛  اندمحیط پرداخته
بوم  و  شناختی.و  یک    (1979)  1فلسون   کوهن 

که درمورد چگونگی    تأثیرگذار منتشر کردند   یمطالعه
به جرم  در   اعمال  و  همگرایی  مجرمان    فضا  زمان 

سرپرستان    عدم وجود   اهداف مناسب با   ی واحتمال
ازکندمی   بحث   توانمند  به   .  ایده  تئوری  این  عنوان 

یاد  روتین  در   فعالیت  و  شود  مؤ  می    های لفه درک 
  .( (Cohen,1979,588  است  تأثیرگذار  سیپیتد

نظریهبه انتشار  انتخاب  دنبال  روتین،  فعالیت  های 
پنجره  و  محققان  منطقی  از  بسیاری  شکسته،  ی 
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برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه های رفتاری ساکنین )نمونه موردی محله سعدی  . ذبیحی حسین  خنکدار، رضایی آریان غفوری،  مهدی 
 ساری( 

بحث درمورد این واقعیت را شروع کردند که مبانی  
در مباحث رفتاری دارای نقص    سیپیتدنظری و عملی  

است    براساس. (  (Franklin,2012,129اساسی 
های ذهنی از فردی  ی اصلی لینچ، این نمایش مطالعه

به فرد دیگر متفاوت است. تصویر ذهنی یا »نقشه«  

تصویر   شود.ی فعال حاصل می بین حافظه  از تعامل
کند  گیرد، بر آنچه شخص فکر می ذهنی که شکل می 

ممکن است تأثیر بگذارد، جایی که این امکان وجود  
چرخه  روند  یک  این  درحال دارد،  است ای  توسعه 

Wallace,2012,151)). 

 

 

رفتار و عوامل مؤثر در رفتار   2.3
 محیطی 

کند، رفتار نام  دهد یا بیان می آنچه انسان انجام می 
. برای این کار دو روش تحلیلی وجود دارد؛ روش  دارد

های انسانی چگونه در  فعالیت   که  کندمی اول بیان  
فرهنگ  به  چارچوب  مختلف  می های  پیوندد؛  وقوع 

روش دوم، نیازهای اصولی رفتارهای فردی و جمعی  
صرف فعالیت را  از  مورد  نظر  مردم  واقعی  های 

می تجزیه  قرار    .((Brown,1979,203  دهد وتحلیل 
و   ما  رفتار  بین  کنشی  روابط  پایه،  رفتار  اصول 

را توصیف می رویداد  رفتار ممکن  .  کندهای محیطی 
باشد پنهان  یا  آشکار  رفتار  شیوه  . است  تغییر  های 

برای درک و تغییر رفتارهای آشکار مورد استفاده قرار  
 .((Roses,2017,4گیرد  می

خودِ   که  دیگری  توسط شخص  آشکار  رفتارهای 
قابل   است،  دخیل  آن  در  ثبت  شخص  و  مشاهده 

نیز  .  است خصوصی  رویدادهای  پنهان  رفتارهای 
می فضای    .((Kent,2016,39شود  نامیده  همانند 

دفاع،   روان   سیپیتدقابل  از  رفتاری  بیشتر  شناسی 
کند و مربوط به روابط بین مردم و محیط  استفاده می 
ی واکنش مردم به یک محیط  شود. نحوه زیست می 

نشانه  تأثیر  تحت  متنوع  معموالً  که  محیطی  های 
است   شده  رمزگشایی  و  درک  است، 

Kline,2016,26)). 

 سیپیتد رویکرد  2.4
بدون تقاطع مجرم، با یک قربانی و در یک مکان  جرم  

افتد. اینکه بدانیم حذف یا اصالح یکی از  اتفاق نمی 
 این عناصر، فرصت جرم را کاهش دهد مفید است

Newman,1979,6) ) .به  برنامه برای  ریزی شهری  
فرصت  رساندن  فعالیت حداقل  برای  جنایی  ها  های 

 Matlovicova et)ی محلی تأکید دارد.  در یک زمینه
al.,2016; Sadrosadat et al.,2018) 

ــترالیا ــیاری از کشـــــــورهای   در آمریکا، اســـــ و بســـــ
اروپایی، در مناطقی که ســــیپیتد رعایت شــــده، جرم  

عنوان ـیک ابزار  ای کـاهش ـیافتـه و ـبهطور فزاینـدهـبه
ــتفـاده  برنـامـه ریزی برای کـاهش فرصــــــــت جرم اســـــ

ادراک

قابلیت

معنی

نیاز

تصویرانگیزه 

 رفتار در محیط ی  دهنده عوامل شکل  1  شکل 
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رفتاری ساکنین )نمونه موردی محله سعدی  برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه های . مهدی غفوری، آریان رضایی خنکدار، حسین ذبیحی
 ساری( 

ــه می ــود؛ الگوی کــاهش ترس از جرم و کمــک ب شـــــ
آلــــــــــودهجــــــــــوان مــــــــــنــــــــــاطــــــــــق  ــازی    ســـــــــــــــ

.(Cozen,2005,12,ODPM,2004,1)  سـیپیتد توسـط
توجهی از تحقیقات منتشــر شــده در  ی قابلمجموعه

شــــــــــدـنیـمــــه پشــــــــتـیـبــــاـنی  ـبیســــــــتـم  قـرن  دوم  . ی 
(Jacobs,1961,4;jeffry,1969,4;Newman,1973,32;M

ayhew,1980,2;Brantinghamand1981,2) 
از  اثرب های اخیر به بررسی  خشی آن  طور مداوم 

کرده  به حمایت  جرم  از  پیشگیری  استراتژی  عنوان 
ی  دهه .  Eck, 2002, 23; Cozen 2005, 33)) است
شناسی  ای قوی در جرم به زیرمجموعه    سیپیتد  ،1970

رساله است.  شده  »پنجره تبدیل  شکسته«  ی  ی 
گیرند که  ( را در نظر می 1982،12)ویلسون وکلینگ،

ساخته محیط  حفظ  اهمیت  یک  بهشده  بر  عنوان 
می  تأکید  فیزیکی  انسجام  شاخص  بر  که  کند 

تأثیر   جرم  کاهش  و  اجتماعی  کنترل  اجتماعی، 
 .گذاردمی

(Lewis & Salem,  1980, 80) و (Nair et, 1991, 
13;Vrij & Winkel, 1986, 12). 

و شواهد در   سیپیتدهای  اخیر در ادبیات  بررسی 
ز جرم  عنوان یک استراتژی پیشگیری اپذیرش آن به 

 (.Cozens,2005,12درحال رشد است )

که    سیپیتد است  جرم  از  پیشگیری  معنی  به 
اصول   برخی  اجرای  بر  که  محیطی  طراحی  ازطریق 

فرصت  رساندن  حداقل  به  برای  برای  معماری  ها 
ی محلی تأکید دارد  های جنایی در یک زمینهفعالیت

Foster,2014,11)).   وایتزمن و  افزایش    1وکرل  برای 
بیان   را  عامل  امنیت در فضای شهری سه  و  ایمنی 

محیط کنند:می از  توسط  ،  آگاهی  مشاهده  قابلیت 
گرفتن در صورت نیاز  دیگران، دسترسی آسان و کمک

.(Monchuk,2016,2)  بین    سیپیتد روابط  به 
طراحی محیط مردم  های  حرکت  و  رفتار  و  شده 

که   است  چندوجه وابسته  رویکردی  در  بیانگر  ی 
نظریه  از  و  جرم  جرم کاهش  محیطی،  های  شناسی 

شود. اهمیت آن  معماری و طراحی شهری ناشی می 
استراتژی،  به طریق  از  جرم  کاهش  رویکرد  عنوان 

در   آن  اثربخشی  و  رسمی  مقررات  و  سیاست 
است  سال  شده  تأیید  متمادی،  های 

Benenson,2010,22)). 

 

 

 

 

 
 CPTEDصول   2  شکل 

 

 
1 Vekrel & Weitzman 
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برساخت الگوی شهر ایمن براساس شاخصه های رفتاری ساکنین )نمونه موردی محله سعدی  . ذبیحی حسین  خنکدار، رضایی آریان غفوری،  مهدی 
 ساری( 

 اقتصادی و  –های اجتماعی  ویژگی  2.5

 سیپیتد 
و   اجتماعی  عامل  دو  هر  که  داد  نشان  تحقیقات 

  .((Zarkesh,2009,28اقتصادی بر سرقت تأثیر دارد  
چانگ گزارش داد که در چند مطالعه مشخص شده  

توجه  قابل  معنادار  تأثیر  آیا  که  بین  است  ای 
و   اقتصادی  عوامل  و  محیط  فضایی  پیکربندی 
دارد؟   وجود  مسکونی  سرقت  توزیع  در  اجتماعی 

مطالعه اجتماعی،  اگرچه  تأثیرات  بر  چانگ  ی 
اثرات   و  توزیع سرقت  در  عوامل  و مکانی  اقتصادی 

طور  دیدگی متمرکز بود، این مطالعه به بزه سیپیتد در  
را بررسی نکرد. این شکاف،     ی اصول آنزمان همه هم

ی حاضر برای ایجاد ابزاری برای  توجیهی برای مطالعه
اجتماعی   عوامل  تأثیر  و  سیپیتد  اصول  شناسایی 

ی اخیر بر کند. اگرچه مطالعهمحله بر آن فراهم می 
جرابطه از  ترس  و  سیپیتد  بین  بزه ی  و  دیدگی  رم 

مانند   عوامل  سایر  تأثیر  اما  است؛  شده  متمرکز 
خصوصیات جمعیت شناختی مورد توجه قرار نگرفته 

کند  (. رینالد استدالل می (Zhang,2016,277است   
ی نسل  که جوامع اجتماعی مقاوم در برابر جرم و ایده 

باید دو  هر  سیپیتد  شود   دوم  تحلیل 
Rieland,2018,33)).  به سطح باالی جرم،    با توجه 

فعالیت   جرم  از  پیشگیری  که  نیست  تعجب  جای 
های عظیم  اقتصادی بوده، جرم امری منفی با هزینه 

 . (Gu Chao-lin,2014,11)اجتماعی خارجی است 

 سیپیتدنسل دوم و سوم  2.6
بر طراحی فیزیکی است، اگرچه   سپیتد تمرکز سنتی

روانی،  دفاع شامل عوامل عاطفی،  مانند فضای قابل 
یابد و منجر به طراحی  شناختی، گسترش میجامعه

دوم نسل  به  معروف  شود  می   سیپیتد   محیطی 
.(Saville & Cleveland, 1997,29)      اصطالح

Community CPTED    نیز بدین منظور ابداع شده
( و  ,122002Plaster-Carter,است  ظرفیت   .)

چهارنقطه از  یکی  اوج  سیپیتد  ی  دوم  نسل  اصل 
س جامعهاست؛  فرهنگ  دیگر  مورد  و   ه  انسجام 

است.   اتصال 
Taylor,2002,2)؛Crowe,2000,1؛(Merry,1981,5

( چهارمفهوم  (2008طبق نظرات ساویل و کلیولند    .
دوم   نسل  برای  انسجام   وجودسیپیتد  اصلی  دارد؛ 

ی  اجتماعی، ارتباط جامعه، فرهنگ جامعه و آستانه 
می  جمعی  حس  تقویت  برای  ظرفیت.  تواند 

کردن چشم اندازها و رفتارهای مثبت، محله را  خاذ ات
سازمان خودپلیسی.  جمله  از  کند؛  در   ملل تشویق 

زمینه خود گزارش  جوامع نسل سوم، شرایط یدر 
را یازده  »فن می بیان گونهاین  قرن   هایآوریکند: 

 به فیزیکی ما را دنیای دور، از راه ارتباط و دیجیتال 
مواد ترکیبی کرده اطالعات   و از   است. تبدیل 

را یحوزه  همچنین،  ابزارهای از طریق نفوذ شهرها 
 شرایط این   .است  داده  افزایش مجهز دیجیتالی

ای شبکه جامعه در یک ی جدید زندگیشیوه معرف
 (Armitage,2018,12). است

 

 نسل سوم سیپیتد  2.7
نيروهاي   - توسط  تکنولوژي  مرکزگريز  نيروهای 

همگراي تعامالت انسان، درفضاي فيزيکي به تعادل  
به    (.WalterS,2011,22)رسد  می نگاه  تاکنون  اگر 

تأمين امنيت، نگاهي از باال به پايين بوده است، در  
گيرد.  عصر حاضر نگاه از پايين به باال نيز شکل مي 

متعددی هایآوری فن  که دارند دوجو دیجیتال 
مانند  مقیاس کنند؛  می  تقویت  را  همکاری  پذیری 
اختالط   سپاریجمع  هایکمک طراحی، روش   ابزارهای
توانایی  محتوی سیستم  تبادل  و  بین  های  اطالعات 

 شهرهای  -    (Komninos,2011,121).موجود در شهر  
 دولت ابزارهای کارگیریبه  موج نخستین سایبری

 کارگیریبه و یا شهر مدیریت در راستای الکترونیک
کنترل  برای نوین هایتکنولوژی   تمامی امنیت، 
بعضی شهری فضاهای در  از   گذار برای  موارد  و 

 نظامی گذاریو هدف  یابی، شناساییمکان  هایروش
جوامع به روایی  است   شهری حکم 

(Graham,2010,18) .   -  سیپیتد، نسل  اول 
و   از جرم جلوگیریمنظور  به  از راهبردها ایمجموعه 
راهبردهایی دوم نسل  .بود  جنایت بر   ب  سیپیتد 

بین از  مجرمانه دالیل بردن منظور   ازطریق رفتار 
دارد،   تاکید و پایدار زندگی زیستی قابل ایجاد محیط
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بعد سیپیتد  سوم  به  دیگری نسل   مجموعه را 
  کند.می  مطرح اضافه مباحث

شناسایی    سیپیتدی  ی مجزا در زمینهسه نظریه 
است   فرض  پیش   (Dobbernack,2015,8).شده 

RAT    فعالیت روتین( مطابق با مفاهیم نظارت است(
یک در  نظارت  افزایش  با  قیمومیت  که  منطقه، 

یابد. نظارت  های جرم کاهش می ارتقا و فرصت قابل
)یعنی   نظارت رسمی  دو  هر  است،  اصل  دو  شامل 

سیستم  پلیس،  گشت  مداربسته،  های  دوربین 
غیررسمی  نظارت  و  چشم  حسگر(  اندازهای  )یعنی 

های بزرگ( به  مشاهده، پنجره طبیعی باز، طرح قابل 
ی شدهدو اصل مفهوم نظارت در چارچوب بازسازی 

ی شکسته که توسط ویلسون و  ی دوم پنجره نظریه
کلینگ ساخته شده است، اشاره دارد و مربوط به  

بی  تأثیر  و  هنجار  در تنظیم  شهری  جرایم    نظمی 
 است.

 

 21در قرن   های مبتنی بر سیپیتد تعداد پژوهش 2   جدول 
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 (، نقاط مختلف دنیا 2015تا    2020)   21های سیپیتد درقرن  های مبتنی برشاخصه پژوهش 3 جدول  

 
 

 (، نقاط مختلف دنیا 2010تا 2015)   21در قرن   CPTEDهای  های مبتنی برشاخصه پژوهش 4   جدول 
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 های قابل سنجش چارچوب نظری تحقیق ومؤلفه   3  شکل 

 

 روش تحقیق 3
کند که  این تحقیق رویکرد روش ترکیبی را اتخاذ می 

به ماهیت کمّی دارد؛ اما از رویکردهای کیفی نسبت 
کند. تحقیقات  قسمت دوم تحقیق نیز استفاده می 

ی اول تحقیق اکتشافی است و برای  کیفی در درجه 
ها  ی درکی از دالیل اساسی ، نظرات، برداشت توسعه

پدیده  یک  از  غیره  می و  استفاده  معین  شود.  ی 
ً روش معموال کیفی  تحقیق  تحقیقات    های  در 

اتخاذ می  داده اکتشافی  ی تحقیقاتی  شوند که هیچ 
موجود درباره این مفهوم وجود نداشته باشد و واحد  

مناسب نیز مشخص نباشد. از تحقیقات    گیریاندازه
های عددی  کمّی برای ارزیابی یک مسأله با تولید داده 

می  می استفاده  کمّی  روش  نگرش شود.  ها، تواند 
شده را کمّی کند و  ر متغیرهای تعریفرفتارها یا سای

از یک نمونه  تر تولید  ی جمعیت بزرگ نتایج معموالً 
داده می از  استفاده  با  کمّی  تحقیقات  ها  شود. 
واقعیت به بررسی  الگوهای  منظور  آشکارکردن  و  ها 

دهد.  تحقیق امکان آزمایش و کاوش را به محقق می 
ی  شناسی در دستهدر این پژوهش که از نظر روش

های  گیرد که ترکیب روش تحقیقات آمیخته قرار می 
تحلیلی و کمی  و  مبتنی بر روش اکتشافی است.  

 
1 Case Study 

نظریه جهت  تغییر  به  تمایل  که   سیپیتد  ی پیرو 
ارائهداده  فرضی  مدل  و  تغییر ها  جهت  در  شده 

و    سیپیتدی  نظریه رفتاری  جدید  ابعاد  به  توجه  و 
می مدل  عمل  نظریه  این  در  نوین  د،  کنهای 

به  ثانویه  تحقیق  روش  تحقیق  درحقیقت  صورت 
ی بین محیط کالبدی  بوده، تحلیلی بر رابطه  1موردی 

ی  فضاهای مسکونی و رفتار ساکنین در جهت ارائه 
در    سیپیتد  الگوهای محیط مسکونی امن با تأکید بر

تعداد  محله با  ساری،  شهر  سعدی  )با    3۸4ی 
گرفته و  درصد( صورت    5بینی ضریب خطای  پیش 

این پرسش پرسش  تکمیل شده که  نامه حاوی  نامه 
به   مربوط  سؤاالت  و  فردی  مشخصات  سؤاالت 

های تحقيق است. باتوجه به تعاریف متغیرها  فرضيه
شماره جداول  متغیرهای  میان  از    5و    4و    3ی  که 

پرسش  است،  شده  با  نامهاتخاذ  سپس  تکمیل،  ها 
توصيفی از  استفاده از جداول و نمودارهای فراوانی  

های دموگرافيک تحقيق ارائه شد،  وضعيت شاخص 
به نتايج  براساس  بررسی  دست سپس  از  آمده 

متغیرها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد  
استنباطی،   آمار  در  آن  از  پس  گرفت.  قرار  آزمون 

نامه از تحلیل عاملی  منظور بررسی روایی پرسش به
به  و  فرضتأییدی  بررسی  پژوهش،  یه منظور  های 
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الگویابی  مدل  روش  ساختاری،  معادالت  سازی 
ساختاری   نرم   SEMمعادالت    SmartPlSافزار  از 

استفاده شده است. این دو خروجی، ضرایب مسیر  
و مقدارآماره را    Tی  بین متغیرها  برای گروه تحقیق 

می  تجزیه نشان  بهدهند.  چندمتغیره  دلیل وتحلیل 
چندمتغیره چنین  ماهیت  از  بودن  یکی  مواردی، 

در  مناسب تحلیلی  روش  قدرتمندترین  و  ترین 
دو   روش  از  استفاده  با  که  است  رفتاری  تحقیقات 

های  توان آن را حل کرد. برای تأیید فرضیه متغیر نمی
از مدل معادالت ساختاری ) ازطریق  SEMتحقیق،   )

افزار   به   SmartPLS3 نرم  که  شده  دلیل استفاده 
حداقل کم از  داده،  )  بودن  جزئی  (  PLSمربعات 

می  قوی استفاده  از  یکی  روش کند.  های  ترین 
رفتاری،  تجزیه  علوم  تحقیقات  در  وتحلیل 
ماهیت تجزیه  زیرا  است؛  چندمتغیره    این   وتحلیل 

ها را  توان آنگونه موضوعات چندمتغیره بوده و نمی 
شیوه  حاضر،  با  تحقيق  در  کرد.  حل  دومتغیری  ی 

نمونه  ساده  گیری  روش  تصادفی  نوع  از  احتمالی 
با توجه به مطالعات  است که ویژگی  های جمعیت 

مطمئن   تأیید  مورد  قوی  نظری  مبانی  و  گذشته 
باضریب    ISIی  مجله با نمایه   300موجود در بیش از  

 شود. تأثیر باال شرح داده می 

 ی پژوهش  ی موردمطالعه محدوده  3.1
های کشور  مهاجرپذیرترین استان استان مازندران از  

های کشور در  بندی استان است. میزان امنیت در رده 

برای مازندران براساس اطالعات    16ی  رتبه   94سال  
از شمال    مرکز آمار ایران ثبت شد. شهرستان ساری 
رشته به  جنوب  از  و  مازندران  دریای  البرز  به  کوه 

متر    1۸.5شود. ارتفاع شهر از دریاهای آزاد  منتهی می 
جمعیتی    1395است. این شهر در سرشماری سال  

بر   جمعیت    347.402بالغ  رشد  نرخ  و  داشته  نفر 
سال   تا  شهر  این  معادل  1405ساالنه  درصد    1.9، 

ایران، آمار  )مرکز  سال  2016،2است  حدود    1399(. 
هکتار شهر ساری جزئی از بافت    2۸00هکتار از    1000

می  محسوب  )حسینی،فرسوده  (.  2۸5،2017شود 
به اگر هنوز  ساری  شهر  پديده چه  با  کامل  ی  طور 

پراکندهتوسعه اما  ی  است،  نشده  مواجه  ی شهری 
عدم وجود موانع فيزيکـي محدودکننـده در پيرامون  

ی مديريت شهري را ملزم به اتخاذ  اين شهر مسأله 
ی شهر،کنترل  محدوده رويکردي جامع در مديريت بر  

از جلـوگيری  و  آن  افقـي  محيط    گسترش  مشکالت 
آينده متوسل می  در  )توالیی زيستی  (.  1،6،2010سازد 

،  1393در سال  ساری  جامع  طرح  بازنگری  براساس 
حاشیه  محالت  میان  خالی  فضاهای  و پرشدن  ای 

، تمام جهات به جز جنوب شرق گسترش کالبدی در
ی  خیزشدن این مناطق شده است )ادارهباعث جرم 

 .(2016،22مازندران،راه و شهرسازی 

 

 
                                     1Tavalaei 
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 ی شهر ساری نقشه   4  شکل 

 

راه محله ریل  به  متصل  راهبند  محروم  از  ی  آهن، 
آهن به محله  سمت شمال و پس از گذر از خط راه 

در واقع  سعدی  وصل   برخوردار  فرهنگ  خیابان 
تاشود.  می و  منظم  این   ساماندهی  حدودی خطی 

دسترسی  و  فرسوده  بافت  وجود  عدم  های  منطقه، 
ساله در بافت، وجود    50مناسب، وجود درختان چنار  

خانه، مهاجرت کمتر از شهرها  ای و کتاب پارک محله 

راه خط  وجود  منطقه،  این  به  روستاها  که  و  آهن 
قدمت   و  شده  منطق  این  گسترش  کنترل  سبب 

شهرن و  بیشتر  کنترل  سبب  منطقه،  این  در  شینی 
آسیب  منطقه  کاهش  این  سطح  در  اجتماعی  های 

شده است. قیمت زمین در این منطقه حدود متری  
 میلیون تومان برآورد شده است.   20
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 ی سعدی )میرزازمانی( ساری ی محله نقشه   5  شکل 

 

بلوک   بیست  حدود  شامل  که  محله  این  جمعیت 
کتاب و  پارک  مرکزیت  به  و  آزادگان  خانه شهری  ی 

در    5000است حدود   و  است  زده شده  نفرتخمین 
بازار   تا  راهبند  پیرامونی،  محالت  سایر  با  مقابل 

دخانیات    20.000روز، گردن    15.000نفر،  نفر،پل 
مشابه  12.000 مساحت  در  تراکم  هک  40نفر،  تاری، 

 محسوس کمتری دارد. 

بررسی   ضمن  است  شده  سعی  تحقیق  این  در 
ای عنوان گوشه ی عرفان بهی سعدی، محدوده محله

محیطی و اجتماعی محله، بررسی  ازمعضالت زیست 
شود. اعتراض همسایگان، حضور مکرر در استانداری  

پایین  شهرداری،  و  و  محیط  به  تعلق  حس  آمدن 
رهاکردن به آن  به    دنبال  خود  که  مسکونی،  بناهای 

کند،  عنوان پتانسیل جرم و بزه در منطقه عمل می
را واجب کرده است؛ لذا ضمن   این منطقه  بررسی 

مفهوم نسل   سیپیتد  بررسی  در  تغییر  و  و  آن  های 
نمونهارائه پژوهش،  از  برگرفته  مفهومی  مدل  ی  ی 

می  بررسی  موشکافانه  )شکل  موردی  ،  ۸و    7شود 
 ( 27ی صفحه 
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 ی عرفان ی سعدی، محدوده ی محله نقشه   6  شکل 

 

سیستم  برنامه برای  شهرها،  پویایی  به  ریزی  هایی 
فعالیت  چگونگی  از  مفاهیمی  داشتن  ها، بدون 

را   رشد  طبیعی  پتانسیل  فضایی،  تعامل  و  کاربری 
و   است  مداخلهتغییر  بیهوده  عمالً  طراحان  ی 

(Benenson et al..,2010,121). 

 یافته ها و بحث  4
آمارذتوصیفی مربوط به متغیرهای   4.1

 تحقیق 
تحقیق   متغیرهای  توصیفی  آمار  بررسی  به  ذیل  در 
برای گروه )سعدی( ازجمله میانگین، انحراف معیار و  

 شود. واریانس و چولگی و کشیدگی پرداخته می 

اطال  جدول  براساس  در  مندرج  میانگین    6عات 
متغیر  نقش  مدل،  در  که  تحقیق  اصلی  متغیرهای 
است.   شده  آورده  داشتند،  را  وابسته  و  مستقل 

می  مشاهده  جدول  این  میانگین  براساس  که  شود 
گرفتن   نظر  در  بدون  مطالعه  مورد  متغیرهای  تمام 
مقدار انحراف استاندارد تقریباً در حد متوسط قرار  

سازی  ور استفاده از این متغیرها در مدل منظدارد. به 
بودن یک متغیره استفاده  باید از آزمون بررسی نرمال 

نمود. بر این اساس از آزمون کولمگروف اسمیرنوف  
 استفاده شد که نتایج آن در ادامه آمده است. 
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 ی مورد مطالعه محله نقاط قوت سیمای    7  شکل 

 

 
 سیپیتد   به   سعدی، باتوجه ی  مشکالت منطقه   8  شکل 
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 های تحقیق برای گروه سعدی آمار توصیفی متغیر 5   جدول 

 
 

 آمار استنباطی   4.2
برآورد  به  كه    آمار است از  قسمت  آمار استنباطی آن  

فرضیه آزمون  پارامترهای و  درخصوص  از جامعه    ها 
استنباط می نمونه  روي   نمونه   ازكه  هايی  پردازد. 

نمی می قطعی  شود  اين  تواند  و  ها  استنباطباشد 
را    احتمال   ینظريه   هستند؛ لذا بايد مبانی   احتمالی 
، هدف نهايي آمار  . درواقعها به كار گيريمآن   در بيان 

منظور  های جامعه است. بهاستنباطی برآورد ويژگی 
داده  تحلیل تحلیل  از  پژوهش  گوناگون  های  های 

 .استفاده شده است 

تعیین نرمال بودن یا نرمال نبودن با  4.2.1
  –استفاده از آزمون کولموگوروف 

 اسمیرنوف
های این پژوهش آزمون شوند،  قبل از اینکه فرضیه

ن از  ابتدا  حاصل  باید  اطمینان  متغیرها  بودن  رمال 
متغیرهای   بودن  نرمال  فرض  بررسی  برای  شود. 

کولموگوروف آزمون  از  اسمیرنوف  –موردمطالعه 
که سطح  ای استفاده شده است. درصورتی نمونه یک 

درصد بیشتر باشد، متغیر نرمال   0.05معناداری از  
این   است. غیر  داده در  غیرنرمال صورت،  اند.  ها 

متغیرها بنابراین،   تمامی  ذیل  جدول  به  باتوجه 
 غیرنرمال هستند.
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 اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال  یا غیرنرمال بودن گروه سعدی - نتایج آزمون کولموگروف 6   جدول 

 
 

 بررسی متغیرهای تحقیق 5
 وتحلیل متغیرها از چارچوببرای استخراج و تجزیه 

مشاهده سیپیتد و  سایت  در  حضور  ضمن  ی  ، 
ی های کالبدی محله الگوهای رفتاری ساکنین و ویژگی

متخصصین   با  مشاوره  از  سیپیتدسعدی،   ،
  5و    4و    3ی محتوا طبق جدول وتحلیل خالصه تجزیه 

خالصه ضمن  است.  شده  و  استفاده  سازی 
علمی مقاله   300بندی  دسته طبق  پژوهش  -ی  ی، 

کاستی  شناسایی  و  تحقیق  سنجش  ادبیات  در  ها 
گردآوری و    متغیرهای تحقیق  سیپیتد هایزیرسیستم 

آن ها  ها طرح شد. سؤال سؤاالت پژوهش براساس 
مورد تأیید ده نفر از پژوهشگران در مقطع دکترای  

 های مرتبط قرار گرفت.  رشته

قوی  از  مناسب یکی  و  روش ترین  های  ترین 
و  تجزیه  تجزیه  رفتاری،  علوم  تحقیقات  در  وتحلیل 

 
1 Structural Equation Modeling 
2 Partial Least Squares 

گونه   این  ماهیت  زیرا  است؛  چندمتغیره  تحلیل 
نمی  و  بوده  چندمتغیره  آن موضوعات  ر توان  با  ها  ا 

شیوه دومتغیری )که هر بار تنها یک متغیر مستقل 
شود( حل کرد.  با یک متغیر وابسته در نظر گرفته می

داده  اندک  به حجم  توجه  با  حاضر  پژوهش  ها، در 
برای تأیید یا رد فرضیات از روش الگویابی معادالت  

نرم 1(SEM)ساختاری   استفاده    SmartPLS3افزار  ، 
 2(PLS)ل مربعات جزئی  شده است که از روش حداق 

حداقل مربعات جزئی برای مقابله   کند.استفاده می 
ها،  های خاص مانند حجم اندک داده با مشکالت داده 

داده  گم وجود  نرمال 3شدههای  داده ،  و  نبودن  ها 
 های مستقل طراحی شده است. خطی بین متغیرهم

 پایایی  5.1
( جزئی  مربعات  حداقل  روش  پایایی  PLSدر  باید   )

ها محاسبه شود. ضریب سنتی  ها ومعرف ی سازه برا

3 Missing Data 
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سازه  پایایی  بررسی  کرونباخ  برای  آلفای  ضریب  ها، 
قبول برای این ضریب حداقل  است که مقدار قابل 

مشاهده  طورکه در جداول زیر قابل است. همان 7/0

بیشتر هستند،    6/0است، متغیرها از مقدار حداقلی  
 ها است. بیانگر پایایی مناسب معرف 

 

 پایایی متغیرهای تحقیق 7   جدول 

 

 

 روایی  5.2
های حداقل مربعات جزئی  برای ارزیابی روایی در مدل 

گونه که در  باید روایی را مورد محاسبه قرارداد، همان 
واریانس  می   مشاهده جدول   متوسط  مقدار  کنید 

بین  استخراج  تحقیق  این  متغیرهای  برای  شده 
  0.5است که از مقدار حداقلی    0.5564و    0.۸543

نشان  و  مناسب  دهندهبیشتر،  همگرایی  روایی  ی 
 ها است. سازه
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 روایی متغیرهای تحقیق  8 جدول 

 

 

 مراحل اجرای تحلیل عاملی 5.2.1
کاهش  عمده  عاملی،  تحلیل  از  استفاده  ترین هدف 

داده  تعیین مهمحجم  و  در  ها  موثر  متغیرهای  ترین 
پدیده شکل زمینهگیری  به  توجه  با  است.  ی ها 
شناسانه و علوم اجتماعی تحقیق که اغلب در  روان

می  انجام  جامعه  اینکه  سطح  به  توجه  با  و  شود 
با   نیست،   پژوهشگر  کنترل  تحت  محیط  شرایط 

به رو  متغیرها  از  زیادی  درنتیجه،  تعداد  رو هستیم. 
توان از تحلیل عاملی  برای کاهش حجم متغیرها می 

طورکلی  عنوان یک روش مناسب استفاده کرد. به به
 ها به شرح زیر است: ی عامل هدف از تجزیه 

  الف( تفسیر وجود همبستگی درونی بین تعدادی 
قابل  قابل  صفت  که  عواملی  ازطریق  مشاهده 

 ها را عامل گویند.مشاهده نیستند و آن 

ارائه خالصهب(  و  ترکیب  روش  تعداد  ی  کردن 
 زیادی از متغیرها در تعدادی گروه متمایز. 

 
1 Exploratory factor analysis 

ها تعیین و در  ج( از بین متغیرها تاثیرگذارترین آن 
تاثیرگذار با  طور جزئی متغیرهای  تحقیقات بعدی به 

 تکرار بیشتر بررسی شود. 

اکتشافی  تأییدی   1تحلیل عاملی دو نوع  دارد.    2و 
شرط  اين تأييدي عاملي تحليل براي الزم حداقل 

كه عامل  پژوهشگر است  تعداد   مدل، هايدرمورد 
باشد  داشته فرض معينيپيش  تحليل، از انجام قبل

چنین  که در این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق  
این تحقیق مراحل   با توجه به حجم محدود  است. 

 شود:اجرای تحلیل عاملی فقط اشاره می 

 انتخاب متغیرهای مناسب  -

 ها استخراج عامل -

 هامعیار تعیین عامل  -

 تعیین متغیرهای هر عامل  -

 (.1،1396ی امتیازات عاملی )اسفندیار،محاسبه  -

2 Confirmatory factor analysis 
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افزار  لذا، کلیه با    SPSSی مراحل فوق در نرم  و 
شود که با توجه  افزار اجرا می فرمول خاص این نرم 

 گردد. به حجم محدود این تحقیق تنها نتایج ارائه می 

 

تحلیل عاملی تائیدی در تخمین  5.2.2
 استاندارد

  های تحقیق، ی آزمون فرضیه قبل از ورود به مرحله 
متغیرهای  می به  مربوط  سؤاالت  صحت  از  بایست 

ه به  کرد؛  حاصل  اطمینان  از    مینتحقیق  جهت 

شود. تحلیل عاملی  تحلیل عاملی تأییدی استفاده می 
نشانگرهایی را که برای متغیر مکنون برگزیده شده،  

دهد، که نشانگرهای انتخابی  سنجد و گزارش می می
ی متغیر مکنون است.  با چه دقتی معرف یا برازنده 

برای تحلیل عاملی الزم است که    SPLSدر نرم افزار
متغیرهای  شوند.    تمامی  متصل  یکدیگر  به  مکنون 

نتایج   تفسیر  در  زیادی  اهمیت  از  عاملی  بارهای 
نشان  و  برخورداراند  عاملی  ی  دهنده تحلیل 

های مربوط  همبستگی بین هر متغیر آشکار و عامل 
 به آن است.

 

 
 پژوهش برای گروه سعدی عدد استاندارد سؤاالت   9  شکل 

 

از   کمتر  عاملی  بارهای  با  الزم    4/0متغیرها  کفایت 
برای باقی ماندن در مدل را نداشته و باید حذف شود  

باالی   اعداد  تمام  مدل  طبق  پس    0.4و  هستند؛ 
 شود. متغیری حذف نمی 

تحلیل عاملی تأییدی در حالت اعداد  5.2.3
 معناداری 

مقادیر داخل این نمودار روابط بین متغیرهای مکنون  
معنی جهت  به  می را  در  داری  چنانچه  سنجد. 

باشد، در سطح    96/1آن بیش از    Tای مقدار  رابطه
از    0.05 مقادیر  چنانچه  و  تر بزرگ   5۸/2درصد 

 . معنادار هستند 01/0باشند، در سطح 
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 اعداد استاندارد سؤاالت پژوهش برای گروه سعدی  10  شکل 

 

 بررسي برازش مدل ساختاري 5.2.4

    GOFبيني مدل( از طریق معيار)قدرت پيش
 و مدل  پرداخته  6ی  نگاره بررسي به بخش، اين در

برازش تحقيق كلي  می  مورد  برايقرار   اين گيرد. 
معناداری ضرايب منظور،  مدل  و   با تحقيق مسير 

  مجدد  گيرهاینمونه (استروپ   بوت از روش استفاده
متوالي آمار    )و  تيهو  آزمون  مورد   استيودنت ی 

 تعيين است. درحقيقت، ضريب قرار گرفته بررسي
معيار گوياتری به شمار   همبستگی ضريب  به نسبت 

 توانمي  آن با كه است معياری ترينو مهم  رودمی
رادو   بين یرابطه  ضريب اين داد. توضيح متغير 
تغييرات یكنندهبيان متغير  یوسيلهبه  تابع درصد 

 و يك صفر بين عددی تعيين  ضريب است. مستقل
 خط برابر صفر باشد؛ يعني تعيين اگر ضريب است.

تغييرات رگرسيون نتوانسته  تابع هرگز  به   متغير  را 
ديگر، چنانچه   عبارت دهد. به نسبت مستقل تابع
وابسته تغييري گونههيچ متغير   یوسيلهبه در 

 مقدار ضريب نشود، داده توضيح  رگرسيون یرابطه
برابر يك   تعيين اگر ضريب  .برابر صفر است تعيين

يعني توانسته رگرسيون خط باشد؛   است دقيقاً 
 متغير مستقل تغييرات را به متغير وابسته تغييرات
 متغيردر   تغييرات اگر تمام عبارتي به دهد. نسبت 
 شود، داده توضيح رگرسيون یرابطه توسط وابسته

مقادير   و بود خواهد برابر يك مقدار ضريب تعيين
مي  اين بين ديگر قرار  حد    R2مقادير   گيرند،دو 

و   معمولی ،0.33نزديك به   مطلوب  0.67به   نزديك
 شوند.مي  محسوب ضعيف ،0.19به   مقادير نزديك

نيز بينيپيش  قابليت درنهايت، از   با استفاده مدل 
ارزيابي گيسر استون ناپارامتري آزمون قرار   مورد 
آزمون گرفته در  مقدار   استون است.  دو  گيسر 

مي )  𝑄2مقادير( رايهچ    CV.Redundancy: شود  ا 
  CV.Redundancyمقدار     CV.Communalityو

سنجش ساختاري مدل  ارزيابي به مدل  طور   به و 
مقدار   پردازدمی  زمانهم   CV.Communality و 

مقادیر  مي  سنجش مدل  ارزيابي به فقط پردازد. 
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(Q2مثبت بزرگ، (  قابليت نشان و   باالي از 
مقادير   دارد مدل  بينيپيش   منفي  Q2و 
تخميندهنده نشان  ضعيف ی  پنهان   بسيار  متغير 

آماره مسير ضرايب است. مقادير   مدل  تي  یو 
 شده داده  جدول  نشاندر قسمت پایانی در   تحقيق
 است.

 

 ین ضرایب تعیین برای محله سعدی تعی  9 جدول 

 
 

جداول  طوركههمان  شود،  می  مشاهده فوق در 
 مدل، مكنون متغيرهاي براي تعيين ضرايب مقادير

از   وابسته متغيرهاي تأثيرپذيري ميزان یكنندهبيان
 مي نشان   𝑄2مقدار   است. بررسي  متغير مستقل

هيچ  مقادير يكدهد  حداقل نبوده منفي  𝑄2از   و 
الزم آوردهپيش  براي مقادير  بر    .است شده بيني 

هاي معادالت  مربوط به بخش كلي مدل  GOF1معيار
معیار   این  توسط  كه  معنا  بدين  است.  ساختاري 

 
1 Goodness of Fit 

اندازه   تواند محقق می  برازش بخش  از بررسی   پس 
خود،   پژوهش  کلی  مدل  ساختاری  بخش  و  گیری 
برازش بخش کلی را نیز کنترل کند. اين معيار توسط  

( همکاران  و  طبق  2004تننهاوس  و  گرديده  ابداع   )
 شود: فرمول زير محاسبه مي 

Gof=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅ 
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𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅درفرمول فوق  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ی میانگین  نشانه ̅
سازه هر  اشتراکی  ميانگين  𝑹𝟐̅̅̅̅و   مقادیر  مقدار  نيز 

 زاي مدل است.هاي درون ی سازهشدهتبيين  واريانس

واریانس  نرم رویکرد  با  افزارهایی  محور 
قابل اجرا   (Smart- PLS) اسمارت پی ال اس  مانند

محاسبه    64/0برابر    GOF  که مقدار ازآنجایی هستند.  
 گردید، نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل دارد.  

 

 برای گروه سعدی   GOFآماره 10 جدول  

 
 

جداول  طوركههمان   شود،مي مشاهده فوق در 
 مدل، مكنون متغيرهاي براي تعيين مقادير ضرايب

از   وابسته متغيرهاي تأثيرپذيري ميزان یكنندهبيان
مستقل  نشان ،Q2مقادير   بررسي است. متغير 

 و حداقل نبوده منفي  Q2ازمقادير   يك دهد هيچ مي

در    .است شده بر آورده بينیپيش  براي مقادير الزم
این قسمت، ابتدا به بررسی آمار توصیفی متغیرهای  
آمار استنباطی   پرداخته شده است. سپس  تحقیق 
تحقیق مورد بررسی قرار گرفت که برای این منظور،  

ها با استفاده از  ها و سازه ابتدا روایی و پایایی معرف
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واریانس  آزمون متوسط  همچون  مختلف  های 
خص شد، سپس  شده و آلفای کرونباخ مش استخراج 

الگوریتم  خروجی  از  استفاده  نرم با  افزار  های 
(SmartPLS3  متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار ،)

گرفت. این دو خروجی ضرایب مسیر بین متغیرها و  
 دهند.برای گروه سعدی را نشان می   Tی  مقدار آماره

 بحث و تحلیل  5.3
ها و  نامهآوری پرسش در این تحقیق نیز پس ازجمع

ی حاصل  های اولیهها برای تبدیل داده پاسخ استخراج  
کارگیری  استفاده با به ها به حالت قابلنامهاز پرسش 
افزار تجزیه داده   SPSS3نرم  مورد  قرار  ها  وتحلیل 

یافته بخش  دو  در  نتایج  و  گرفتند.  توصیفی  های 
بخش   هاییافته در  است.  شده  ارائه  استنباطی 
توصیف  یافته به  توصیفی  اصلی  های  متغیرهای 

فراوانی   درصد  فراوانی،  از  استفاده  با  پژوهش 
جدول   به  توجه  با  استاندارد  انحراف  و  میانگین 

شد  26صفحه  6ی  شماره بخش    .پرداخته  در 
نرمال یافته تشخیص  برای  استنباطی  بودن  های 
کلموگروف داده  آزمون  از  استفاده    -ها  اسمیرونوف 

نبودند، از آزمون    ها نرمال شد و با توجه به اینکه داده 
شد. استفاده  اسپیرمن  پژوهش    همبستگی  نتایج 

می  گرفته  نشان  صورت  کیفی  تحلیل  طبق  دهد 
های رفتاری ساکنین  توان با در نظر گرفتن ویژگیمی

در محیط کالبدی فضاهای مسکونی و طراحی محیط  
به   است،  ساکنین  رفتار  از  برگرفته  که  معمارانه 

در این   ست یافت.ارتقای امنیت محیط مسکونی د
ی سعدی شهر ساری به کمک  تحقیق، امنیت محله 

با    مدلی  به  رفتار  اصلی  متغیرهای  با  عاملی  تحلیل 
GOF  0.64   دست آمد.  دست  به  به  یابی 

به   مربوط  توصیفی  آمار  باالی  استانداردهای 
متغیرهای نشان از سالمت این مدل دارد. در بررسی  

پرسش فرضیه کمک  به  تحقیق  آمار  نامه  های  و 
 ضريب حقيقتتوصیفی و آزمون تی استیودنت به 

حالت   همبستگي  ضريب بهنسبت  تعيين معيار 
می  نشان  خود  از  مطلوبی  کلیهبسیار  و  ی  دهد 

 ها طبق روش زیر در این محل تأیید شد.فرضیه

اول:فرضیه می   ی  نظر  بین خصوصیات  به  رسد 
ویژگی  و  کالبدی  در  محیط  ساکنین  رفتاری  های 

 مسکونی رابطه وجود دارد. فضاهای 

H0 می نظر  به  محیط  :  خصوصیات  بین  رسد 
فضاهای   در  ساکنین  رفتاری  های  ویژگی  و  کالبدی 

 مسکونی رابطه وجود ندارد.  

H1 می نظر  به  محیط  :  خصوصیات  بین  رسد 
ویژگی  و  فضاهای  کالبدی  در  ساکنین  رفتاری  های 

 مسکونی رابطه وجود دارد. 

به ضریب مسیر متغیر برای گروه سعدی با توجه  
و کالبدی  محیط  رفتاری  ویژگی  خصوصیات  های 

به مقدار که  به  0.6۸2ساکنین  تی  آماره  و همچنین 
می   ۸.965مقدار   پس  فرضیهاست؛  گفت  ی  توان 

 شود. اول تحقیق تأیید می 

توان با  رسد میی دوم تحقیق: به نظر میفرضیه
ویژگی  به  و  توجه  محروم  اجتماعی  طبقات  های 

در  سیپیتد  هایشاخصه امن  محیط  الگوهای   به 
 فضاهای مسکونی دست یافت.

H0:   توان با در نظر گرفتن  رسد نمی به نظر می
های کالبدی در مناطق برخوردار شهر ساری به  ویژگی 

 .الگوهای کالبدی فضای مسکونی امن دست یافت

H1 می نظر  به  می:  گرفتن  رسد  نظر  در  با  توان 
مناطق برخوردار شهر ساری،    های کالبدی درویژگی 

دست   امن  مسکونی  فضای  کالبدی  الگوهای  به 
 یافت. 

برای گروه سعدی با توجه به ضریب مسیر متغیر 
خصوصیات محیط کالبدی و فضای مسکونی که به  

  10.204به مقدار    Tی آماره و همچنین  0.۸37مقدار  
می  بنابراین  می است؛  نظر  به  گفت  بین  توان  رسد 

محیط   در  خصوصیات  مسکونی  فضای  و  کالبدی 
این  از  دارد؛  وجود  رابطه  مسکونی  رو فضاهای 

   شود.ی دوم تأیید می فرضیه

توان  رسد میی سوم تحقیق:  به نظر می فرضیه
با  محیط را  ساری  مسکونی  فضاهای  کالبدی  های 

 تطبیق داد.   سیپیتد های رویکردشاخصه
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H0 های کالبدی  توان محیط رسد نمی : به نظر می
با شاخصهفضا را   های رویکردهای مسکونی ساری 

 تطبیق داد.  سیپیتد

H1 های کالبدی  توان محیط رسد می: به نظر می
 های رویکردبا شاخصه فضاهای مسکونی ساری را

 تطبیق داد.  سیپیتد

خصوصیات  متغیر  مسیر  ضریب  به  توجه  با 
محیط کالبدی و فضای مسکونی برای گروه سعدی  

به مقدار    Tی  و همچنین آماره  0.794که به مقدار  
توان گفت بین خصوصیات محیط  است، می   10.004

کالبدی و فضای مسکونی در فضاهای مسکونی برای  
ی معناداری وجود دارد؛ پس طبق  گروه سعدی رابطه

شرح  نظری  می داده مبانی  محیط شده  های  توان 
با   را  ساری  محروم  مسکونی  فضاهای  کالبدی 

درنتیجه    سیپیتدرد  رویک هایشاخصه داد؛  تطبیق 
 شود. ی سوم تأیید می فرضیه

پیش به   6ی  نگاره فرضی،  مدل  ها  فرض عنوان 
ارتباط مستقیم دارند،    سیپیتدنشان داده است که با  

در ساختارهای مربوط به محیط کالبدی مسکونی و  
های مربوطه که  الگوهای رفتاری ساکنین با شاخصه

نی کاربری زمین با متغیر مرتبه اول یع  متغیر نهفته
انگیزه و   حس تعلق مکان، حس مالکیت فضایی و 

توان گفت  شود، می برانگیختگی رفتاری منعکس می
سو، حس  های متجانس و هم با در نظر گرفتن کاربری

و   انگیزه  فضایی،  مالکیت  حس  مکان،  تعلق 
تبع آن  شده، افزایش و به برانگیختگی رفتاری مرتبط 

 یابد.ور محسوسی افزایش می طامنیت محیطی به 

 

 
 مدل پژوهش برای گروه سعدی   11  شکل 
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ها  سان سایر مسیرها و شدت تأثیرگذاری آن و بدین 
عامل   ساختار  است.  خوانش   سیپیتدقابل 

تعریف  استخراج  فرضی  مدل  یک  توسط  که  شده 
 ی کافی متناسب کرداندازهها را به است، داده شده  

ترتیب، تخمین خطای روابط واقعی را کاهش  و بدین 
به محقق اجازه    SEMداد. بین متغیرهای موردعالقه،  

هم می تا  اندازهدهد  مدل   دو  هر  گیری  زمان 
میان  مقیاس در  را  حقیقی  مسیرهای  و  سازه  های 

  . Hallak,R & et al..,2012,154) ها ارزیابی کندسازه
و  با ،  واقع  در  تحقیق  فرضیات  به  متغیرهای   توجه 

ازاستخراج  جهانی  یافته  کیفی به   تحقیقات    لحاظ 
الگوهای رفتاری ساکنین بر  متغیرهای سیستم    ثیرتأ

متغیرهای سیستم محیط کالبدی فضاهای مسکونی  
محیطی   امنیت  ارتقای  به  منجر  که  سنجیده شده 

 شود. می

 گیریبندی و نتیجهعجم 6
تجزیه  این  از  و  هدف  ناسازگاری  شناسایی  وتحلیل 

بود و با این    سیپیتدسطح تعارض در پایگاه دانش  
کار یک رویکرد سیستماتیک برای مقایسه و تقابل  

استفاده  تعاریف  اصطالحات  و  چارچوب  در  شده 
یافته نآ شد.  ارائه  این  ها  موافق  مطالعه  این  های 

ی مرفه سعدی ساری، سطح باالی  است که در محله
با سطح درآمد باالتر ساکنین و رفاه اجتماعی    سیپیتد

غفوری و  )رضایی  است  یک  ۸۸:  2020،  1مرتبط   .)
باالتر   درآمد  سطح  که  است  این  ممکن  توضیح 
ساکنان ممکن است منجر به سطح باالتری از کنترل 
معنای   به  که  شود  نگهداری  و  تعمیر  و  دسترسی 

ی سعدی  گردد. هرچند در محله   سیپیتدسطح باالتر  
مدرسه،   5های نامتجانس و مزاحم )با ایجاد کاربری 
مذهبی  نظرگ  فضای  در  و  بدون  پارکینگ  رفتن 

مقرارات سواره و پیاده، سازمان سد معبر شهرداری  
و   مسکونی  محیط  در  ناراحت  متخطیان  هجوم  و 

طور  متر( امنیت ذهنی و فضایی به   20شعاع کمتر از
گیری کاهش یافته است و منجر به رهاشدن  چشم

شده   مالکین  توسط  محله  این  در  ابنیه  از  گروهی 
که خطر سرقت    است. تحقیقات ثابت کرده است

رهاشده  و  فقیرترین  محلهبرای  در  امالک  های  ترین 
ها  مرفه زیاد است، همچنین برای ثروتمندترین خانه 

فقیرنشین   مناطق  .  (Wo,James,2019,176)در 
یافته می سرانجام،  نشان  مطالعه  این  که  های  دهد 

اقتصادی   - شدن و وضعیت اجتماعیی قربانی سابقه
ی  گر در این تحقیق رابطهله عنوان متغیرهای مداخبه

 دارند.    سیپیتد مستقیمی با ساختار

 

 
1Rezaeikhonakdar& Ghafouri  
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 ها مدل برمبنای تصمیم گیری انتخاب روش  12  شکل 

 

معاصرتری  بخش  موضوعات  بررسی،  این  آخر  های 
می  نشان رارنشان  که  فقدان  دهندهدهد  ی زمینهی 

توسعه در  شکست   سیپیتدی  اجتماعی  و  ظهور    و 
این    سیپیتد کاهش  در  سعی  که  است  دو  نسل 

شکاف دانش دارد. ابتکارات ناشی از نیازهای محلی  
بحث  جامعه  مشارکت  است  ازطریق  برانگیز 

Fraisse,2011,2) محدودیت از  برخی  مدل  ها  (. 
  ها رادهد که توانایی آن ابتکارات محلی را نشان می 
جامعه نیازهای  تأمین  توانمندسازی  در  محلی،  ی 

جامعه ازطریق مشارکت در حاکمیت محلی و تقویت  
رقابت می به  اجتماعی  اندازد. مشهودترین  انسجام 

ها مشکالت در تعریف رویکردهای مردمی از پایین  آن

به باال و وابستگی آن به ابتکارات محلی و اقدامات  
درمورد  گفتمان  کاوش  بود.  پایدار    جامعه  جوامع 

و   پیچیدگی  است.  پیچیده  ذاتی  کار  یک  اجتماعی 
دهند به  های چندبعدی که جوامع را شکل می ویژگی 

ی پایدار یک کار  این معنی است که ایجاد یک جامعه
نهایت است و به عوامل مختلفی بستگی  بالقوه بی 

ی مدل برمبنای ترتیب، به ارائهخواهد داشت؛ بدین 
پرداخته شد. در خاتمه برمبنای    هاگیری روشتصمیم

ی  نامهمتغیرهای مستخرج از مبانی نظری و پرسش 
که منجر به    سیپیتد تحقیق، مدل در راستای نوآوری

رفتار   و  کالبدی  محیط  برمبنای  معمارانه  راهکارهای 
 ساکنین شده است، ارائه شد.
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 درقرن معاصر   سیپیتد   مدل برمبنای متغیرهای تحقیق درراستای نوآوری  13  شکل 
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