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 چکيده
بایست بررسيی و  در ارتباط با نقش معماري و طراحی شهري بر امنيت روانی شهروندان مباحث مختلفی می

طراحيی بنيا یعنيی  ير  بير       آنجا ازتحليل گردند تا ریشه این موضوع حياتی در جوامع امروزي مشخص گردد. 

خاص  طوربهاست، بنابراین نوع طراحی بناهاي عمومی و  اثرگذارمعنا از دیدگاه مخاطبان  خصوصبهعملکرد و 

است.  در این پيووهش بيا    مؤثرحس امنيت روانی  ازجملهتوسط شهروندان  شدهبرداشتبر معناي  هاآني سازه

شوند، یعنی چهار مورد نوع بر سازه که سبب القاي حس امنيت بر شهروندان می مؤثري مختلف هامؤلفهتوجه به 

در سازه مورد بررسی قرار گر تيه اسيت. روت تحقيي ،     شدهاستفادهزه، پایداري، عملکرد و  ناوري ي ساهندسه

ي و ميدانى با اکتابخانه، به روت هادادهي آورجمعتلفيقی از کمی و کيفی بوده و  صورتبهتحليلی و  -توصيفی 

ه است. جامعه آماري ایين پيووهش بيا    و نظرسنجی از شهروندان و ا راد اهل  ن انجا  شد نامهپرسشاستفاده از 

شده، نتایج ناشی از پووهش حاکی از ي انجا هاليوتحلهیتجزنفر بوده و  با توجه به  483توجه به  رمول کوکران 

بيشترین درصد حس امنيت روانی و تئاتر شيهر   .4301 دهندگان دانشگاه تهران با کسبآن است که از نظر پاسخ

. با توجه به نتایج این پووهش، طراحی بنيا  کنندیمبه مخاطبان القا  س امنيت روانی راکمترین ميزان ح ۲۲07۲با 

بيوده و بنيابراین در    ميؤثر ي مختلف سازه در ایجاد حس امنيت روانی بيه شيهروندان   هامؤلفه بر اساس تواندیم

 تواند راهگشا باشد.طراحی بناهاي عمومی و داراي اهميت ویوه در آینده می
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 مقدمه

هاي عميومی شيهري عيالوه بيير آنکييه بيشيترین ارتبياط را بيا      طور کليی ساختمانبه

و « هویييت بخشييی  »شان دارنيد، نقش بسيزایی نييز در ایجيياد  شهروندان و محيط زندگی

کنند. این دسته از  ضاها بيا در نظير گيير تن    در شهرها ایفا می« مشبرقيراري احساس آرا»

درصيدد ا يزایش سيطح کيفييت زنيدگی شييهري  « معنيا»و « عملکيرد»، «کالبيد»سيه بعيد 

ترین نکاتی که طراحيان شييهري و   . امروزه یکی از مهم(.16: 143۲)مویدي و همکاران، باشند می

شيهري بایيد بيه آن توجيه      هيياي یریت  ضياها و محييطمعماران در خلي ، توسيعه و ميد

و عوامييل مختلييف مييؤثر در ا ييزایش امنيييت   اي داشييته باشييند، شييناخت  ضيياها ویييوه

. یکييی از عوامييل مييؤثر در ا ييزایش امنيييت، تبيييين نقييش (1437)منتظرالحجييه و همکيياران، اسييت

 ها است.ي آنخصوص نوع طراحی این بناها و نقش سازههاي عمومی و بهساختمان

دانش  رایند طراحی محيط، به توصيف و تبيين مبانی طراحی خودآگاهانه محيط انسيان  

پردازد و همواره زیربنایی از نظریه محتوایی مطلوب دارد. از این رو مبانی نظري ساخت می

هياي زز  در  اي قوي و قابل تعميم در طراحی که با آن بتوان بيه شيناخت محيدوده   پشتوانه

 . (1436)مردمی و دهقانی تفتی، کند   اثر رسيد؛ نقشی محوري پيدا می رایند خل

اي خود از مباحثی ماننيد عليو    رشتهبا توجه به اینکه حر ه معماري به دليل ماهيت بين

برد،  اصيله بيين محييط    شناختی، علو  اجتماعی، علو  انسانی و هنر در بطن خود بهره می

شيود و  طراح و محيط بالفعل یعنی محيطی که ساخته میبالقوه، یعنی محيط ذهنی و آرمانی 

 . (1438پور و همکاران، )یوسفگيرد، زز  است مورد توجه قرار بگيرد برداري قرار میمورد بهره

رسد؛ در معماري با طراحی سيازه بيا توجيه بيه     طراحی از رهگذر کالبد به معنا می

پویييه شناسييی صيور    »ایم در توان بيه معنيا رسييد. رودوليف آرنهي     عوامل کالبدي می

بيه ایين نکتيه اشيياره دارد کييه نيازهياي  يزیکييی و نيازهيياي روانييی را       « معماري

سادگی از یکدیگر جدا کيرد، چراکيه نهایتيار هير دوي ایين نيازهيا جنبي         تيوان بهنميی

 .(.1: 1471)گروتير، معنيوي و روحيی دارنيد 
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اشدنی هستند؛ سازه چنان جایگياهی در معمياري   سازه و تأثير آن بر معنا دو مقوله جدان

هيا تيأثير   کند و بر روان انسيان بخشد و هم  ر  را حفظ میدارد که هم به آن موجودیت می

شناسی، مشخص گذارد. معماران، سازه را بر اساس شکل کالبدي و به لحاظ علم ریختمی

اي تيأثير بيه خصوصيی بير روان     و بنابراین هر نوع سيازه ( 143۲کيخا، )مومنکنند و تفکيک می

دهی به کالبد ساختمان و ارتباط دوسویه ا راد خواهد داشت. با توجه به تأثير سازه در شکل

سيو ایين مسيئله     رض علم روانشناسيی محيطيی از یيک   عنوان پيشمحيط و ر تار انسان به

ن عمومی شود که آیا هندسه، ميزان پایداري، عملکرد و  ناوري سازه یک ساختمامطرح می

هيا دارد  ایين   تأثيري در احساس و ادراک محيطی کاربران آن بنا و ميزان امنييت روانيی آن  

پووهش بر آن است تا با بررسی نقش سازه چهار بنياي عميومی در شيهر تهيران )دانشيگاه      

شده ناشی تهران، پردیس سينمایی ملت، تئاتر شهر و موزه  رت(، ميزان امنيت روانی ادراک

 ها توسط شهروندان را سنجش نماید.  از این بنا

 

 اهميت و ضرورت پژوهش

با توجه به اینکه انسان موجودي اجتماعی اسيت و در شيهرهاي دنيياي اميروزي، اکثير      

عنيوان یکيی از   کننيد؛ امنييت بيه   مرد  وقت خود را در  ضاها و بناهاي عمومی صرف ميی 

ي به شمار ر ته و از اهميت هاي شهرهاي ميؤثر بير حضورپذیري در محيطترین مؤلفهمهم

واسطه در برگييري احسياس آراميش و آسيایش محيطييی بيييراي شيييهروندان   اي بهویوه

هياي شيهري و معمياري، هميواره     برخييوردار اسييت. از ایيين رو در مطالعات و پووهش

هاي مهم کيفيت زندگی ميورد توجيه معمياران و طراحيان     عنوان یکيی از شاخصامنيت به

عنوان بسيتري اجتمياعی   دیگر بناهاي عمومی شييهري به بياني قرار گر تيه اسيت. به شهر

گييرد، در صيورت دارا بيودن احسييياس     که پيياپی ميورد اسييتفاده عمو  شهروندان قرار می

آورد، سييطح تعييامالت و   امنيت عالوه بر آنکه آراميش را بييراي شييييهر بييه ارم يان ميی     

سياکنين را نييز ا يزایش داده و احسياس مطلوبييت و رضيایت را در       هياي اجتمياعی    عاليت

. بيا توجيه بيه اینکيه بناهياي      (3۲: 1437)منتظر الحجه و همکاران،  نمایدکياربران خيود تقویيت می
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باشيند و  اي خياص ميی   يرد و نيوع سيازه   عمومی در شهر تهران داراي طراحيی منحصيربه  

هياي سينی مختلفيی را دربرميی     اقشار و گيروه  همچنين این بناها، مخاطبان بسياري اعم از

ي این بناها بر حس امنيت این ا راد چه از لحياظ کالبيدي   گيرند؛ بررسی و تبيين تأثير سازه

هيا  و چه از لحاظ روانی جهت حضور دائم و مستمر همراه با حيس آسيایش و آراميش آن   

 نماید.تنها اهميت دارد، بلکه ضروري مینه

 

 پيشينه پژوهش

هاي مختلفی در زمينه امنيت روانی در  ضاها شهري انجيا  شيده اسيت کيه در     پووهش

جدول زیر قابل مشاهده است، اما در زمينه تأثير سازه بناهياي عميومی در شيهر تهيران بير      

امنيت روانی شهروندان پووهشی صورت نگر ته است و این مهم، جنبيه نيوآوري پيووهش    

 موضوع، پووهش در این زمينه بسی مهم است.ضرورت این  محسوب گردیده و با توجه به
 پیشینه پژوهش -1جدول 

 مباحث مورد پژوهش پژوهشگر/سال عنوان

سيينجش عوامييل  

کالبييدي مييؤثر بيير 

حييس امنيييت در  

 ضيياهاي شييهري 

از دیيييييييييدگاه 

سييالمندان )مييورد 

پووهيييی: مييييدان 

 خان یزد(

مهييدي منتظرالحجييه، 

نيواد و  مجتبی شریف

 1437مریم رجبی / 

با هدف شناسيایی عواميل کالبيدي ميؤثر بير احسياس        این پووهشي 

 امنيت سالمندان در مييدان خيان شهر یزد صورت گر ته است.  

اسميرنف جهت تشخيص نرميال بييودن    -از آزمون آماري کولموگراف ي 

هاي آماري رگرسيون خطيی چندگانيه   هاي پووهش و از آزمونتوزیيع داده

ن رابطييه و شيدت و جهيت    و آزميون همبسيتگی پيرسيون جهيت تعيييي 

 رابطه بين مت يرهاي مستقل و وابسته استفاده شده است.  

هياي  ترین مؤلفهمؤلفه ایمنی، نور و روشنایی و با ت شيهري بيه ترتييب مهمي 

 .کالبدي مؤثر بر احساس امنيت سالمندان در  ضاهاي شهري هستند

سنجش احسياس  

امنيت شيهروندان  

بيييا اسييييتفاده از  

ظير  هياي من مؤلفيه 

شيييهري )نمونيييه 

ميييوردي: محليييه 

 اوین(

محسييين ر يعييييان،   

محميييد مویيييدي و  

حسييين سيييلمانی /  

1434 

  HMR ايدر ایيين پييووهش روت تحليييل رگرسيييون چنييد مرتبييه ييي 

 کارگيري شده است.به

انگيزي، خوانایی و تصيویري  هاي حس مکان، هویت مکان، خاطرهمؤلفهي 

عنيوان  ریخيت بيه   روشن از محيط، ادراک عمومی و لذت بصري و  ير  و 

هيایی بيراي سينجش احسياس امنييت شيهروندان بيا اسيتفاده از         شاخص

هاي تأثيرگيذار بير امنييت معر يی     عنوان مؤلفههاي منظر شهري بهشاخص

 اند.شده



 437/  یوانی شهروندان تهراني عمومی بر امنيت رهاساختمانتبيين نقش يييييييييييي مقاله پووهشی: ييييييييييييييييييييييييييي

 

 مباحث مورد پژوهش پژوهشگر/سال عنوان

 

نقيييش سييياختار  

اي سيييييييييييازه

هييياي سييياختمان

عمومی در ت ييير  

احسيياس امنيييت  

 شهروندان

-جعفيييير یوسييييف 

مهدي محمودي  ، پور

سيييامک  کامييل ابيياد؛

 پناهی

در این پووهش به بررسی تأثير عوامل مختليف سيازه بير احسياس     ي 

 شهروندان پرداخته شد و نتایج حاکی از آن است که

 پایداري و مقاومت بر روي امنيت روانی و امنيت کالبديي 

  ناوري بر روي امنيت کالبديي 

 هندسه بر روي ایمنی ي

 تعادل بر روي امنيت اجتماعیي 

 بر روي امنيت کالبدي یکپارچگی بررسیي 

 سازگاري بر روي امنيت روانیي 

 تأثير مستقيم ندارند.ي 

Development 

of national 

standards 

related to the 

integrated 

safety and 

security of 

high-rise 

buildings 

Elena 

Voskresenskaya 

Lubov Vorona-

Slivinskaya / 

2017 

بيه تيدوین اسيتانداردهاي مليی بيراي       در این مقاله مسيائل مربيوط  ي 

وسازهاي بلندمرتبه جهت ا زایش امنييت ميورد بررسيی قيرار     ساخت

 گيرد.  می

سيستم استاندارد باید ایمنی صنعتی، عملياتی، اقتصادي و تروریستی ي 

ها و تأسيسات بلندمرتبه را تأمين کند. اسيتانداردهاي ميدرن   ساختمان

هياي  را بيراي طراحيی سيسيتم   وسيازهاي بلنيد بایيد قيوانينی     ساخت

هياي بلندمرتبيه تنظييم کنيد کيه امنييت یکپارچيه        مهندسی سياختمان 

 کند.ها را تضمين میساختمان

Ensuring 

safe 

operation of 

buildings 

and 

structures 
 

Elena 

Gryaznova / 

2019 

موقييع نظييارت کئييوتکنيکی سييبب ایمنييی کييل رونييد  اجييراي بييهييي 

ها در آینيده  ها و سازهلکرد ایمن ساختمانوساز و همچنين عمساخت

 شود. می

این پووهش بيه ایمنيی بنيا پرداختيه و مسيئله امنييت شيهروندان را        ي 

 متفاوت از مبحث ایمنی معر ی کرده است.

 )مأخذ: نگارندگان(
 

 ادبيات پژوهش

 امنیت رواني. 1

مفهيومی سييال،    ها، دارايهایی است که به لحاظ برخی شباهتواکه امنيت ازجمله واکه

متنوع و صورتی مت ير بوده که گستره بسيار وسيعی در ابعياد مختليف  يردي اجتمياعی را     
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گونه مفاهيم، کياري دشيوار   شود طبيعی است ارائه تعریفی کامل و جامع براي اینشامل می

تعریيف   .11شيود کيه بييش از    با یک بررسی اجمالی مشيخص ميی  ( 3۲: 1431)بخشی، است 

( 1477)ا تخياري،  معنی بعضار ازنظر زیباشناختی( از امنيت ارائيه شيده اسيت     مختلف )از حيث

« تيرس « »تهدیيد »عياري بيودن از هرگونيه    « آسيودگی « »آراميش »معناي ل يوي امنييت در   

اسيت کيه   « ایمنيی »، «ایميان »، «استيمان»، «امن»ریشه امنيت در ل ت از ( 413: 1464)معين،است

است؛ به عبارت دیگير، امنييت را   « ناآرامی« »ترس»، «خوف»مفهو  اطمينان آرامش در برابر 

اند کيه تيا حيدود زیيادي بيه واقعييت       به اطمينان  قدان خوف تفسير تعریف ترجمه نموده

امين و  ( .۲: 1433)خسيروي،  نزدیک و شامل دو بعد ایجابی و سلبی در تعریيف امنييت اسيت    

( ۲1: 143۲اغيب اصيفهانی،   )ر امنيت در اصل به معنی آرامش نفس و از بيين ر يتن تيرس اسيت    

شود، اما در مجموع از ریشه یيا  هرچند این کلمه به اشکال امنيت و امني  در قرآن دیده نمی

بار در قرآن به کار ر ته است.  امنييت   873کلمه مشت  شده است و حدودار  6۲« امن»کلمه 

ون و احسياس  اي است که به آرامش و سيکينه در هاي ذهنی ویوهاي با ابعاد و شاخصهواکه

رضایت از آرامش و آسایش موجود در ساخت محيط اشياره دارد. درواقيع سيخن در ایين     

شود، باید بتواند آرامش و  راغت ذهن را  يراهم کنيد، بيه    است که هر آنچه امن متصور می

سيوي رهيایی از بييم و هيراس     این معنی که پدیدآور احساسی در انسان باشد کيه او را بيه  

توان معانی آرامش و آسایش و ایمنيی را در مفهيو  امنييت    این اساس میرهنمون سازد. بر 

. امنيت در معناي ل وي، ایمن شدن، در امان بودن و آراميش خياطر   (1431)عمييد،  متصور شد 

گردد که  رد از ریسک و خطير  امنيت به شرایطی بازمی( 413: 1471)معيين،  رساند داشتن را می

 . (13۲: 1436و خسروي،  زاده  رد)عبداهلل به دور باشد

بندي که در بسياري از اسناد علمی استفاده شده است، امنيت به بُعد عينی در یک تقسيم

.  (Cross,2014؛ 1487؛ صيالحی، 1431خيواه و عليپيور،  ؛  رهيادي 1436)درودي،شود و بُعد ذهنی تقسيم می

 يراد جامعيه اسيت.     در بيين ا « احساس امنييت »و بُعد ذهنی همان « امنيت»بُعد عينی شامل 

اجتماعی است که داراي ابعياد گونياگونی اسيت.     -شناختییک پدیده روان 1احساس امنيت

                                        
1. Secure feeling. 
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هاي مستقيم و غيرمستقيم ا يراد و از شيرایط و اوضياع محييط     این احساس ناشی از تجربه

 . (1.8: 1433پرور و مرادي، )گلپيرامون است 

اسيت   آورده تهدید امنيت خود  يراهم بشر با تجمع و تشکيل جامعه، بستري نيو بيراي 

زودي داده و بيه  تشيکيل  احسياس امنييت، جامعيه را    و براي  رار از نياامنی و دسيتيابی بيه   

تنهيا از سيوي طبيعيت و عواميل طبيعيی، بلکيه از سيوي        بار امنييتش نيه   این دریيا ت کيه

 رو . از ایيين شيود ميی اجتماعی، اقتصادي و سياسی نيز تهدید گوناگون ها و عيواملانيسان

جييدید تحيت عنيوان     ايدر مييقوله  دستيابی به احساس امنيت جهت دغيدغه هميشگی او

 .(71: 1431)بيات و همکاران، احساس امنيت اجتماعی ظهور پيدا کرد 

 

 ادراک محیط معماری. 3

ر م يز  انيد، د هاي حسی ما از محيط پيراميون دریا يت کيرده   تفسير و تعبير آنچه گيرنده

انجاميد. در حقيقيت ادراک   گيرد. این عمل، ادراک نيا  دارد و بيه شيناخت ميی    صورت می

مرحله مابين، احساس و شناخت محيط است. احسياس مکانيسيم بيرونيی اسيت. شيناخت      

ي مابين این دو مکانيسيم بيرونيی و درونيی    عنوان مرحلهمکانيسمی درونی است. ادراک به

ادراک که مبتنی بر بيرون از ذهن و در محيط است بين ا يراد  دارد. به همين دليل بخشی از 

 رایندي مشابه دارد، اما بخش دیگري از ادراک که بر پایه  راینيدهاي م يزي و ذهنيی  يرد     

 .(177: 1433چراغی و بندرآباد، )شاه رد است است، کامالر شخصی و منحصربه

 
 (177: 1433چراغی و بندرآباد، )مآخذ: شاهبیروني ادراک  -مکانیسم دروني  -1نمودار 
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شناسيی محيطيی اسيت. ادراک    ترین مقيوزت در روان ادراک انسان از محيط از محوري

هياي زز  را بير اسياس نييازت از محييط      محيطی  رایندي است که از طری  آن انسان داده

 .(Motalebi, 1998)گزیند پيرامون خود برمی

 

 حس امنیت و ارتباط آن محیط کالبدی. 2

امنيت کالبدي بيشتر در زمينه ارتباط محيط کالبدي، احساس امنيت یيا احسياس نياامنی    

رو هسيته اصيلی آن نيه احيوال درونيی )مشيابه مطالعيه امنييت          شيود. از ایين  تعریف ميی 

شيناختی( بلکيه در   شناختی( و نه شرایط ارتباط  رد با دیگران )مشابه مطالعات جامعيه روان

اهميت مطالعه در خصوص عواميل ميؤثر بير احسياس     »است.  ارتباط محيط عينی و امنيت

شود که بيدون شيناخت عواميل ميؤثر، تيأمين احسياس امنييت        امنيت نيز از اینجا ناشی می

پيذیر  ساز حضيور عميو  ا يراد در سيطح جواميع باشيد، امکيان       که زمينهنحوي اجتماعی به

ي ارتباط بنياي معمياري ) ير  و    وه. در نمودار زیر نح(64: 1433)رهنما و حسينيان، « نخواهد بود

 عملکرد( و درک مخاطب از آن بنا )معنا( نشان داده شده است.

 
 (41۲: 1487کار، )مأخذ: نگارندگان برگر ته از نقرهرابطه معمار، سازه بنا و مخاطب  -3نمودار 
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 ارتباط سازه با حس امنیت  . 0

ساختارها قابل تشيخيص باشيد    به یک ساختار معماري یا مهندسی ثابت که مجزا از دیگر

است که بارهياي وارده را تحميل و بيه      گویند. سازه بخشی از حجممی ابنيه  نی یا سازه یک

هاي معماري نيروها )بارهاي ميرده،  سازد. شایان ذکر است که در سازهمحيط اطراف منتقل می

ها ها و از ستونی به ستونها به تير اصلی و از تير اصلزنده، زلزله، برف و باد( از طری  تيرچه

کنند؛ به عبيارت دیگير، سيازه حيا ظ     ها نيروها را به خاک منتقل میشود و پیبه پی منتقل می

سازه یا آزاد است، ماننيد هواپيميا یيا ممکين      . ر  خارجی اجسا  در برابر بارهاي وارده است

هياي  حيل راه .(1438اران، پور و همک)یوسفاست غيرآزاد باشد، یعنی اتصال مشخصی با زمين دارد 

ناپذیرنيد، زیيرا   طراحی معماري و سازه، با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ دارند و از هم جيدایی 

گذارد و این همان گفته ویتروویوس است کيه معمياري   هر یک بر عملکرد دیگري تأثير می

اري َ ين  . در گذشيته، معمي  (al et Fahmi ، 2012)باید سازه، عملکرد و زیبيایی داشيته باشيد    

مختلف تسلط داشتند، ولی طی تحوزت اجتماعی، اقتصادي و سياسيی در سيه قيرن اخيير     

هياي مختليف دانيش،    هاي  کري، رشد شهرها و بسط حيوزه انقالب صنعتی، پيدایش نحله

   ( Adiss ،2008)هاي مختلف ساختمانی از یکدیگر منفک شدند تخصص

امل پایيداري، عملکيرد، هندسيه و    عوامل مؤثر سازه بر امنيت روانی چهيار قسيمت شي   

 ناوري است که در این پووهش مورد ارزیابی قرار خواهند گر يت تيا مييزان اهمييت هير      

ها در ایجاد حس امنيت در شهروندان و ترتيب ایجياد ایين حيس    عامل، ميزان اثرگذاري آن

اي هياي آتيی بناهي   در بناهاي انتخابی مورد سنجش قرار گيرند تا بيدین وسييله در طراحيی   

 عمومی از عوامل مختلف مؤثر بر سازه الها  گر ته شود. 

 

 پايداری. 5

به معنی مقاومت ساختمان در مقابل واکگونی است )در مقابيل نيروهياي خيارجی(، بيدون      

نامند. پایيداري هندسيی   آنکه اجزاي آن منفصل شوند که این نوع پایداري را پایداري هندسی می

هيا، اتصيازت  سياده یيا غلتيک و      تصيازت و چگيونگی کياربرد آن   در ارتباط با تعداد و انواع ا
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اتصازت  پيچيده مانند مفصل است. از طرف دیگير، پایيداري مقياومتی )پایيداري درونيی( نييز       

وجود دارد که به مفهو  تحمل باربري ذرات مادي جسم تحت تأثير نيروهيا اسيت. پایيداري در    

هيا را در مقابيل   اي خاک اسيت کيه بایيد سياختمان    هسازه  بيانگر یک مشکل بنيادي در مکانيز 

متالشی شيدن و  يروریختن تأیييد کنيد. تئيوري پایيداري داراي اهمييت زیيادي در مهندسيی          

اي، مهندسی ساحل، اقييانوس و مهندسيی قطيب شيمال     ساختمان، مهندسی جو، مهندسی هسته

 کند.  یکی ایفا میها و مهندسی مواد و  يزاست و نقش مهمی را در مشکالت مساحت ساختمان
 

 عملکرد. 6

هياي طراحيی تجيویزي    هيا روت اصطالح به آنهاي  علی طراحی سازه که بهدر روت

عنوان مثال براي کل یک سازه با یک سيستم باربر جيانبی  گویيم، ایراداتی وجود دارد؛ بهمی

 اي، بيراي کياهش  پذیري سيستم سيازه خصوص یک ضریب ر تار با توجه به ميزان شکلبه

شود، در حالی که هر عضو با توجه بيه مشخصياتش   شده در نظر گر ته مینيروهاي محاسبه

دهيد. بيراي ر يع ایين ایيرادات،      پذیري از خود نشان مییک ر تار مجزا و یک ميزان شکل

روت جدیدي از طراحی سازه به نا  طراحی عملکردي معر ی شده که در ادامه توضيحاتی 

د شد. در روت طراحی عملکردي سازه، ر تيار یيا عملکيرد یيک     در رابطه با آن ارائه خواه

هياي  نامهتک اعضاي آن را تحت یک زلزله یا طيف پاسخ آیينسازه و همچنين عملکرد تک

اي ت ييير  گونيه کنند را بهکنيم و اعضایی را که مطاب  انتظار ما ر تار نمیموجود، بررسی می

 رد مورد نظر ما را برآورده کنند.ها یا سطح عملکدهيم تا ر تار و خرابیمی
 

 فناوری و تکنولوژی. 7

هياي نيوین سياختمانی در سيازه بييا انييواع       هيا و تکنوليوکي  مزایاي استفاده از  ناوري

هياي نيوین در راسييتاي توسييعه در     کارگيري  نياوري هاي سياخت و بهها و سيستمروت

ها به این شيرح ترین آنه مهمسازه و معماري و در کل در صنعت ساخت  مزایياي دارد کي

است: کاهيش درر ت، بهبود کيفيت مصالح و پيشگيري از اتالف سرمایه، ا زایيش کيفييت  

هياي نيوین. امييکان کنتييرل و ا زایييش      قطعات سياختمان با توجه بيه اسيتفاده از  ناوري
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ي هيياوخطييا، بهبييود  رصييت کيفييييت  راینيييد تولييييد در کارخانييه و پرهييييز از آزمييون  

گذاري با توجه به گسيتردگى شبکه صنعتى سياختمان و اثر آن در اقتصياد مليى. در  سرمایه

توان عوامييل زیيير را ميورد توجيه قييرار داد: تمایيل عميومى  جامعيه بيه          این راسيتا می

هاي نيوین،  گرایی، ضعيف پيمانکاران و عيد  توانایى  کا ی در اجراي صحييح  ناوريکهنه

ها قبيل از اجراي پروکه، انتخياب نادرسيت یيا ضيعف در انتخياب    حیوجود نقص در طرا

ریزي کالن، تفصيليى شييوه و  نياوري مناسيب در نقياط مختلف کشور، ضعيف در برنامه

هياي  هيا، عييد  وجييود زیرسياخت    و عملياتيى پروکه، مسائل و مشکالت اقتصادي پروکه

 .(143۲)هوایی و همکاران،مناسيب قيراردادي کارگيري مفياد و شيرایط ناسييازي، بهصنعتييى
 

 هندسه. 2

شيود کيه رابطيه ميابين نقياط و      هندسه معرب کلمه اندازه است و به دانشی اطالق ميی 

هيا  و مشيتقات و   هاي مابين آنکند و نسبتها را تعيين میها، سطوح و حجمریاضی، طول

ایی ریشه یونانی دارد و بيه معنياي   هاي اروپدهد. کلمه هندسه در زبانتوابعشان را نشان می

شيود. داشيتن   ترین اساس سازه و معماري محسوب میمساحی است. هندسه یکی از بنيانی

اي گيردد و بيا رعایيت هندسيه    نظم هندسی در پالن موجب انسجا  اجزاي بنا با کل بنا می

اي ع شيبکه توان حجم کلی بنا را بهتر درک کرد. این هندسيه درواقي  منطقی در نقشه بنا، می

ملموس و قابل رؤیت نبوده، بلکه نظامی است که وظيفه تنظيم و کنترل  ضاهاي مختلف را 

 .(1488)محمودي نوادي، در یک دستگاه واحد دارد 

 
 های ايجاد امنیت در سازه )مأخذ: نگارندگان(مؤلفه -2نمودار 
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 مدل مفهومي

شيود بير معنيا    عمار طراحی ميی با توجه به اینکه  ر  معماري در اینجا سازه که توسط م

یعنی درک مخاطب )حس امنيت( از بنا اثرگذار است، بنيابراین ميدل مفهيومی پيووهش بيا      

هاي ایجادکننده امنيت بر اساس سازه طراحيی شيده اسيت. نميودار زیير      توجه به اثر مؤلفه

هيا بيا یکيدیگر را    شده این پووهش، سيطح هير مت يير و نحيوه ارتبياط آن     مت يرهاي مطرح

 دهد.وهش نشان میپو

 
 )مأخذ: نگارندگان(های سازه در بنا ارتباط متغیرهای امنیت و مؤلفه -0نمودار 

 

 روش پژوهش

 رابطيه  بررسيی  بيا  است که کيفی و کمی روت از تلفيقی پووهش این در تحقي  روت

 گييرد می صورت شدهآوريجمع ادبيات مرور روي منطقی استدزل در یک معلولی و علت

شيده و نتيایج حاصيله ميورد     اسيتخرا    مهيم  هياي مؤلفيه  محتيوا،  تحلييل  شيوه توسط که

اسيت کيه طيی     ايها  رایندي چندمرحلهوتحليل دادهوتحليل قرار گر ته است. تجزیهتجزیه

-آوري در نمونه )جامعه( آماري  يراهم  کارگيري ابزارهاي جمعهایی که از طری  بهآن داده

اند تا زمينه برقراري انيواع  شدهبندي و در نهایت پردازت ستهاند؛ خالصه، کدبندي و دآمده
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ها  راهم آید. بيدین منظيور ابتيدا    منظور آزمون  رضيهها بهها بين این دادهها و ارتباطتحليل

شيده و   کارگيري جداول و نمودارها به نمایش گذاشيته هاي پووهش با بهوضعيت شاخص

هياي  هاي آماري و آزمونگيري از روتش و نتيجههاي پووهدر ادامه براي بررسی شاخص

گردیيد: از آزميون    شود، اسيتفاده که ذکر می نحويو به SPSSا زار متفاوت با استفاده از نر 

 اسميرنوف، آمار توصيفی، تحليل واریانس و آزمون دانکن.-آلفاي کرونباخ، کلموگروف

 

 جامعه تحقيق  

جامعيه  ده شد که به جامعه آماري وابسته نباشد. از روشی استفابراي تعيين حجم نمونه، 

آماري متشکل از بازدیدکنندگان از چهار بنياي دانشيگاه تهيران، ميوزه  يرت، تئياتر شيهر،        

درصد برگزیده شد، یعنی  31سطح اطمينان باشند.  ن می پردیس سينمایی ملت و ا راد اهل

ه از  رميول کيوکران، حجيم    پنج درصد خطا مورد پذیرت قرار گر ت؛ در نتيجه بيا اسيتفاد  

 به دست آمد.  483نمونه 

 

 پایایی

 هايمکان و هازمان در که است این پرسشنامه ثبات و پایایی سنجش از منظور و هدف

هاي محاسيبه پایيایی، اسيتفاده از  رميول     یکی از روت باشد. داشته استفاده مختلف قابليت

 آلفاي کرونباخ است.  

 )مأخذ: نگارندگان(اخ برای متغیرهای پژوهش مقادير آلفای کرونب -3جدول 
 آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت متغير

 ./714 1 هندسه

 ./73۲ 1 پایداري

 ./771 1 عملکرد

 ./776 1 تکنولوکي

 ./867 آلفاي کرونباخ براي کل سؤازت پرسشنامه
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مشيخص اسيت، مييزان ضيرایب آلفياي کرونبياخ        ۲هياي جيدول   طور که از دادههمان

است کيه از اعتبيار بيازي پرسشينامه حکایيت       ./7تر از شده در تمامی موارد بزرگاسبهمح

 دارد.

 

 هانرمال بودن متغیر

اسميرنوف یيک  -هاي پووهش توسط آزمون کولموگروفدر ابتدا باید نرمال بودن مت ير

 اي بررسی شود. نمونه

 0Hمت ير مورد بررسی توزیع نرمال دارد: 

 1Hوزیع نرمال ندارد: مت ير مورد بررسی ت

 
 )مأخذ: نگارندگان(های پژوهش ای برای متغیراسمیرنوف يک نمونه -آزمون کولموگروف -2جدول 

 نتيجه آزمون سطح معناداری آماره آزمون متغير

 نرمال است ./118 ./.13 هندسه

 نرمال است ./144 ./113 پایداري

 نرمال است ./167 ./143 عملکرد

 نرمال است ./181 ./113 تکنولوکي

 

 -مشخص است، سطح معناداري آزمون کولموگروف 4هاي جدول طور که از دادههمان

اسيت. در نتيجيه تميامی     ./1.تر از مقدار هاي پووهش بزرگاسميرنوف براي تمامی مت ير

باشيند؛ بنيابراین بيراي    مت يرهاي مورد بررسی در پووهش حاضر داراي توزیيع نرميال ميی   

 شود.هاي پارامتري استفاده  میي پووهش از آزمونبررسی مت يرها
 

 بررسي عوامل مؤثر بر ایجاد حس امنيتِ بناهای مورد بررسي

عوامل مؤثر بر ایجاد حس امنيتِ بناها پرداختيه خواهيد شيد.    در این قسمت به بررسی 

عوامل مؤثر بر ایجاد حس امنيت از بنا شامل چهيار مت يير )هندسيه، پایيداري، عملکيرد و      

 پردازیم.کنولوکي( است. در ادامه به تفکيک به بررسی این مت يرها میت
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 متغیر هندسه. 1

مت ير هندسه توسط پنج مؤلفيه )خوانيایی، شيفا يت، ابعياد و انيدازه، انگييزه و امييد و        

 گيري شده است.  رضایت و آسایش( در پرسشنامه اندازه
 

تايج آزمون تي استیودنت برای بررسي تأثیر میانگین( و ن ±آمار توصیفي )انحراف معیار   -0جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(هندسه در ايجاد حس امنیتِ چهار بنای مورد بررسي 

 تئاتر شهر نتایج آزمون مؤلفه
پردیس سينمایي 

 ملت

موزه فرشي 

 تهران
 دانشگاه تهران

 خوانایی
 78/3 ± ./3۲4 14/3 ± ./1.6 ۲ ± . 38/3 ± ./1.6 ميانگين ±انحراف معيار 

 (./1..و  131/۲6) (./1..و  71/13.) اجرا نيستقابل  (./1..و  336/18) )آماره آزمون و سطح معناداري(

 شفا يت
 3/.7 ± ./363 31/3 ± ./11۲ 4 ± . 48/3 ± ./.33 ميانگين ±انحراف معيار 

 (./1..و  167/۲4) (./1..و  6.۲/16) اجرا نيستقابل  (./1..و  747/17) )آماره آزمون و سطح معناداري(

 ابعاد و اندازه
 78/3 ± ./3۲4 41/3 ± ./6۲۲ ۲4/3 ± ./3۲4 4/.3 ± ./64۲ ميانگين ±انحراف معيار 

 (./1..و  131/۲6) (./1..و  7۲۲/14) (./1..و  18/.4۲) (./1..و  3) )آماره آزمون و سطح معناداري(

 انگيزه و اميد
 71/3 ± ./343 31/3 ± ./137 18/3 ± ./481 48/3 ± ./.13 ميانگين ±انحراف معيار 

 (./1..و  ۲43/۲1) (./1..و  461/11) (./1..و  41۲/13) (./1..و  1.۲/16) )آماره آزمون و سطح معناداري(

رضایت و 

 آسایش

 78/3 ± ./3۲4 38/3 ± ./133 18/3 ± ./481 14/3 ± ./1.6 ميانگين ±انحراف معيار 

 (./1..و  131/۲6) (./1..و  183/11) (./1..و  41۲/13) (./1..و  71/13.) )آماره آزمون و سطح معناداري(

 هندسه
 71/3 ± ./41۲ 31/3 ± ./433 11/4 ± ./.۲4 44/3 ± ./۲83 ميانگين ±انحراف معيار 

 (./1..و  163/41) (./1..و  ۲61/۲4) (./1..و  143/13) (./1..و  14۲/۲3) )آماره آزمون و سطح معناداري(

 

هاي خوانایی، شفا يت، ابعاد و اندازه، انگيزه و اميد و رضيایت و آسيایش   مؤلفه  تمامی

هياي خوانيایی و شيفا يت در    جيز مؤلفيه  بيه  بر ایجاد حس امنيتِ چهار بناي مورد بررسيی 

هياي  مؤلفيه تأثير دارد و با توجه به اینکه مقدار انحراف معيار بيراي   پردیس سينمایی ملت،

اجيرا  قابيل  آزمون دیس سينمایی ملت برابر با صفر شده است این خوانایی و شفا يت در پر

 نيست.

هاي ابعاد و اندازه، انگيزه و اميد و رضایت و آسایش در دانشگاه تهيران بيشيترین   مؤلفه

 امتياز را کسب کرده است.  
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أثیر متغیر دهنده در مورد تطرفه برای مقايسه نظر افراد پاسخنتايج آزمون تحلیل واريانس يک -5جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(هندسه بر ايجاد حس امنیت برحسب چهار بنای مورد بررسي 

 منبع متغير
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

مقدار 

 Fآماره 

سطح 

 معناداری

 هندسه

 ۲13/11 4 631/44 بين گروهی

 ./37. 116 33/11. گروهیدرون ./1.. 836/111

  113 741/38 جمع کل

 

 نتايج آزمون دانکن متغیر هندسه

 
 )مأخذ: نگارندگان(تأثیر متغیر هندسه بر ايجاد حس امنیتِ بناهای مورد بررسي  -5نمودار 

 

دهنده تأثير هندسه بر ایجاد حس امنيتِ تئاتر شهر در رتبيه اول، تيأثير   از نظر ا راد پاسخ

در رتبيه دو  و بير    رشی تهيران موزه  و  پردیس سينمایی ملتهندسه بر ایجاد حس امنيتِ 

 در رتبه سو  قرار دارد. دانشگاه تهرانایجاد حس امنيتِ 
 

 متغیر پايداری( 3

مت ير پایداري توسط پنج مؤلفه )خوانيایی، شيفا يت، ابعياد و انيدازه، انگييزه و امييد و       

 گيري شده است.  رضایت و آسایش( در پرسشنامه اندازه
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میانگین( و نتايج آزمون تي استیودنت برای بررسي تأثیر  ±یار آمار توصیفي )انحراف مع -6جدول 

 )مأخذ: نگارندگان( پايداری در ايجاد حس امنیتِ چهار بنای مورد بررسي

 تئاتر شهر نتایج آزمون مؤلفه
پردیس سينمایي 

 ملت

موزه فرشي 
 تهران

 دانشگاه تهران

 خوانایی

 ±انحراف معيار 
 ميانگين

441/. ± 88/۲ . ± 3 133/. ± 14/3 3۲4/. ± 78/3 

)آماره آزمون و سطح 
 معناداري(

و  -۲/.46)
.۲4/.) 

 (./1..و  131/۲6) (./1..و  11۲/16) اجرا نيستقابل

 شفا يت

 ±انحراف معيار 
 ميانگين

363/. ± 7./4 ۲۲1/. ± .1/4 8.۲/. ± 41/3 343/. ± 71/3 

)آماره آزمون و سطح 
 معناداري(

و  143/3)
..1/.) 

 (./1..و  ۲43/۲1) (./1..و  .634/1) (./.16 و 344/1)

ابعاد و 
 اندازه

 ±انحراف معيار 
 ميانگين

343/. ± 71/4 3.3/. ± 14/3 8.7/. ± 48/3 343/. ± 71/3 

)آماره آزمون و سطح 
 معناداري(

و  .817/1)
..1/.) 

 (./1..و  ۲43/۲1) (./1..و  .781/1) (./1..و  138/17)

انگيزه 
 و اميد

 ±يار انحراف مع
 ميانگين

336/. ± 3./4 46۲/. ± 11/3 63./. ± 14/3 3.1/. ± 8./3 

)آماره آزمون و سطح 
 معناداري(

و  33/1.)
..1/.) 

 (./1..و  1.۲/۲8) (./1..و  11/.7.) (./1..و  .114/۲)

رضایت 
و 

 آسایش

 ±انحراف معيار 
 ميانگين

343/1 ± 71/4 46۲/. ± 11/3 113/. ± 14/3 3۲4/. ± 78/3 

)آماره آزمون و سطح 
 معناداري(

و  .817/1)
..1/.) 

 (./1..و  131/۲6) (./1..و  3.6/17) (./1..و  .114/۲)

 پایداري

 ±انحراف معيار 
 ميانگين

467/. ± 33/4 ۲41/. ± 83/4 374/. ± 36/3 ۲31/. ± 77/3 

)آماره آزمون و سطح 
 معناداري(

و  1.3/8)
..1/.) 

 (./1..و  431/48) (./1..و  13/.11) (./1..و  18/۲3.)

 

هاي شفا يت، ابعاد و اندازه، انگيزه و اميد و رضيایت و آسيایش بير ایجياد حيس      مؤلفه

 امنيتِ تئاتر شهر تأثير دارد و مؤلفه خوانایی بر ایجاد حس امنيتِ تئاتر شهر تأثيري ندارد.

یس سيينمایی  ابعاد و اندازه، انگيزه و اميد و رضایت و آسایش بر ایجاد حس امنيتِ پرد

ملت تأثير دارد. شفا يت بر ایجاد حس امنيتِ پردیس سينمایی ملت تأثيري ندارد و با توجه 

خوانایی در پردیس سينمایی مليت برابير بيا صيفر      مؤلفهبه اینکه مقدار انحراف معيار براي 

 اجرا نيست.قابل آزمون شده است این 

 هران و دانشگاه تهران تأثير دارد.ها بر ایجاد حس امنيتِ موزه  رشی تتمامی مؤلفه
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دهنده مت ير پایداري بر ایجاد حس امنيتِ در چهار بناي مورد بررسيی  از نظر ا راد پاسخ

ها در دانشيگاه تهيران بيشيترین    تأثير دارد. همچنين با توجه به مقادیر ميانگين، تمامی مؤلفه

 امتياز را کسب کرده است.  
 

 بر ايجاد حس امنیت ثیر متغیر پايداریتأطرفه آزمون تحلیل واريانس يک
  

دهنده در مورد تأثیر متغیر طرفه برای مقايسه نظر افراد پاسخنتايج آزمون تحلیل واريانس يک -7جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(بر ايجاد حس امنیت برحسب چهار بنای مورد بررسي  پايداری

 منبع متغير
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

دار مق

 Fآماره 

سطح 

 معناداری

 پایداري

 334/1۲ 4 378/48 بين گروهی

 ./1۲1 116 338/113 گروهیدرون ./1.. 31۲/1.4

  113 376/18 جمع کل

اسيت؛ بنيابراین تفياوت     ./1.تير از  سطح معناداري آزميون کوچيک  ، 13با توجه به جدول 

بر ایجاد حيس امنييت برحسيب    پایداري ت ير دهنده در مورد تأثير ممعناداري بين نظر ا راد پاسخ

دارد. بيا توجيه بيه معنيادار بيودن آزميون آنياليز        وجيود   ./31چهار بناي مورد بررسی در سطح 

 هاي همگن از آزمون تعقيبی دانکن استفاده شده است.  واریانس، در ادامه براي تشکيل گروه

 تأثیر متغیر پايداری بر ايجاد حس امنیتِنتايج آزمون دانکن 

 
 )مأخذ: نگارندگان(تأثیر متغیر پايداری بر ايجاد حس امنیتِ بناهای مورد بررسي  -6نمودار 
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در رتبه اول، تأثير پایيداري بير ایجياد     دانشگاه تهرانتأثير پایداري بر ایجاد حس امنيتِ 

تئياتر  در رتبيه سيو  و    پردیس سيينمایی مليت  در رتبه دو ،  موزه  رشی تهرانحس امنيتِ 

 رتبه چهار  قرار دارد.در  شهر

 

 متغیر عملکرد. 2

مت ير عملکرد توسط پنج مؤلفه )خوانيایی، شيفا يت، ابعياد و انيدازه، انگييزه و امييد و       

 گيري شده است.  رضایت و آسایش( در پرسشنامه اندازه
 

میانگین( و نتايج آزمون تي استیودنت برای بررسي تأثیر  ±آمار توصیفي )انحراف معیار  -2جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(در ايجاد حس امنیتِ چهار بنای مورد بررسي  ملکردع

 تئاتر شهر نتایج آزمون مؤلفه
پردیس سينمایي 

 ملت
 دانشگاه تهران موزه فرشي تهران

 خوانایی

 78/3 ± ./3۲4 18/۲ ± ./1.1 11/۲ ± ./46۲ 3/.1 ± ./4.3 ميانگين ±انحراف معيار 

)آماره آزمون و سطح 

 معناداري(

و  838/۲۲)

..1/.) 
 (./1..و  131/۲6) (./1..و  -463/1) (./1..و  -866/13)

 شفا يت

 74/3 ± ./31۲ 18/۲ ± ./1.1 11/۲ ± ./46۲ 14/3 ± ./1.6 ميانگين ±انحراف معيار 

)آماره آزمون و سطح 

 معناداري(

و  71/13.)

..1/.) 
 (./1..و  1۲6/۲3) (./1..و  -463/1) (./1..و  -866/13)

د و ابعا

 اندازه

 68/3 ± ./373 18/۲ ± ./1.1 ۲4/۲ ± ./3۲4 38/3 ± ./118 ميانگين ±انحراف معيار 

)آماره آزمون و سطح 

 معناداري(
 (./1..و  444/۲۲) (./1..و  -463/1) (./1..و  -11/.13) (./1..و  73)

انگيزه و 

 اميد

 74/3 ± ./31۲ 18/۲ ± ./481 ۲/.1 ± ./1.6 38/3 ± ./118 ميانگين ±انحراف معيار 

)آماره آزمون و سطح 

 معناداري(
 (./1..و  1۲6/۲3) (./1..و  -113/14) (./1..و  -۲31/6) (./1..و  73)

رضایت 

و 

 آسایش

 68/3 ± ./373 ۲/.۲ ± ./3.1 18/۲ ± ./1.1 3/.1 ± ./1.6 ميانگين ±انحراف معيار 

)آماره آزمون و سطح 

 معناداري(

و  741/18)

..1/.) 
 (./1..و  444/۲۲) (./1..و  -1۲/.33) (./1..و  -463/1)

 عملکرد

 71/3 ± ./.41 3۲/۲ ± ./414 4۲/۲ ± ./4.4 61/3 ± ./۲13 ميانگين ±انحراف معيار 

)آماره آزمون و سطح 

 معناداري(

و  644/36)

..1/.) 
 (./1..و  371/43) (./1..و  -711/11) (./1..و  -187/13)
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 تأثير دارد.و دانشگاه تهران حس امنيتِ تئاتر شهر  ها بر ایجادتمامی مؤلفهي 

ها بر ایجاد حس امنيتِ پردیس سينمایی ملت و موزه  رشی تهران تأثيري تمامی مؤلفهي 

 .ندارد

دهنده مت ير عملکرد بر ایجاد حس امنييتِ پيردیس سيينمایی مليت و     از نظر ا راد پاسخ

نيتِ تئياتر شيهر و دانشيگاه تهيران تيأثير      موزه  رشی تهران تأثيري ندارد و بر ایجاد حس ام

هاي خوانایی، شفا يت و رضایت و آسيایش  دارد. همچنين با توجه به مقادیر ميانگين، مؤلفه

هاي ابعاد و اندازه و انگيزه و اميد در تئاتر شهر بيشترین امتيياز را  در دانشگاه تهران و مؤلفه

 کسب کرده است.  

 بر ايجاد حس امنیت یر عملکردطرفه تأثیر متغتحلیل واريانس يک
 

دهنده در مورد تأثیر متغیر طرفه برای مقايسه نظر افراد پاسخنتايج آزمون تحلیل واريانس يک -9جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(بر ايجاد حس امنیت برحسب چهار بنای مورد بررسي  عملکرد

 منبع متغير
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

مقدار 

 Fآماره 

سطح 

 معناداری

 عملکرد

 .7/.46 4 81/۲11. بين گروهی

 ./83. 116 14/.4. گروهیدرون ./1.. 83۲/.48

  113 111/۲۲3 جمع کل

هياي همگين   با توجه به معنادار بودن آزمون آناليز واریانس، در ادامه براي تشکيل گروه

 از آزمون تعقيبی دانکن استفاده شده است.  

 

 نکننتايج آزمون دا

دهنده تيأثير عملکيرد بير ایجياد حيس      با توجه به نتایج آزمون دانکن، از نظر ا راد پاسخ

ميوزه  و تئاتر شهر در رتبه اول و تأثير عملکرد بر ایجاد حيس امنييتِ    دانشگاه تهرانامنيتِ 

 در رتبه دو  قرار دارد. پردیس سينمایی ملتو   رشی تهران
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 )مأخذ: نگارندگان(يجاد حس امنیت بناهای مورد بررسي تأثیر متغیر عملکرد بر ا -7نمودار 

 تکنولوژی متغیر. 0

مت ير تکنولوکي توسط پنج مؤلفه )خوانایی، شفا يت، ابعياد و انيدازه، انگييزه و امييد و     

 گيري شده است.  رضایت و آسایش( در پرسشنامه اندازه
 

ن تی استيودنت بيراي  ميانگين( و نتایج آزمو ±آمار توصيفی )انحراف معيار  -.1جدول 

 در ایجاد حس امنيتِ چهار بناي مورد بررسی )مأخذ: نگارندگان( بررسی تأثير تکنولوکي

 تئاتر شهر نتایج آزمون مؤلفه
پردیس سينمایي 

 ملت

موزه فرشي 
 تهران

 دانشگاه تهران

 خوانایی

انحراف معيار 
 ميانگين ±

441/. ± 
88/1 

. ± 3 1.6/. ± ۲8/3 3۲4/. ± ۲4/۲ 

اره آزمون و )آم
 سطح معناداري(

(۲34/۲1- 
 (./1..و 

 (./1..و  -11/.13) (./1..و  331/11) اجرا نيستقابل 

 شفا يت

انحراف معيار 
 ميانگين ±

4.3/. ± 
3./1 

. ± 3 31۲/. ± ۲8/4 31۲/. ± 74/۲ 

)آماره آزمون و 
 سطح معناداري(

(838/۲۲- 
 (./1..و 

 (./1..و  -836/4) (./1..و  836/4) اجرا نيستقابل 

ابعاد و 
 اندازه

انحراف معيار 
 ميانگين ±

۲67/. ± 
.8/1 

4.3/. ± 3./3 33./. ± 48/4 31۲/. ± 74/۲ 

)آماره آزمون و 
 سطح معناداري(

(63۲/31- 
 (./1..و 

 (./1..و  -836/4) (./1..و  847/3) (./1..و  11۲/43)
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 تئاتر شهر نتایج آزمون مؤلفه
پردیس سينمایي 

 ملت

موزه فرشي 
 تهران

 دانشگاه تهران

انگيزه و 
 اميد

انحراف معيار 
 ميانگين ±

۲۲1/. ± 
31/1 

4.3/. ± 3./3 71۲/. ± 18/3 343/. ± 71/4 

)آماره آزمون و 
 سطح معناداري(

(.87/4.- 
 (./1..و 

 (./1..و  .817/1) (./1..و  383/14) (./1..و  11۲/43)

رضایت و 
 آسایش

انحراف معيار 
 ميانگين ±

۲67/. ± 
34/1 

4.3/. ± 3./3 781/. ± 34/3 3۲4/. ± 78/4 

)آماره آزمون و 
 (سطح معناداري

(388/۲1- 
 (./1..و 

 (./1..و  11/.13) (./1..و  134/11) (./1..و  11۲/43)

 تکنولوکي

انحراف معيار 
 ميانگين ±

۲17/. ± 
73/1 

18۲/. ± 13/3 3.4/. ± 38/4 ۲.8/. ± .3/4 

)آماره آزمون و 
 سطح معناداري(

(11۲/46- 
 (./1..و 

 (./۲4۲و  ۲14/1) (./1..و  348/11) (./1..و  3۲3/14)

و دانشيگاه  ها بر ایجاد حس امنييتِ تئياتر شيهر    با توجه به مقادیر ميانگين، تمامی مؤلفه

 تأثيري دارد.تهران 

هياي ابعياد و انيدازه، انگييزه و امييد و رضيایت و       همچنين سطح معناداري براي مؤلفه

است. در نتيجه در سطح اطمينان  ./1.تر از مقدار آسایش در پردیس سينمایی ملت کوچک

شيود. بيا توجيه بيه     ( رد ميی 4درصد  رض برابري ميانگين امتيازات با مقدار متوسيط )  31

هاي ابعاد و اندازه، انگيزه و اميد و رضایت و آسایش بر ایجياد حيس   مقادیر ميانگين، مؤلفه

با توجه به اینکه مقدار انحراف  .امنيتِ پردیس سينمایی ملت و موزه  رشی تهران تأثير دارد

هاي خوانایی و شفا يت در پردیس سينمایی ملت برابر با صفر شده اسيت  لفهمؤمعيار براي 

 اجرا نيست.قابل آزمون این 

 ها بر ایجاد حس امنيتِ موزه  رشی تهران تأثير دارد.تمامی مؤلفه

هاي خوانایی، شفا يت و ابعاد و اندازه بر ایجاد حس امنييتِ ميوزه  رشيی تهيران     مؤلفه

اي انگيزه و اميد و رضایت و آسایش بير ایجياد حيس امنييتِ ميوزه      هتأثيري ندارد و مؤلفه

  رشی تهران تأثير دارد.

مت ير تکنولوکي بر ایجاد حس امنيتِ تئاتر شهر تأثيري ندارد و بير ایجياد حيس امنييتِ     
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 پردیس سينمایی ملت و موزه  رشی تهران تأثير دارد. 

کنولوکي بر ایجاد حس امنيتِ دانشيگاه  دهنده مت ير تدیگر، از نظر ا راد پاسخعبارتی به 

 تهران تأثير دارد.

هاي شفا يت، ابعاد و اندازه، انگيزه و امييد و رضيایت و آسيایش در پيردیس     مؤلفه

سينمایی ملت و مؤلفه خوانایی در موزه  رشی تهيران بيشيترین امتيياز را کسيب کيرده      

 است. 

 

 تغیر تکنولوژی بر ايجاد حس امنیت  طرفه در مورد تأثیر منتايج آزمون تحلیل واريانس يک
 

دهنده در مورد تأثیر طرفه برای مقايسه نظر افراد پاسخ: نتايج آزمون تحلیل واريانس يک11جدول 

 )مأخذ: نگارندگان(بنای مورد بررسي   0متغیر تکنولوژی بر ايجاد حس امنیت برحسب 

 منبع متغير
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

مقدار 

 Fآماره 

سطح 

 معناداری

 تکنولوکي

 813/13 4 177/173 بين گروهی

 ./7۲. 116 18۲/11 گروهیدرون ./1.. 3۲/841.

  113 .713/13 جمع کل

 

هياي همگين   با توجه به معنادار بودن آزمون آناليز واریانس، در ادامه براي تشکيل گروه

 از آزمون تعقيبی دانکن استفاده شده است.  

 

 آزمون دانکن متغیر تکنولوژی بر ايجاد حس امنیت نتايج

در پردیس سيينمایی مليت   دهنده تأثير تکنولوکي بر ایجاد حس امنيتِ از نظر ا راد پاسخ

دانشيگاه  در رتبيه دو ،   ميوزه  رشيی تهيران   رتبه اول، تأثير تکنولوکي بر ایجاد حس امنيتِ 

 ارد.در رتبه سو  و تئاتر شهر در رتبه چهار  قرار د تهران
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 )مأخذ: نگارندگان(تأثیر متغیر تکنولوژی بر ايجاد حس امنیت بناهای مورد بررسي  -2نمودار 

 

 گيرینتيجه

هاي تئاتر شهر، موزه  رت، دانشيگاه تهيران و   در این پووهش به بررسی نقش ساختمان

خصوص نقش سازه این بناها بر امنيت روانيی شيهروندان شيهر    پردیس سينمایی ملت و به

هيا در چهيار مؤلفيه    شده و تحليل و تجزیيه داده هاي انجا  ران پرداخته شد. طب  بررسیته

شيده  مرتبط با سازه، یعنی هندسه، پایيداري، عملکيرد و تکنوليوکي در چهيار بنياي عنيوان      

هاي ميرتبط بيا سيازه در قسيمت هندسيه، پایيداري و       توان چنين بيان نمود که در مؤلفهمی

بيشيترین امنييت روانيی بير شيهروندان را دارد وليی در بخيش         عملکرد، دانشيگاه تهيران،  

تکنولوکي دانشگاه تهران از بين بناهاي یادشده رتبه سو  را به خود اختصاص داده اسيت و  

 کند.این به دليل قدیمی بودن سازه این بنا است که این حس را به شهروندان القا می

تيوان بيه ایين نکتيه     ست از این رو ميی موزه  رت در هر چهار مؤلفه رتبه دو  را دارا ا 

اند و ضيمن طراحيی بير    سازه به این چهار مؤلفه توجه داشته اشاره نمود سازندگان در این

از آن بهره گر ته شده است و حس امنيت را نييز تيا حيدود بسييار       این اساس در اجرا نيز

 اند.زیادي به مخاطبان القا نموده
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بيه   دهنيدگان رتبيه سيو  را   تئاتر شهر از دیدگاه پاسخمؤلفه هندسه و عملکرد، بناي  در

تيرین بنيا در   ضعيف  عنوانبه  است و در مؤلفه پایداري و تکنولوکي  خود اختصاص داده

کند. پردیس سينمایی ملت بين چهار بناي یادشده قرار دارد؛ بنابراین حس امنيت را القا نمی

لکرد، دو  و در بخش تکنولوکي رتبه اول در هندسه، رتبه چهار ؛ در پایداري، سو ؛ در عم

هياي  دهد کيه حيس امنييت در مؤلفيه    را به خود اختصاص داده است و این مورد نشان می

طور قطع عنوان نمود که ایين  توان بهمختلف سازه، از دیدگاه شهروندان متفاوت بوده و نمی

بنيدي بناهياي عميومی    کند. در جدول زیر رتبيه اي را القا میبنا، حس امنيت از لحاظ سازه

مورد بررسی بر اساس چهار مؤلفه سازه یعنی هندسه، پایداري، عملکرد و تکنوليوکي قابيل   

 مشاهده است.

 
های آمده از ديدگاه شهروندان از لحاظ حس امنیت رواني بر اساس مؤلفهدستهای بهرتبه -13جدول 

 مختلف سازه

 بنای عمومي

آمده دسترتبه به

ر از مؤلفه هندسه د

 سازه

آمده دسترتبه به

از مؤلفه پایداری 

 در سازه

آمده دسترتبه به

از مؤلفه عملکرد 

 در سازه

رتبه 

آمده از دستبه

مؤلفه تکنولوژی 

 در سازه

 4 1 1 1 دانشگاه تهران

 ۲ ۲ ۲ ۲ موزه  رت

 1 ۲ 4 3 پردیس سينمایی ملت

 3 4 3 4 تئاتر شهر

 )مأخذ: نگارندگان(
 

گونه برداشت نمود که از نظير  توان اینشده میهاي انجا وتحليلهبا توجه به تجزی 

بيشترین درصد امنييت و تئياتر شيهر بيا      .4301  دهندگان دانشگاه تهران با کسبپاسخ

آمده دستاند. با توجه به نتایج بهبه خود اختصاص داده  کمترین ميزان امنيت را ۲۲07۲

طيور نياهمگن و   اي اهميت در شهر تهران بهتوان تصور نمود که طراحی بناهاي دارمی
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ریزي خاص براي باز بردن امنيت روانی شهروندان بوده که این نکته بدون داشتن برنامه

تواند موضوع تحقي  را براي محققين بحث امنيت در سطح ملی  راهم آورد؛ چراکه می

یی اسيت کيه   هااي و جهانی خود متشکل از زیرمجموعهامنيت ملی جدا از بحث منطقه

تواند باشد. استفاده از چهيار  ن میهاي تأثيرگذار آامنيت روانی شهروندان یکی از مؤلفه

مؤلفه هندسه، پایداري، عملکرد و تکنولوکي در ایجاد حس امنييت کيه داراي اهمييت    

بایست در طراحی بناهاي عمومی جهت حضور شهروندان در این  ضياها  اند و میبوده

 رند.مورد توجه قرار گي
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 (  1488بيات، بهرا ،)«        بررسی عوامل مؤثر بر احسياس امنييت شيهروندان تهرانيی بيا تأکييد بير

، 1 صلنامه انتظا  اجتمياعی، سيال اول، شيماره    « هاي جمعی، عملکرد پليس و بروز جرائمرسانه

 .41-16صص 

   ،راتحلييل مطالعيات مربيوط بيه     »(، 1431اسيماعيل ) بيات، بهرا ؛ حسنوند، احسان و حسينوند 

 .63-36، صص ۲3نشریه مطالعات امنيت اجتماعی، شماره « احساس امنيت اجتماعی

 توانمندسازي معابر و محيالت  »(، 1483اهلل؛ کالنتري، محسن و حسنی، سعيد )رستمی، روحبيات

 ریت شهري، مشهد.ریزي و مدی، دومين کنفرانس ملی برنامه«شهري در برابر بزهکاري

 ( 1436درودي، محمدرضا ،)«       بررسی تأثير ساختار کالبيدي پيارک هرنيدي بير احسياس امنييت

 .34-114، صص 33پووهشی مطالعات امنيت اجتماعی، شماره - صلنامه علمی« اجتماعی

 ( 1436درودي، محمدرضا ،)« ي مؤثر بر ارتقاي ميزان احساس امنييت  هامؤلفهسنجش و ارزیابی

پووهشی مطالعات - صلنامه علمی« اي سکونتی؛ نمونه موردي: محله تهرانپارس غربیهدر محيط

 .1.4-144، صص .1امنيت اجتماعی، شماره 

  ،نشریه پيووهش  « هادر حفظ امنيت  ردي انسان هادولتبررسی وظيفه »(، 1434) اهللروحرهامی

 .181-۲11، صص 34حقوق عمومی، شماره 

  ،هياي کالبيدي بير احسياس امنييت در      تأثير مؤلفيه ( »1433نگار )رهنما، محمدرحيم و حسينيان

، 18، شماره  6نشریه پووهشنامه خراسان بزرگ، دوره «  ضاهاي عمومی، محله آبکوه شهر مشهد

 .61-73صص 

  نظریييه روانشناسييی  بيير اسيياس، تحليييل  راینييد ادراک بييان ایرانييی (1488)چراغييی، آزاده شيياه

 .71-81، 1یت شهر، سال سو ، شماره ی، تهران:  صلنامه هوشناختبو 

 محاط در محيط:  کياربرد روانشناسيی محيطيی در    (1431) چراغی، آزاده و بندرآباد، عليرضاشاه ،

 معماري و شهرسازي، تهران: سازمان  جهاد دانشگاهی.

 بررسی تأثير ساختار کالبدي پارک هرندي بر »(، 1436) ليخل ديسخواه، حسين و عليپور،  رهادي

، صيص  33پووهشی مطالعات امنيت اجتماعی، شيماره  - صلنامه علمی« س امنيت اجتماعیاحسا

114-34. 

 و  نفيس عيزت خانواده بيا   -رابطه غنی بودن پيوند کار»(، 1433پرور، محسن  و مرادي، آیدا )گل

 .1.1-1۲3، صص 1433، تابستان ۲۲، شماره 6دوره « یشناختروانامنيت 



 ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 13.1وسو ، بهار  صلنامه علمی امنيت ملی، سال دوازدهم، شماره چهل/  .47

 

 کننده ر تارهاي انحرا ی در رابطه بين استرس نقش تعدیل( »1433پرور، محسن  و همکاران )گل

، صيص  ۲شيماره   .1نشریه روانشناسی معاصير، جليد   « شدهادراکی شناختروانش لی و امنيت 

1..-84. 

  روانشناسی محيط و کاربرد آن، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد (8.14)مرتضوي، شهرناز ،

 بهشتی، تهران.

  ي درون و بيين  هيا پيووهش یی از هيا نمونيه روانشناسيی اجتمياعی،    ،(1486) مرتضوي، شيهرناز

  رهنگی، تهران: دانشگاه شهيد بهشتی.

  ي مسکونی با رویکرد ایجاد حيس  هامجتمعبررسی طراحی »، (1433)مرتضی طهماسبی بلداجی

 ی مهندسی شهرسازي و معماري.المللنيبکنفرانس « امنيت در  ضا

  انشناسی محيطی: دانشی نو در خدمت معماري و طراحی شهري، نشریه ، رو(8.14)مطلبی، قاسم

 ..1هنرهاي زیبا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، شماره 

 محميودي، چياپ اول،    غالمرضيا ، روانشناسی محيطی، ترجمه: (8714)مک اندرو،  رانسيس تی

 انتشارات زرباف اصل، تهران.

 ي منظر شيهري  هامؤلفه(، بررسی نقش 143۲حسين )نواد، منوچهر و نوایی، مؤیدي، محمد؛ علی

: محليه اویين   مطالعه مورددر ارتقاي سطح احساس امنييت در  ضياهاي عميومی شهري؛ نمونه 

 .113-131 صص ، 41تهران،  صلنامه مطالعات اجتماعی، شماره 

 بير   رمؤث(، سنجش عوامل کالبدي 1437ی و رجبی، مریم )مجتبنواد، منتظر الحجه، مهدي؛ شریف

پووهشيی معمياري و    -حس امنيت در  ضياهاي شيهري از دیيدگاه سيالمندان، نشيریه علميی       

 . 31-1.1، 11، شماره 3شهرسازي ایران، دوره 

 ( ارائه مدل کاربردي از  رآیند طراحی معماري مبتنيی بير   1436مردمی، کریم و دهقانی تفتی، محسن .)

 .1.3 - 1۲۲، سال پنجم، 16شماره المی، ي معماري اسهاپووهشی اسالمی،  صلنامه شناسیهست

 ي هيياانيييبنی بيير تييأمل(، 1431، عبدالحميييد؛ مردمييی، کييریم و رئيسييی، محمييدمنان ) کييارنقييره

 .134 -11۲، 3، شهرآرمانی معماري معاصر، شناختمعر ت

 ( 148۲نویدنيا، منيوه ،)«صص 1 صلنامه مطالعات راهبردي، شماره « درآمدي بر امنيت اجتماعی ،

76-11. 

 ( 1483نویدنيا، منيوه ،)«       صيلنامه  « اولویيت امنيتيی شيهروندان در منياط  مختليف شيهر تهيران 

 .87-33ج را ياي انسانی، سال دو ، شماره دو ، صص 

 ي اسيازه (، نقيش سياختار   1433، مهدي و سيامک، پناهی )آبادکاملپور، جعفر؛ محمودي یوسف

 ی. رهنگ -دان، نشریه ت ييرات اجتماعی هاي عمومی در ت يير احساس امنيت شهرونساختمان
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