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اســتفاده از الگــوی غیــر اســامی وارد شــده بــه معمــاری مســکونی ایــران ،متــن معمــاری مســکونی را دچــار گســیختگی كــرده اســت.
ایــن شــرایط در مناســبات اجتماعــی دیــده شــده :رضایتمنــدی بصــری ،تغییــر ترکیــب و نحــوه توزیــع بافــت مســکونی در قالــب تخلیــه
مرکــز شــهر و محــات قدیمــی ،رشــد حاشــیه نشــینی بــدون توســعه شــهروندی جنبههایــی از گســیختگی فضــای شــهری هســتند.
تحلیــل ادرا ک بصــری شــهروندان اســامی ،جهــت گیــری ســا کنین را از تحــوالت کالبــدی محلــه نشــان میدهــد .در ایــن تحقیــق
مولفههــای ارزیابــی ادرا ک ناظــر ،بــا توجــه بــه معیارهــای فرهنــگ اســامی انتخــاب شــده و بــا تحلیــل پدیدههایــی از قبیــل :فراوانــی
رخدادهــای ضــد اجتماعــی و غیــر اســامی ،کاهــش تعلــق خاطــر ،گســیختگی بافــت ،نابســامانی و آشــفتگی محیــط بررســی شــده کــه
در مجمــوع ارزش كیفیــت محیــط را بیــان میكننــد .مطالعــات آمــاری در گونههــای نویــن ســاختمانهای مســکونی تهــران کــه بــه
صــورت مجتمعهــای بلنــد مرتبــه طراحــی شــده انــد ،دنبــال میشــود .تحقیــق انجــام شــده در جزییــات ناهنجاریهــای اجتماعــی
مســكن بــا روش عاملــی تحلیــل شــده انــد .بررســی شــامل فضاهــای ســکونتی اســت كــه تحــت تأثیــر جوامــع غیــر اســامی وارد طراحــی
شــهری ایــران شــده اســت و هنجارهــا و مغایرتهــای مشــاهده شــده در رفتــار ســا کنین خانههــای تــک خانــواری ،خانههــای چنــد
واحــدی و باالخــره مجتمعهــای مســکونی مقایســه شــده اســت .نتیجــه نشــان میدهــد کــه مجتمعهــای مســکونی بلنــد مرتبــه
بــا رفتارهــای ضــد اجتماعــی قریننــد .بدیــن ترتیــب ا گــر عــوارض و دســتاوردهای توســعه مســکن را در دو دســته متمایــز قــرار دهیــم
و رونــد تغییــرات آنهــا را در طــول زمــان بررســی کنیــم مجموعــه آنهــا همچــون دو جریــان متضــاد بــه نظــر خواهــد رســید کــه یکــی
فراینــد پویایــی زندگــی شــهری و دیگــری فراینــد گســیختگی آن اســت .همچنیــن بافتهــای محلــه ای بــدون هویــت شــاخص
فرهنــگ اســامی دارای ناهنجاریهــای اجتماعــی هســتند و در صــورت عــدم برنامــه ریــزی کالبــدی میتوانــد بــه بحــران هویتــی در
شــکل اجتماعــی منجــر شــود.

 .1مقدمه

توســعه و مفاهیــم مشــتق از آن در دوران معاصــر و در مقیــاس
وســیع نــه تنهــا در علــوم اجتماعــی و در چارچــوب نظامهــای
مختلــف راهبــردی ،بلکــه در تفکــرات کاربــردی معمــاری نیــز بــه
عنــوان یکــی از باالتریــن معیارهــای ســازماندهی بــه کار مـیرود.
از ایــن رو شــاخصهای رفاهــی موجــود در جوامــع توســعه یافتــه،
الگوهــای آرمانــی شــده اســت کــه بــه نســبت آن کمتــر توســعه
یافتــه هســتند و دســتاوردهای علمــی و فنــی ایــن جوامــع ،مــورد
در خواســت کشــورهای در حــال توســعه قــرار میگیــرد.
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بررســی کیفیــت زندگــی شــهری و تغییــر و تحــوالت آن
در دهههــای اخیــر ایــران نشــان میدهــد کــه توســعه
مجتمعهــای مســکونی در تهــران دارای دو روی متضــاد اســت
کــه آنهــا را میتــوان بــه رویههــای مثبــت و منفــی توســعه
تعبیــر کــرد .وجــوه مثبــت توســعه در شــاخصهایی ماننــد
تنــوع یافتــن خدمــات  ،رشــد تکنولــوژی ســاخت و غیــره دیــده
میشــوند[  .]2 ،1ولــی وجــه منفــی توســعه نیــز در شــهر تهــران در
پــاره ای شــاخصها بــه روشــنی قابــل مشــاهده اســت  :فراوانــی
رخدادهــای ضــد اجتماعــی  ،کاهــش تعلــق و عالقهمنــدی
شــهروندان نســبت بــه محیــط زندگیشــان  ،فقــدان فضاهــای
فراغــت ،نابســامانی و آشــفتگی ســیمای محیــط جنبههــای
مختلفــی از وجــه منفــی توســعه شــهری در بافــت مســکونی
تهــران هســتند .پــس توســعه انــواع مختلــف مســکن شــهری در
تهــران را بــه طــور کلــی میتــوان "توســعه بحرانــی گســیختگی
مســکن" نــام نهــاد[  .]4 ،3موضــوع ایــن تحقیــق بــه بحــث
دربــاره یکــی از وجــوه منفــی توســعه  ،یعنــی بررســی ارتبــاط و
ریش ـههای ناهنجاریهــای رفتــاری و نــوع طراحــی بافــت
مســکونی شــهری در تهــران اختصــاص دارد.ایجــاد هویــت
مشــترک از اهــداف شــهری اســامی اســت[  .]5وا کنــش بــه
ایــن موضــع ،بســیاری از نظریههــا و رویههــای برنامــه ریــزی و
طراحــی شــهری بــه مقیاسهــای کیفــی ،کوچــک و مشــخص
انســانی در قلمــرو اجتمــاع محلــی ،را مــورد تحلیــل قــرار داده
و یافتههــای تحلیلــی نشــان میدهنــد کــه کیفیــت محیــط
زندگــی ،بــدون ایجــاد اجتمــاع باهویــت و فضــای تعریــف شــده
ای کــه بــا فرهنــگ همخــوان باشــد ،دســتاوردی ضعیــف دارد
[  . ]7،8 ،6ســوال اصلــی پژوهــش ایــن اســت کــه رضایتمنــدی
بصــری و حــس تعلــق شــهروندان ،بــا ویژگیهــای فرهنــگ
اســامی ،بومــی و غیــر مدرنیســتی محیــط در محلــه ،چگونــه
مرتبــط اســت؟ بایســتههای رضایتمنــدی بصــری ،در بســتر
شــکلگیری شهرســازی و معمــاری اســامی بــا هویتیابــی
ارتبــاط دارد؟
هویــت در شهرســازی اســامی را میتــوان بــر اســاس ویژگیهــای
آن شــناخت .زیــرا یکــی از بهتریــن راههــای شــناخت ،بررســی

نتایــج حاصــل از آن اســت .آ گاهــی بــه نقــش محیــط ایرانــی-
اســامی و واصــل گردانیــدن انســان بــه رضایتمنــدی و تعلــق
خاطــری کــه از تبعــات وصــول انســان بــه هویــت محیــط اســت
[  . ]10 ،9ادرا ک بصــری ســا کنین بــه عنــوان بایســتههای
دســتیابی بــه عوامــل موثــر در رضایتمنــدی شــهروندان اســامی
در نظــر گرفتــه میشــود[  . ]11مولفههــای ارزیابــی ادرا ک ناظــر،
بــا معیــار اصــول اســامی حا کــم انتخــاب شــده و بــا تحلیــل
پدیدههایــی ماننــد فراوانــی رفتارهــای ضــد اجتماعــی و غیــر
اســامی ،کاهــش تعلــق خاطــر ســا کنین ،گســیختگی بافــت،
نابســامانی و آشــفتگی محیــط بررســی شــده کــه در مجمــوع
ارزش كیفیــت محیــط و وصــول بــه هویــت را بازگــو میكننــد.

 .2چارچوب نظری
نســخه بــرداری از الگوهــا و روشهــای غربــی در معمــاری
مســکونی ایــران ،بــدون تنظیــم و تعدیــل آن بــرای انطبــاق بــا
زمینــه شــرایط بومــی ،عوارضــی را بــه وجــود آورده انــد []12،13
کــه بــه صــور گونا گــون دیــده میشــود :مصــرف منابــع ســبز
بــرای توســعه شــهری ،شــکل گیــری بافتهــای ناهنجــار و
آشــفتگی نمــای مســکونی شــهری  ،بــه هــم ریختگــی مفاهیــم و
بنیادهــای ســازمان فضــای مســکونی ؛ نظیــر محــات  ،نواحــی
مناطــق و مرکــز شــهر  ،گســیختگی بافــت محــات مســکونی
و چنــد پــاره شــدن ســازمانهای فضایــی بــه هــم پیوســته،
توســعه کمــی پدیدههــای مختلــف شــهری در برابــر فقــر کیفــی
آنهــا ،تکــرار و تکثیــر ســاختمانها و فضاهــای فاقــد طراحــی
مطلــوب ،شــاخصهای گونا گونــی از گســیختگی کالبــدی
شــهر هســتند[. ]16، 15 ، 14
از ســوی دیگــر ،وجــود عــوارض ذ کــر شــده الــزام تحقیــق در مــورد
ناهنجاریهــای اجتماعــی را بــه وجــود م ـیآورد .ارتبــاط بیــن
فقــر کیفــی فضاهــای مســکونی و عــوارض اجتماعــی محــور
اصلــی بررســی حاضــر را تشــکیل میدهــد.
مطالعــات انجــام گرفتــه در مســکن تــک خانــوار ،مجتمعهــای
مســکونی کمتــر از شــش طبقــه و بلنــد مرتبــه شــهر تهــران ،
مبتنــی بــر پیوســتگی بیــن رفتــار ضــد اجتماعــی و متغیرهــای
طراحــی مســکن تهــران اســت.
ارزیابــی میــزان عــدم رضایتمنــدی محیطــی  ،طیــف
گســتردهای از مؤلفههــا را در برمیگیــرد كــه در مجمــوع
ارزش كیفیــت محیــط را بازگــو میكننــد [  . ]19 ،18درایــن
تحقیــق ،هــدف ارزیابــی نارضایتــی شــهروندان ،بــا اســتفاده
از مؤلفههایــی چــون انحطــاط محیــط ،تبهــكاری ســكونتی،
فروپاشــی خانــواده  ،آتشافروزیهــا  ،آشــفتگیها و یافتــن
تأثیــر هریــك از ایــن مؤلفههــا بــر روی متغیــر“ رضایتمنــدی“
ا ســت.

وا کنــش بــه بحــران حاصــل از عــدم رضایتمنــدی محیطــی را
میتــوان در ظهــور هویتهایــی کــه در ســطوح منطق ـهای،
شــهری و محل ـهای ظاهــر میشــوند ،بــا مشــخصه از خــود
بیگانگیهــای جمعــی مشــاهده کــرد [  . ]19بافتهــای شــهری
بیــش از پیــش بــه ســوی فرهنگهــای موقتــی و تقلیــدی
جهتگیــری کــرده و میتوانــد شــهروندان را دچــار اســتحاله
هویتــی کنــد ،و آنهــا را هــر چــه بیشــتر از هویــت متناســب
فرهنگــی دور کنــد.
نگاهــی تاریخــی بــه تجربیــات جهانــی در زمینــه اتخاذ سیاســت
الگوبرداریهــای اقتباســی محل ـهای ،نشــانگر بــروز معضــل از
میــان رفتــن مفهــوم حیــات جمعــی در ایــن محــات اســت كــه
نقــش انــكار ناپذیــری در از بیــن رفتــن حــس تعلــق و در ادامــه از
دســت رفتــن ســرمایه اجتماعــی در الگــوی محلــه دارد.
وجــود ســطح بــاالی ترا كــم جمعیتــی و ســاختمانی در
محــات میتوانــد بســتر و زمین ـهی مســاعد بــرای شــكلگیری
ناهنجاریهــا و آســیبهای اجتماعــی را فراهــم ســاخته و
بهطــور مســتقیم بــر ادراك افــراد از میــزان امنیــت و ایمنــی
محیــط ســكونت خــود تأثیرگــذار باشــد .مجموعــه ایــن مســائل
و عــوارض ،اتخــاذ تصمیمهــا و راهكارهــای علمــی و مؤثــر بــرای
تجدیــد ســاختار محیــط بــه منظــور كاهــش آســیبپذیری آن
را بــه ضرورتــی انكارناپذیــر بــدل میســازد [ . ]22 ،21 ،20

.3پیشینه تحقیق

پیــش از ایــن ،رضایتمنــدی بصــری بهعنــوان یكــی از
معیارهــای كلیــدی ســنجش میــزان كیفیــت محیطــی مطــرح
شــده ،کــه در چارچــوب ایــن اهمیــت ،كیفیــت محیــط
را مشــتمل بــر “یــك محیــط بــا كیفیــت بــاال كــه احســاس
رضایتمنــدی بــه جمعیتــش را بــه واســطه ویژگیهایــی كــه
ممكناســت فیزیكــی ،اجتماعــی یــا ســمبلیك باشــند ،منتقــل
ف شــده اســت [ . ]26 ،25 ،24
میكنــد“ تعری ـ 

.4طرح مسئله
بررســی کیفیــت زندگــی شــهری و تغییــر و تحــوالت آن در
دهههــای اخیــر ایــران نشــان میدهــد کــه توســعه محلــه
دارای دو روی متضــاد اســت کــه آنهــا را میتــوان بــه رویههــای

وجــوه منفــی توســعه را بــه روشــنی در پدیدههایــی از
قبیــل :فراوانــی رخدادهــای ضــد اجتماعــی ،کاهــش تعلــق
وعالقهمنــدی شــهروندان نســبت بــه محیــط زندگیشــان،
فقــدان فضاهــای فراغــت مناســب ،نابســامانی و آشــفتگی
ســیمای محیــط ،جنبههــای مختلفــی از وجــه منفــی توســعه
شــهری در بافــت مســکونی هســتند[  ]30 ، 29 ،28 ،27پــس
توســعه انــواع مختلــف مســکن در توســعه شــهری را بــه
طــور کلــی میتــوان “توســعه بحرانهــای ناهنجاریهــای
اجتماعــی” نــام نهــاد
موضــوع ایــن تحقیــق بــه بحــث دربــاره یکــی از وجــوه منفــی
توســعه ،یعنــی بررســی ارتبــاط و ریش ـههای ناهنجاریهــای
رفتــاری ،رضایتمنــدی بصــری شــهروندان از نــوع طراحــی
بافــت محلــه اختصــاص دارد.
در ایــن تحقیــق ،فراوانــی رخدادهــای ضــد اجتماعــی در
ســه گونــه مســکن شــهر تهــران محاســبه شــده اســت .ایــن
مطالعــات میدانــی بــر اســاس جمعیــت مســتقر در مســکن تــک
واحــد ســكنی ،مجتمــع مســكونی كمتــر از  10واحــد مســكونی
و مجموعههــای مســکونی بیــش از  10واحــد ســكونتی در
منطقــه دو تهــران را شــامل میشــود.
مطالعــه مــورد نظــر  115بلــوک مجتمعهــای مســکونی بیــش
از ده واحــد ســكونتی کــه شــامل  1465واحــد اســت را در بــر
گرفتــه و بنابرایــن در حــوزه بررســی مســکن ،مطالعــه مــورد نظــر
جمعیتــی بالــغ بــر  5860نفــر را پوشــش میدهــد .در بخــش
مجتمعهــای مســكونی كمتــر از  10واحــد ســكونتی ،جمعیــت
مــورد تحلیــل ،ســا کن در  270بلــوک بــوده انــد و در  1350واحــد
مســکونی مســتقر شــده انــد و جمعیــت ســا کن آن  5400نفــر
میباشــند .تحلیــل جمعیــت مســتقر در مســکن تــک خانــوار
شــامل  870واحــد مســکونی اســت کــه جمعیتــی معــادل
بــر  5220نفــر را شــامل میشود.بررس ـیهای انجــام شــده
بــر مبنــای در نظــر گرفتــن ســطح متوســط معیشــتی جامعــه
مســکون در تهــران صــورت گرفتــه اســت (جــدول .)1
اندازهگیــری میــزان عــدم رضایــت از محیط پیرامــون ،مقولهای
پیچیــد ه اســت و بــه بســیاری از عوامــل فــردی و غیــر فــردی
ط محلــه
بســتگیدارد .از ســوی دیگــر بحــث كیفیــت در محی ـ 
بــه دلیــل برخــورداری ایــن ســكونتگاهها از ویژگیهایــی
ماننــد ســطح ترا كــم بــاالی جمعیتــی ،فاقــد ارتبــاط هویتــی بــا
ســا کنان ،حساســیت و پیچیدگــی مضاعفــی را نســبت بــه ســایر
بافتهــای مســكونی دارد.
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بــرای ســنجش میــزان رضایــت از نواحــی ســكونتی و عوامــل
تأثیرگــذار مربــوط بــه آن ،بــه دیــدگاه رفتــاری توجــه کمتــری
شــده اســت و بیشــتر بــه مؤلفههــای كالبــدی اشــار ه شــده
اســت .از جملــه افــرادی كــه درایــن زمینــه كاركردهانــد،
میتــوان بــه آرا گونــز 2و امریگــو 3اشــارهكرد كــه در ســال 1997
تحقیقــی درخصــوص رضایتمنــدی و ارزیابــی ســكونتی افــراد
از محیــط سكونتیشــان انجامدادنــد[ . ]23

مثبــت ومنفــی توســعه تعبیرکــرد .وجــوه مثبــت توســعه در
شــاخصهایی ماننــد تنــوع یافتــن خدمــات ،رشــد تکنولــوژی
ســاخت و امثــال آنهــا میتــوان مشــاهده نمــود.

 .5یافتهها

ارزیابــی و اســتخراج الگــوی محــدودهی جمـعآوری دادههــا بــر
اســاس بــه قاعــده درآوردن اطالعــات مشــاهده شــده اســت و
بــر مبنــای ســاز و کارهــای اجتماعــی در بخشهــای مســکونی
محلــه بــه دســت آمــده اســت.
فراینــد تحقیــق مــورد نظــر ،بررســی فراوانــی رخدادهــای
ناهنجــار اجتماعــی ،در چنــد حــوزه یــاد شــده اســت.
رفتــار ناهنجــار در آشــوب اجتماعــی و فضــای زیســت انســان،
خــود بــه خــود بســط پیــدا میکنــد :هــر خالفــی  ،خالفــی دیگــر
را میســازد ،از پرا کنــدن تصادفــی زبالــه و هجــو نویســی بــر
دیوارهــا و خرابــکاری عمــدی گرفتــه تــا قضــای حاجــت در
آسانســورها و ورودیهــا .مــوارد در نظــر گرفتــه شــده در تحقیــق
مــورد نظــر ،عــاوه بــر مــوارد فــوق شــامل؛ دســتبرد ،آســیب
رســانی بدنــی ،دزدی و خســارت وارد کــردن بــه خــودرو ،بــد
رفتــاری بــا کــودکان ،تخریــب امــوال عمومــی ،ورود بــه عنــف و
هجــو نویســی اســت.
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مقایســه رفتارهــای ناهنجــار بیــن ســا کنان خانههــای تــک
خانــواری  ،خانههــای چنــد واحــدی و باالخــره آپارتمانهــا در
نمودارشــماره  2نشــان داده شــده اســت.
تحلیــل در جزییــات نشــان میدهــد کــه رفتارهــای ضــد
اجتماعــی در مجتمعهــای مســكونی بیــش از ده واحــد
ســكونتی و بــا افزایــش تعــداد واحدهــای ســكونتی بیشــتر
دیــده میشــود .نتایــج بررس ـیها از پیوســتگی بیــن رفتــار
ضداجتماعــی و متغییرهــای طراحــی در نمــودار شــماره 1
نشــان داده شــده اســت.

نتیجه گیری

بــه دلیــل الگوبــرداری از طر حهــا و برنامههــای غیــر همخــوان
بــا فرهنــگ اســامی-ایرانی؛ ویژگیهــای فرهنگــی و اجتماعــی
بــه طــور عــام و بایســتههای هویــت ســاز بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن نشــانههای ارزش اســامی بــه طــور خــاص ،مــورد
توجــه نبودهانــد .در حالیکــه تحقــق محل ـهای هماهنــگ بــا
فرهنــگ اســامی ،مســتلزم توجــه بــه توســعه یابــی بــا رویکــرد
فرهنــگ اســامی اســت.
متغیرهــای طراحــی نمیتواننــد بــه صــورت مجــرد بررســی
شــوند و تاثیرهــای آنهــا ممکــن اســت بــا ســایر جنبههــای
طــرح در نــوع مســکن  ،تقویــت وتشــدید شــود .نتیجــه
تحقیــات نشــان داد کــه انــدازه و عمــر ســاختمان فــی نفســه
مشــکلزا نیســتند امــا از تحلیــل دادههــا  ،نتیجــه گرفتــه
میشــود کــه رفتــار ضــد اجتماعــی بــه ترا کــم جمعیــت وابســته
اســت .از ســوی دیگــر تحلیــل نتایــج مشــخص میکنــد هــر چــه
تعــداد طبقــات  ،واحدهــا  ،بلوکهــا  ،راهروهــای ارتباطــی
و راههــای فــرار افزایــش یابــد وضعیــت اجتماعــی وخیمتــر
شــده اســت .تشــدید وضعیــت ناهنجــار اجتماعــی متناســب
بــا ترا کــم جمعیتــی بازگــوی نــوع طراحــی اســت کــه تامیــن
خلــوت و فردیــت انســان در آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت.
بــرای آپارتمانهــا و در صــدر همــه  ،اســتقرار حیاطهایــی کــه
بــه جهــت عــدم تامیــن فضــای کافــی و عمــق نامناســب آن،
توانایــی ایجــاد مکانــی دارای هویــت و مشــخصههای فــردی و
طبیعــی را ندارنــد؛ وجــود مشــکالت و ناهنجاریهــای رفتــاری
بــارز اســت.
جدول  1حوزه بررسی مسکن

ارهت نکسم ینوگرگد رد یمالسا هشیدنا ینیرفآزاب

تحقیقــات بــه صراحــت نشــان میدهنــد کــه عناصــر طراحــی
بــه تنــاوب بــا ناهنجاریهــای اجتماعــی زیــر روبــرو هســتند:

تعدد واحد
سكونتی
در محل
سكونت

تبهــکاری ســکونتی ( ورود بــه عنــف  ،دزدی  ،آســیب رســانی
بدنــی ).

مجتمع
مسکونی
بیش از
 10واحد
مسكونی

آشــفتگی روانــی (اختــاالت شــخصیتی  ،اعتیــاد  ،جنــون و
افســردگی).

مجتمع
مسكونی
کمتر از
 10واحد
مسكونی

انحطاط محیط (هجو نویسی  ،تخریب اموال عمومی).

خشونت با کودکان  ،همسر آزاری.

بــه نظــر میرســد تمــام ایــن ناهنجاریهــای اجتماعــی بــا
پنــج ویژگــی مدرنیســتی در انــواع مســکن مربــوط باشــد .
نمــودار شــماره  1ایــن ارتبــاط را بــا چهــار ویژگــی نــوع راهروهــای
دسترســی نشــان میدهــد و نمــودار  2بــا عمــق حیــاط ورودی.

تعداد بلوک

مسکن تک
واحد

(منبع :نگارنده)

115

270
-

تعداد واحد

1465

1350
870

جمعیت
مستقر

5860

5400
5220

میانگین
نفرات
مستقر در
یک واحد
مسکونی

 4نفر

 5نفر
 6نفر

جدول  2ارتباط ناهنجاریها با انواع مسکن (درصد)
تک خانواری
ریختن زباله
پرا کندگی زبالهها
هجو نویسی
تخریب اموال عمومی
قضای حاجت

8/19
4/0
2/1
9/1
0/0

مجموعه مسکونی تا  10واحد مسكونی

37/-

5/16
5/0
5/2
0/0

آپارتمانهای بیش از  10واحد مسكونی

1/86

7/45
2/76
5/38
4/18

(منبع :نگارندگان)
نمــودار  -1منحنــی جمــع ناهنجاریهــای اجتماعــی  ،نمایــش دهنــده هشــت نــوع قانــون شــکنی اســت کــه در مجتمعهــای
مســکونی بلندمرتبــه واقــع در پنــج منطقــه مســکونی تهــران گــزارش شــده اســت
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(منبع :نگارندگان)

(منبع :نگارندگان)
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نمــودار  - 2منحنــی جمــع ناهنجاریهــای اجتماعــی  ،نمایــش دهنــده هشــت نــوع قانــون شــکنی اســت کــه در خانههــای چنــد
واحــدی کمتــر از  10واحــد مســكونی واقــع در پنــج منطقــه مســکونی تهــران گــزارش شــده اســت

نقـــش
جه ــان

نمــودار  -3منحنــی جمــع ناهنجاریهــای اجتماعــی  ،نمایــش دهنــده هشــت نــوع قانــون شــکنی اســت کــه در خانههــای چنــد
واحــدی کمتــر از  10واحــد مســكونی واقــع در پنــج منطقــه مســکونی تهــران گــزارش شــده اســت
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(منبع :نگارندگان)
ش ـمـ ــاره7-1
بهار 1396

نمودار شماره ( )2ارتباط انحطاط محیط ( هجو نویسی  ،تخریب اموال عمومی ) با عمق حیاط ورودی

فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان
ارهت نکسم ینوگرگد رد یمالسا هشیدنا ینیرفآزاب

(منبع :نگارندگان)

پی نوشتها
Residential satisfaction theory1.1
Aragones2.2
Amerigo3.3
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