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مطالعات روانشناسی بر ارتباط عمیق میان زیبایی و احساس آرامش و امنیت تأکید دارد .انسان در
مقاله پژوهشی
جامعه امروزی با تحوالت محیطی متفاوتی مواجه است .ایجاد مجتمعهای مسکونی یکی از این
شماره 39
تحوالت در ساختار محیطی افراد جامعه است .مسئلهای که میتوان مطرح کرد ،تأثیر مجتمعهای
دوره 17
مسکونی به عنوان تغییرات ساختاری جدید بر حس امنیت افراد جامعه است .زیباییشناسی علمی
آموزشی،الی 210
صفحه 196
دانشکده ،دانشگاه ،شهر ،کشورexample@email.com ،
 1گروه
است که میتوان از آن برای ایجاد حس امنیت کمک گرفت .امروزه وجود امنیت به عنوان یکی از
نیازهای اصلی انسانها از مهمترین عوامل ساختاری کیفیت زندگی است .این پژوهش با روش
1398/10/26
تاریخ ارسال مقاله:
توصیفی و تحلیلی و با رویکرد کمی و کیفی انجام شده است .جامعه پژوهش حاضر شامل بیش از
1399/03/10
تاریخ داوری:
 2000نفر است که نمونه در دسترس آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .بعد از توزیع
1399/08/11
تاریخ صدور پذیرش:
کردن پرسشنامه ،دادهها با استفاده از نرم افزار  Spssدر دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه
1399/09/01
تاریخ انتشار:
و تحلیل قرار گرفتند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که  5عامل اصلی بر امنیت محیطی و کاهش
جرم در بافت مجتمعهای مسکونی تأثیر به سزایی دارند .این  5عامل عبارتند از امنیت فیزیکی،
نظارت ،ترس از جرم ،قلمروپایی ،مدیریت و نگهداری که بعد از مقایسه میانگین آنها در گروه نمونه
امنیت محیطی ،زیبایی شنا سی ،کاهش
نتایج نشان داد که مؤلفه نظارت دارای میانگین زیاد و مؤلفه ترس از جرم دارای میانگین کمتری
جرم ،عوامللل م ح ی طی ،م ج ت معهللای
است ،میانگین سایر متغیرها (امنیت فیزیکی ،قلمروپایی و مدیریت و نگهداری) نیز در حد متوسط
آموزشی.
بودند .بنابراین در امنیت محیطی در بافت مجتمعهای مسکونی امنیت فیزیکی ،نظارت ،ترس از
DOR:
جرم ،قلمروپایی ،مدیریت و نگهداری سهم به سزایی دارند .توجه به این مؤلفهها در کنار ایجاد
https://dorl.net/dor/20.1001.
محیطهای طبیعی نقش مهمی در تثبیت فضایی با تسلط ساختاهاری زیبا و آرامشبخش در
1.1735708.1399.17.39.11.9
مجتمعهای مسکونی دارد
روشن فکر جورشری ،سبحان؛ اسدی
ملکجهان ،فرزانه و موالیی هشجین،
نصراهلل .)1399( .ساختارهای زیبایی
شناختی موثر سازنده محیطی در ایجاد
حس امنیت در مجتمع های مسکونی.
هنر اسالمی.210-196 ،)39(17 ،
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مقدمه
نیاز به مسکن یکی از ابتداییترین نیازهای بشر است و انسانها از بدو پیدایش در جستجوی یافتن محلی برای سکونت
و استراحت در آن بودند .امروزه مسکن مفهوم خاصی از مکان برای سکونت و امنیت است و وجود امنیت یکی از
مهمترین عوامل ساختاری کیفیت زندگی به شمار میآید .بهطوریکه در طبقهبندی نیازها مازلو بعد از نیازهای
فیزیولوژیکی در سطح دوم هرم نیازها قرار دارد .مجتمعهای مسکونی امروزه تبدیل به یکی از پرکاربردترین سکونت
افراد در شهرها شدهاند .ویژگی زندگی جمعی در این مکانها زمینهساز وجود پتانسیل بیشتری برای بروز جرم است.
وقوع جرم توسط گروه ساکن در مجموعه مسکونی باعث زشت شدن محیط و از میان رفتن زیبایی محیط و منظر در
مجموعه مسکونی میشود .منظر با کیفیت باال احساساتی مثبت از قبیل امنیت ،آرامش ،گرما ،شادی یا مسرت را تداعی
میکند و بالعکس ،منظر با کیفیت پایین با استرس ،ترس ،ناامنی ،محدودیت ،اندوه یا دیگر احساسات منفی را همراه
دارد .ویژگیهای زیباشناختی تأثیر خود را بر خلق ادراک ذهنی مشاهدهگر خواهد گذاشت که میتواند با حس ادراک
مثبت از محیط در ارتباط با شکلگیری محیطی امن و یا ناامن شود .نقش امنیت در مناطق مسکونی در جهان غیرقابل
انکار است .طی نیم قرن گذشته ،نظریه پیشگیری از جرم از روشهای علمی و پیچیدهای برای درک و حل مشکالت
جرم استفاده کرده است .به طور هم زمان ،تغییر و تحوالت چشمگیری در نحوه طراحی و امنیت در مورد شهرها به
وجود آمده است .در بسیاری از موارد ،این توسعهها به تفکر کاملتر در مورد شهرنشینی و ایمنی در شهرهای رو به
گسترش قرن  21به اوج خود رسیدند .با توجه به این موارد و اهمیت مطالعه در زمینه امنیت مناطق مسکونی این
پژوهش درصدد بررسی عوامل ساختاری زیبایی شاختی مؤثر بر امنیت محیطی در بافت مجتمعهای مسکونی است.
پیرامون این موضوع تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است با این حال آثاری در زمینه زیباییشناختی
مسکن به رشته تحریر در آمده است .مقالهای با عنوان«سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زیباییشناختی در مسکن
شهری(مطالعه مورد :مجله جمالآباد» ،توسط افسانه معصومی و مریم قلمبر ذزفولی( )1398به رشته تحریر در آمده
است .نویسندگان این مقاله از پژوهش خود نتیجه گرفتهاند که ابعاد سازنده فضا(کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی ،ادراکی
و زیست محیطی) در محیط مسکونی در دو قلمرو ساختمان و محله دارای ویژگیهایی است که در دو زمینه عینی و
ذهنی کیفیت زیبایی شناختی محیط را فراهم میآورد .این مقاله به بررسی مقوله زیبایی شناختی در مسکن شهری
پرداخته است در حالیکه پژوهش حاضر در صدد بررسی این مسئله در مجتمعهای مسکونی است با محوریت ایجاد
احساس امنیت است.
پژوهش کاربردی حاضر به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفت .در گلردآوری دادههلا از دو روش اسلنادی و میدانی
بهره گرفته شد .نمونه این پژوهش شامل بیش از  100نفر ساکن در د سترس از بافت محیطهای مجتمع م سکونی
آزادگان و پردی سان در ر شت ا ست .برای جمعآوری دادهها از پر س شنامه محقق ساخته ا ستفاده شد .این پر س شنامه
دارای  32سوال است که بعد از تحلیل عامل تاییدی به  5مؤلفه اصلی (امنیت فیزیکی ،نظارت ،قلمروپایی ،مدیریت و
نگهداری) تقسیم شد .روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط پنج تن از اساتید رشته معماری تایید شد .برای
به د ست آورده پایایی پر س شنامه از آلفای کرونباخ ا ستفاده شد .نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای هر کدام از مولفه
های پژوهش مقدار بین /7تا 0/82را نشان داد که نشان میدهد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است .مقدار
دقیق آلفای کرونباخ و روش نمرهگذاری هر پرسشنامه در جدول ( )1آورده شده است.
جدول-1پایایی پرسشنامه پژوهش(منبع :نگارنده)
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متغیر

تعداد سوال

شماره سوال

آلفای کرونباخ

امنیت فیزیکی

5

1-5

0/80

نظارت

7

12-6

0/75

ترس از جرم

6

18-13

0/70

قلمروپایی

6

24-19

0/82

مدیریت و نگهداری

8

32-25

0/77

وسیع بودن شهر رشت همچنین فشردگی و تراکم باالی آن باعث حساس بودن این شهر از نظر امنیت و وسعت جرم
شده است و لزوم کاهش جرم و افزایش امنیت در آن اهمیت ویژهای دارد .بافت های مسکونی مورد مطالعه در این
پژوهش عبارت است از محیط محله دو مجتمع مسکونی (پردیسان و آزادگان) .آزادگان در مرکز شهر رشت در خیابان
سعدی واقع شده که یکسو به چهار راه گلسار و از سوی دیگر به سه راه معلم و شهرداری رشت محدود شده است.
این بافت اطراف مجموعه مسکونی واقع در پیچ سعدی ،یکی از قدیمیترین مجتمعهای مسکونی در سطح شهر رشت
است .این مجتمع مسکونی بهدلیل قرار گیری در بافتی با قدمت نسبت به دیگر مجتمعهای مسکونی موجود در کالنشهر
رشت ،با توجه به این که سالها از آغاز به فعالیت این مجموعه مسکونی میگذرد ،بهترین گزینه جهت بررسی شرایط
امنیت محیطی را دارد  .مجتمع مسکونی پردیسان واقع در خیابان انصاری در ورودی شهر رشت از سمت شهر انزلی
واقع شده است و از نظر قرار گیری موقعیت ویژهای را برخوردار است .همچنین از نظر زمان ساخت در بافت جدیدتری
قرار دارد و خود مجموعه نیز پروژه جدیدتری محسوب میشود.

شکل  -2تصاویر مجتمع مسکونی مورد مطالعه باال آزادگان و پایین پردیسان

.1مجتمعهای مسکونی
مجتمعهای مسکونی یکی از ترکیبهای واحدها و بلوکهای برای اسکان که بهصورت همسان و هم شکل در یک
منطقه واقع است که در بسیار از موارد مانند مشاعات ،سیستمهای گرمایش و تهویه اشتراک دارند و قسمت خصوصی
در داخل بنا مسکونی میباشد .مجموعه مسکونی محوطه ،فضا و مکانی که یک یا چند خانوار در آن سکونت داشته
باشند با چندین ورودی (شارع عام یا شارع خاص) راه داشته باشد .نوعی خاص از واحدهای آپارتمانی با فضای باز و
حیاط مشترک باشند را مجموعه مسکونی گویند (زنونی ،شبابی . )131: 1374،این مجموعهها ،در یک بلوک شهری
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یکسری آپارتمان تا  10طبقه بهصورت یکپارچه پدید آمده و طراحی میشوند (پوردیهیمی .)100 :1391 ،بنابراین
یکی از مهمترین ویژگیهای ماهوی مجتمعهای مسکونی تراکم جمعیت در این محیط است.
در خصوص چرایی پیدایش این محیطهای مسکونی باید گفت مجموعههای مسکونی راه حلی برای حل کمبود مسکن
و با هدف توسعه مسکن است« .مجتمعهای مسکونی را میتوان شامل تعدادی بلوک ساختمانی در نظر گرفت که
میتواند شامل گونههای مختلف مسکن تک خانواری ،آپارتمانهای کوتاه و بلندمرتبه باشد» (عزیزی .)1 :1385،تعدای
بلوک ساختمانی را میتوان مجتمعهای مسکونی در نظر گرفت که میتواند شامل گونههای مختلف مسکن (آپارتمان-
های کوتاه ،تک خانواری و بلند مرتبه) باشد .در این مجموعهها ،در یک قطعه زمین بلوکهای آپارتمانی براساس
طراحی از قبل مورد تفکر واقع شده قرار میگیرند .بلوکها و آپارتمانها میتوانند در شکلهای مختلف با یکدیگر
ترکیب شوند و فضای باز در ارتباطی معنیدار با بلوکها قرار گیرند .از دیگر خصوصیات مجموعههای مسکونی میتوان
به محدوده و حریم مشخص و جداشده شده آنها از محیط پیرامون شهری اشاره کرد که در بعضی موارد میتواند
آنها را به صورت جزیرهای کالبدی – اجتماعی در شهر مشخص گرداند (عینیفر و قاضیزاده .)1 :1389 ،با این
تفاسیر ویژگی خاص فضایی مجتمعهای مسکونی آنها را تبدیل به مراکزی قابل توجه از نظر سبک معماری ساخته
است و سبب میشود تا معماران این مسکن با مسائل متعددی از حیث زیباییشناختی و فضایی مواجه باشند.

 .2زیباییشناسی در معماری
واژه زیباشناسی برگردان فارسی واژه « »Aestheticاست .این واژه نخستینبار توسط الکساندر بومگارتن در قرن
هجدهم بهکار رفت ) .(Coldman, 2008: 255او در کتابی به همین نام نخست  Aestheticرا در معنای شناخت
حسی بهکار برد .سپس آن را در ادراک زیبایی حسی به ویژه زیبایی محسوس هنری استعمال کرد(.همان) .ایمانوئل
کائنات با بهکار بردن این واژه در احکام زیبایی شناختی رواج و رونق بیشتری به استعمال این واژه بخشید .به تدریج
این اطالعات عنوان شاخهای از فلسفه شد که به بحث پیرامون زیبایی و هنر میپردازد .از سوی فیلسوفان و متفکران
عرصه زیبایی شناسی تعاریف گوناگونی برای این اصطالح ارائه شده است .از جمله شاخهای از فلسفه است که درباره
ماهیت زیبایی بحث میکند ).(Buld, 2007: 34زیباییشناسی همان فلسفه هنر است (.)Langfed, 1920:28
زیباییشناسی هر نوع پژوهش آن درباره هنر است ،اعم از اینکه فلسفی باشد یا علمی (.)Beardsly, 1981:85
احساس زیباییشناختی نقش مهمی در ایجاد احساس امنیت دارد .محیط انسان ساخت بوهیژه محیط شهری بر خالف
محیطهای طبیعی یا یک اثر هنری ،بهطور نسبی بسیار متغیر ،متنوع و پیچیده است :بهطوریکه در آن تمامی عناصر
و اشکال فعالیت و حرکت طبیعی ،زیستی ،اجتماعی ،فرهنگی و روانی حضور داند .بنابراین ،ادراک کیفیت محیط ،تابع
انبوهی از متغیرهای درونی و بیرونی است .عوامل عمده مؤثر بر ادراک عبارتند از:
 -1حواس پنجگانه :بینایی ،چشایی ،شنوایی ،المسه ،بویایی
 -2نیازهای ،زیستی ،اجتماعی ،روانی و فرهنگی و....
 -3کنجکاوی شناخت محیط و پیش بینی تاثیرات آن،
 -4زیبایی شناسی :ذوق و سلیقه ،زمینه فرهنگی ،تجارب عاطفی و(...بییر(207 :1381 ،
مفهوم زیباییشناختی در معماری نیز مورد توجه است .عوامل بسیار زیادی مانند قابلیت استفاده ،ساختار ،مقاومت
مصالح ،مسائل مالی و باالخره ضوابط ساختمانی این آزادی را محدود میکند .زیباییشناختی تنها عاملی که باید مورد
توجه قرار گیرد نیست اما در این نیز که این عامل در معماری نقش اصلی دارد نمیتوان شک کرد(گروتر.)1386 ،
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برخی از ویژگیهای محیطی میتوانند نقش مهمی در از بین بردن وجوه زیباییشناختی مناطق مسکونی داشته باشند.
وقوع بزه (جرم) در محیطهای مسکونی یکی از این عوامل است .با نگاه به وندالیسم می توان رفتار غیر متعارف اجتماعی
 ،به یکسری از رفتارهای بزهکاری گفته میشود که هدف اصلی آنها ویرانگری عمدی و باتمایل شخصی اموال عمومی
است و هرگونه رفتار عمدی به هرچیز زیبا در جهت تخریب تعمدی به اموالی که متعلق به همه مردم است رفتار
نامسئوالنه و تعمدی دارد و دارای سابقه طوالنی جامعهشناختی و روانشناختی این نوع رفتار امروزه «وندالیسم» گفته
میشود (محسنی تبریزی .)23 :1383 ،جامعه شناسان فعال در حوزه این گونه رفتارهای وندالیسم گونه را نوعی بزه
است را تایید کردهاند .ریچارد فلکس شرایط حاکم شده از سوی والدین بر فرزندان به عنوان اصل حاکم در جامعه را
به عنوان علل اصلی این موضوع مطرح می نمایند .پس وندالیسم نوعی بیان خشم فروخورده و شروع بع بروز حاکی از
اجحاف ،اجبار تجدید حاکمیت از سوی جوانان برای تجدید حاکمیت است ) .(Flacks, 1971:63به بیان دیگر
وندالیسم نوعی ابراز وجود گروهی در مقابل افرادی نصبت به گروه ساکت و خاموش است (.(Aronson, 2015: 1
با این تفاسیر زیبایی شناختی در معماری با مسائل اجتماعی مهمی سروکار دارد و برای حل این معضالت توجه به
وجوه سازنده امنیت فردی و اجتماعی نقشی مهمی در مسئله زیباییشناختی در معماری دارد.
.3مفهوم امنیت
امنیت در لغت به معنای نداشتن دلهره و دغدغه است .بنابراین معنای لغوی امنیت ،رهایی از خطر ،تهدید ،آسیب،
اضطراب ،هراس ،ترس ،نگرانی یا وجود آرامش ،اطمینان ،آسایش ،اعتماد ،تأمین ،ضامن است درواقع امنیت یعنی رفع
خطر و رفع خطر یعنی استفادة بهینه از فرصت .بنابراین باید چنین نتیجه گرفت که امنیت دارای دو عنصر اساسی
تهدید و فرصت است و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره گیری بهینه از فرصت هاست (ساروخانی
و نویدنیا .)88 :1385 ،یکی از ابعاد مهم امنیت ،امنیت اجتماعی است .امنیت اجتماعی به عنوان زیربنای رشد و
شکوفایی انسان و جامعه ،متأثر از شرایطی است که فرد در آن به سر می برد .بدون شک یکی از مباحث مهم دنیای
امروز امنیت اجتماعی است .نیاز به امنیت ،یکی از نیازهای اصلی انسان هاست .افرادی مانند مازلو ،هرزبرگ و کارن
هورنای ،بعد از نیازهای زیستی ،نیاز به امنیت را در جوامع انسانی در اولویت قرار دادهاند .اهمیت نیاز به ایمنی ،اطمینان
و احساس امنیت در حدی است که در تعیین شخصیت نقش اساسی دارد و منظور از آن ،داشتن امنیت و رهایی از
ترس است و برای حفظ تعادل در جامعه ،امری واجب تلقی میشود (سفیری :144 :1387 ،گلزاری .) 85 :1385،از
سویی ،امنیت اجتماعی به معنای فقدان ناهنجاریها ،آسیبهای اجتماعی ،جرم ،جنایات ،اعتیاد ،خودکشی ،فروپاشی
خانواده و مانند آن است (تقیلو.)240 :1385 ،
از دیدگاه برخی محققین ،احساس ناامنی و ترس ممکن است ناشی از سطح پایین کنترل اجتماعی یا باور ساکنان به
سطح در حال افت کنترل اجتماعی باشد ( (Skogan, 1999; Mirowsky & Ross, 1990متغیرهای جمعیتی،
جنسیت و موقعیت اجتماعی -اقتصادی جزو عوامل مؤثر در احساس امنیت شهروندان تشخیص داده شدهاند .مطالعات
انجام گرفته حاکی از آن است که عموماً تجربه ترس و احساس ناامنی در بین زنان به خصوص در شب هنگام بیشتر
از مردان است ( .)Taylor & Perkins,1996در طبقه بندی نیازها که توسط مازلو به انجام رسیده است ،امنیت پس
از نیازهای زیستی (آب ،غذا و غیره) به عنوان دومین طبقه از مهمترین و نیازها بنیادی معرفی شده است (عزیزی و
شعبان جوال. ( 792 :1393،
جدول شماره  -1سلسله مراتب نیازهای انسان مازلو)(Maslow, 1954
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زیستی

تنفس ،آب ،غذا ،خواب ،تعادل زیستی و روانی ،دفع

2

امنیتی

امنیت جسم ،شغل ،امکانات ،اخالق ،خانواده ،سالمتی

3

اجتماعی

دوستی ،خانواده ،صمیمیت

4

احترامی

رضایت درونی ،اعتماد به نفس ،موفقیت ،احترام به دیگران ،مورد احترام دیگران بودن

5

خودشکوفایی

اخالقیات ،خاالقیت ،فی البداهه عمل کردن ،قابلیت حل مشکالت ،پذیرفتن واقعیت

امنیت از نیازها و انگیزههای اساسی انسان به شما میرود ،بهطوریکه با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین میرود و
تشویش ،اضطراب و ناآرامی جای آن را میگیرد .مرتفع شدن بسیاری از نیازهای آدمی در گروه امنیت است .امنیت
مقوله ای اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع اولویت اول خود را به برقراری امنیت در جامعه اختصاص میدهند،
امنیت پدیده ای چند بعدی است و مطالعه و میزان آن در یک جامعه از جهات مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی
امکانپذیر است (محمدی و همکاران.)145 :1391 ،
اسالم نیز به عنوان یک دین توحیدی به مسئله امنیت توجه ویژهای داشته است .از ویژگیهای شهر و کشور امن از
نظر اسالم زندگی افراد در آرامش برخورداری همه افراد از رزق باال بیان شده است .برای سنجش این موضوع باید به
هر دو عامل بایکدیگر توجه نمود .خلقت خداوند بر آرامش استوار است .ناشکری انسان باعث ایجاد ترس و فقر مشکالتی
برای انسان از جمله ناامنی میگردد» و خدا شهری را مثل زده است که امن و امان بود] و [روزیش از هر سو فراوان
میرسید .پس [ساکنانش] نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند و خدا هم به سزای آنچه انجام میدادند .طعم گرسنگی
و هراس را به مردم آن چشانید» (نحل .).112 /به سه ویژگی برای قریه مورد مثل بیان میکند که پشت هم هستند.
اما ویژگی وسط که اطمینان باشد به معنی رابط میان دو ویژگی دیگر است ،چون هر قریهای که تصور شود وقتی
امنیت موجود باشد و از حمله غارتگران و اشرار و اسیر و خونریزیها چپاول رفتن زن و بچه و اموال و از هجوم بالهای
طبیعی از قبیل سیل و زلزله امثال آن محفوظ باشد ،اطمینان و آرامش در مردمش ایجاد میکنند و دیگر مجبور
نمیشوند ترک وطن نمایند و متفرق شوند .از کمال اطمینان ،ویژگی سوم پدید میآید و درآمد آن قریه زیاد و ارزان
میشود ،چون از همه دیارها و شهرستانهای اطراف آذوقه به آنجا حمل میشود دیگر مردمش مجبور نیستند زحمت
جابجایی و سفر و غربت را تحمل کنند و برای طلب مال به سوی دیار خود کویرها و بیابانها و دریاها را زیر پا بگذارند
و سختیها غیر قابل تحمل کنند .پس اتصاف قریه به این سه ویژی که عبارت است از :امن و اطمینان و سرازیر شدن
مال بدانجا از هر طرف ،تمام نعمتهای مادی و قابل مشاهده را برای اهل آن جمع کرده است (طباطبایی.)523: 1374 ،
.4امنیت از طریق طراحی محیطی
یکی از نظریات کامل در خصوص تأثیر عوامل کالبدی بر بروز جرم ،نظریة پیشگیری از جرم از طریلق طراحلی محیط
است .رویکرد  CPTEDرا می توان طراحی مناسب و کاربری مؤثر از محیط و ساختمان دانست که به کاهش جرم و
ترس ناشی از جرم منجر میشود .به عبارت دیگر طراحی مناسب و استفاده درست از محیط ممکن است عالوه بر
پیشگیری از وقوع جرم ،کیفیت زندگی را بهبود بخشد و ترس از جرم را کاهش دهد ) .(Crowe, 2000: 46این
نظریه  CPTEDبر این ادعا استوار است که می توان با طراحی مناسب محل سکونت و کار افراد ،از ارتکاب جرایم
ارتکابی در محیط ساخته شده پیشگیری کرد این فرایند «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط» نامیده میشود.
این پیشگیری شاخصه ای از رهیافت مکانیکی در پیشگیری از جرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاب مجرم
ارتکاب جرم را انتخاب میکند جرم معلول فرصت است ،مجرم فردی عقالنی است و تأثیر گذاشتن بر عوامل وضعی
راحتتر از تغییر و مبارزه با ضعف های بشری و اصالح شخصیت افراد است در نتیجه راه حل مناسب برای پیشگیری
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از وقوع جرم را کم کردن فرصتهای مجرمانه میداند .این نظریه را میتوان اینگونه تعریف کرد طراحی مناسب و
طراحی مناسب و کاربری مؤثر از محیط و ساختمان که منجر به کاهش جرم و ترس ناشی از جرم میشود به عبارت
دیگر طراحی مناسب و استفاده درست از محیط میتواند عالوه بر پیشگیری از وقوع جرم ،کیفیت زندگی را بهبود
بخشده و ترس از جرم را کاهش دهد).(Crowe, 2000: 46

شکل  .1اصول نظریه CPTED؛ مأخذ(Cozens and Love,2015 :396).

ایده اصلی رویکرد امنیلت از طریلق طراحلی در این است که محیط فیزیکی نقشی مهم در وقوع جرم بازی ملی
کنلد) .(Armitage, 1999: 1رویکرد امنیت از طریق امنیت از طریق طراحی محیطی ،استفاده هوشمندانه از فضای
انسان ساخت به منظور ارتقاء امنیت شهری در فرایند طراحی و برنامهریزی محیط مصنوع است؛ در واقع میتوان این
رویکرد را به عنوان راهی برای تحقق شهری ایمن دانست که از اقدامات پیشگیرانه از طریق طراحی و برنامهریزی
شهری برای کاهش احتمال تجاوز و جرائم شهری بهره میگیرد .از اهداف اصلی این رویکرد ،افلزایش امنیت شهری از
طریق کاهش جرائم در محیط شهری است).(Atlas, 2000: 1
قلمروپایی رفتار قلمروپایی دربرگیرندهی نشانهگذاری و شخصی کردن مکان است (آلتمن .)130: 1382 ،نشانهگذاری،
به یکپارچگی و همسانی اشیای یک مکان که موجب حس مالکیت بر آن مکان است ،گفته میشود .فرآیند شخصی
سازی میتواند خود آگاه باشد ولی در اغلب موارد فرایندی ناخودآگاه است .شخصیسازی جلوهای از تمایل به کنترل
قلمرو مکانی و بیان سلیقه زیباشناختی و تالشی برای سازگاری بهتر محیط و الگوی رفتار است (لنگ.)168: 1381 ،
بعضی محیطها بدون خسارت و دخل و تصرف قابل شخصیسازی هستند .محیطهای دیگری که سامر آنها را "معماری
سخت" نامیده مشکلتر شخصی میشوند .میزان شخصی شدن یک مکان به قابلیت مصالح بهکار رفته در ساخت آن،
شدت نیاز ساکنین به تغییر آن ،منافعی که در آن مکان دارند و هنجارهای اجتماعی و قوانین رسمی رایج در آن مکان
بستگی دارد .فیلیپو باودون در مورد تغییرات ایجاد شده در طرح مجموعه مسکونی پساک لوکوربوزیه در بوردو فرانسه
گزارشی را تهیه کرده است .بر این منوال مجموعه پساک شامل هفتاد سازه همگون مکعبی است که قابلیت شخصی-
سازی باالیی دارد .دیوارها با رنگهای مختلف رنگ شده و بسیاری از تراسها و فضاهای سرپوشیده بسته شدهاند ،فرم
خالص اولیه تغییر کرده و مجموعه ای که قرار بود دارای معماری سخت باشد به یک معماری نرم تبدیل شده است
(لنگ .)169: 1381 ،ترس از جرم با تمرکز بر کاهش فرصت دسترسی به هدفهای جلرم برای خالفکلاران احتملالی
وافلزایش احسلاس خطلر در آنها ،به دسلت ملیآیلد .کنتلرل دسترسلی از سله طریلق غیررسمی یا طبیعی ،رسلمی
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و سلازماندهی شلده توسلط پرسنل امنیتی و راهکارهای مکانیکی مثل قفل و بست هلا حاصل میشود .(Cozens,
)Saville, & Hillier, 2005مدیریت و نگهداری با تعمیر و نگهداری مناسب از مبلمان شهری و تابلوها و عالیم
شهری و چراغهای روشنایی و محوطهسازی میتوان عالوه بر بهینهسازی هزینه های شهری از باال رفتن تصور مجرمان
نسبت به بیتوجهی به فضای شهری و ظرفیت مناطق در جرم خیزی کاست (پورجعفر و همکاران .)77 :1387،امنیت
فیزیکی مشکل امنیت پروژههای ساختمانی این است که طراحان این سیستمها با جرم و جنایت آشنا نیستند .عواقب
تأسفبار این پدیده ،در میزان ورود غیر مجاز جنایتکاران به واحدهای تجاری و مسکونی دیده میشود .طرح
روشنفکرانهی امنیت فیزیکی در موفقیت پروژهها بسیار کمک میکند .عملکرد صحیح دفاع و رفع ضعف امنیتی از
نقطه نظر ساختار معماری می تواند برخورد مؤثری با مشکالت اجتماعی آینده باشد .در برخی از منابع مفهومی به نام
سخت کردن اهداف جرم (مشکل کردن هدف) از مشخصات اصلی امنیت فیزیکی به حساب میآید (نجفی و هاشم
بیگی .)373 :1377،در زمینه نظارت یا مراقبت که میتوان آن را بخشی از محافظت بالقوه محله یا مجموعههای
مسکونی دانست ،اگر مجرم تصور کند در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت اگر چه
به واقع نیز اینگونه نباشد ،احتمال ارتکاب جرم توسط وی کمتر خواهد شد(بانِت .)55 :1366 ،با این تفاسیر میتوان
گفت امنیت محیطی یکی مهمترین ارکان امنیت فردی در مناطق مسکونی محسوب میشود.
.5بررسی ساختارهایی زیباییشناختی محیطی مؤثر بر امنیت در مجتمعهای مسکونی
برای بررسی میزان برازش مدل آزمون شده از شاخصهای معرفی شده توسط کالین( )2011استفاده شد .شاخص
برازش تطبیقی ( )CFIشللللاخص برازش با م قدار0/96و شللللاخص ریشلللله دوم م یانگین مرب عات خ طای
برآورد( )RMSEAبا مقدار  0/02که نماینده برازش مقتصد میباشد ،نشاندهنده تناسب مدل برازش است (GFI
شللاخص نیکویی برازش) که نماینده برازش مطلق میباشللند ،مقدار  0/90را برای مدل نشللان میدهند و بر این امر
داللت دارند که در مجموع دادههای جمعآوری شلللده نزدیک به دامنه قابل قبول اسلللت و مدل تدوین شلللده تایید
میشود.
جدول  -2آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل
برازش نتیجه

مقادیر پژوهش

مالک

شاخصهای برازش

برازش خوب

1/20

≥3

𝒳 2 /df

𝒳 2 /df

تقسیم کای-مربع بر درجه آزادی

برازش خوب

0/027

≥0/08

RMSEA

Root Mean Squared Error of Approximation

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

برازش خوب

0/96

≤0/9

CFI

Comparative Fit Index

شاخص برازش مقایسه ای

برازش خوب

0/96

≤0/9

IFI

Incremental Fit Index

شاخص برازش افزایشی

برازش خوب

0/90

≤0/9

GFI

Goodness of Fit Index

شاخص نیکویی برازش

شاخص تطبیقی ( )CFIکه برای آزمون مدل استفاده میشود ،هر چه بیشتر از  0/9باشد نشاندهنده برازش مناسب
مدل است .شاخص مطلق ( )GFIاین پرسش را مطرح می سازد که آیا واریانس خطا که پس از برازش مدل باقی
میماند؛ مقدار قابل توجهی است یا خیر .در پژوهش حاضر چون بیشتر از  0/9است ،نشان دهنده مناسب بودن برازش
مدل است .بر اساس برآوردهای ارائه شده میتوان نتیجه گرفت که مدل تست شده در جامعه مورد نظر از برازش نسبتاً
خوب و قابل قبولی برخوردار بوده است .بنابراین ،نتایج مدل پژوهش نشان میدهد که مدل مورد استفاده پژوهش
حاضر از برازش مناسبی برخوردار بوده و برای مطالعه فرضیههای پژوهش از کفایت قابل قبولی برخوردار بوده است.
در ادامه عالئم به کار رفته در مدل پژوهش آورده شده است(جدول.)3
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جدول -3عالئم به کار رفته در مدل پژوهش
نماد
P.S

امنیت فیزیکی

معادل انگلیسی
Physical security

متغیر

Mo

نظارت

Monitoring

I.O

ترس از جرم

Input -Output

Te

قلمروپایی

Territory

M.M

مدیریت و نگه داری

Management and maintenance

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(تی تک نمونهای استفاده شد(جدول.)4
جدول -4مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

امنیت فیزیکی

3/03

1/14

نظارت

3/40

0/89

ترس از جرم

2/44

0/87

قلمروپایی

2/95

1/08

مدیریت و نگه داری

3/02

1/01

در ادامه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه میانگین گروه نمونه آورده شده است.
جدول  -5نتایج آزمون تی تک نمونهای به منظور مقایسه میانگین گروهها(منبع :نگارنده)
 = 3ارزش

امنیت فیزیکی

t

سطح معناداری

اختالف میانگین

0/58

0/56

0/03

سطح اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

-0/09

0/17

نظارت

7/66

0/001

0/40

0/30

0/51

ترس از جرم

-10/54

0/001

-0/55

-0/65

-0/44

قلمروپایی

-0/66

0/51

-/04

-0/16

0/08

مدیریت و نگهداری

0/45

0/65

0/02

-/09

0/14

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود متغیر نظارت و ترس از جرم دارای سطح معناداری کمتر از  0/01هستند
که بدین معنی است بین میانگین گروه نمونه در دو مولفه نظارت( )3/4و ترس از جرم( )2/44با میانگین پیشفرض()3
تفاوت معنادری وجود دارد .با توجه به مثبت بودن مؤلفه نظارت میتوان گفت که از نظر گروه نمونه نظارت بیشتر از
حد متوسط است و با توجه به منفی بودن اختالف میانگین .هرچند دو متغیر مدیریت و نگهداری و امنیت فیزیکی
دارای مقدار اختالف میانگین مثبت هستند ،ولی این مقادیر از نظر آماری معنادار نیست .متغیر قلمروپایی نیز دارای
اختالف میانگین منفی است ولی این مقدار نیز از نظر آماری معنادار نمیباشد.
میتوان گفت امنیت فیزیکی و محافظت در مقابل تخیرب عوامل زیباشناختی به مجموعه عواملی اشاره دارد که به
منظور امنیت مناطق مسکونی ،امالک و داراییهای فیزیکی از آسیبهایی چون سرقت ،تخریبها مورد استفاده قرار
میگیرد و برای جلوگیری از دسترسی غیر قانونی و آسیبپذیری در مقابل جرم که در این پژوهش به عنوان یکی از
عوامل مؤثر امنیت محیطی در بافت مجتمعهای مسکونی به حساب میآید؛ عقبنشینی و فرورفتگی در ساختمانها،
کاهش پرچین و دیوار ،امکان نظارت از ساختمان و کاهش زوایایی پنهان وجود بناهای در دست اجرا به عنوان
مؤلفههایی هستند که بر جرمخیز بودن و امنیت مناطق مسکونی تأثیر میگذارند .نتایج یافتههای این بخش از پژوهش
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مبنی بر تأثیر شاخصهای تخریب عوامل زیباییشناختی امنیت فیزیکی بر امنیت محیطی در بافت مجتمعهای
مسکونی همسو است .بررسی نتایج همچنین با استفاده از تی تک نمونهای نشان داد که میانگین امنیت فیزیکی در
نمونه پژوهش در حد متوسط قرار دارد .نظارت یکی دیگر از مؤلفههایی است که باعث کاهش تخریب محیط و یا اقدام
به جرم از طرف گروههای فعال در مجموعههای مسکونی میگردد و بر امنیت محیطی مناطق مسکونی مؤثر بوده و
میتواند کاهش جرم را در پی داشته باشد.
نتیجهگیری
مناطق مسکونی با تمام ویژگیهای خود میتواند شکلدهنده به فضایی با نوع امنیت مثبت یا منفی باشد .به عبارتی
میتوان گفت فضاها به دلیل خصوصیاتی که دارند ،میتوانند ظرفیت تولید جرائم باالیی را داشته باشند .به وجود آمدن
جرم و انواع مشکالت در برخی از مناطق شهری حاکی از این است که کنترل و نظارت در زمینههای مختلف (مثل
نورپردازی) در حداقل سطح قابل قبول قرار دارد و مشخص است که امنیت در آن ها کاهش مییابد .کوچه و خیابانی-
هایی که حداقل میزان عبور و مرور و روشنایی را دارند ،بهدلیل وجود حداقل نظارت ،شاهد افزایش انواع جرائم میباشد.
طراحی روشنایی شهری روشی هم سنتی و هم مدرن در جهت تأمین امنیت و آسودگی بهتر و محیط است .بزهکاران
از نبود روشنایی کافی برای پنهان شدن استفاده مینموده و با تخریب روشناییهای موجود باعث ایجاد تاریکی برای
فراهم نمودن محیط مناسب خود را مینمایند .یکی از آیتمهای اصلی در مؤلفه نظارت نور پردازی و روشنایی بود.
امروزه نورپردازی به عنوان یک عامل مهم در ایجاد حس امنیت است و نبود نور و وجود تاریکی شب عوارضی همچون
افزایش حوادث ،تصادفات ،جرایم و بزهکاری و کاهش امنیت اجتماعی را سبب میشود .در طراحی و معماری صرفا از
نور برای روشنایی استفاده نمیشود و به عنوان یکی از اجزاء اصلی طراحی مورد توجه طراحان و معماران قرار میگیرد.
بررسی نتایج همچنین با استفاده از تی تک نمونهای نشان داد که میانگین نظارت در نمونه پژوهش در حد باال قرار
دارد .ترس از جرم از دیگر شاخصهای محیط مسکونی که از عوامل مؤثر در سطح مجموعه مسکونی و کاهش جرم
است ترس از جرم و قربانی بودن ارتباط بسیار زیادی با زیبایی محیط بافت مسکونی دارد .تخریب بافت مسکونی و
زیبا نبودن محیط میتواند .باعث شکلگیری ذهنیت محیطی ناامن در ساکنین بافت مسکونی میشود .در مقابل زیبایی
و منظم بودن عوامل مؤثر محیطی باعث ایجاد ذهیت محیط امن و بدون جرم خواهد شد .قلمروپایی نیز یکی دیگر از
عوامل عوامل مؤثر امنیت محیطی که با وجود آن تخریب در سطح مجموعه کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد در
مجتمعهای مسکونی است؛ قلمرو به عنوان قسمتی از مجتمعهای مسکونی محسوب میشود که فرد یا گروهی از افراد
به دالیل منافع شخصی از آن استفاده می کنند و به دلیل احساس تعلق و مالکیتی که نسبت به آن مکان دارند ،دفاع
نمایند .هر گونه شخصی کردن و نشانه گذاشتن در محیط و یا محافظت کردن از یک منطقه در مقابل مزاحمت ،یک
نوع رفتار قلمروپایی محسوب می شود .اگر قلمروهای عمومی در مجتمعهای مسکونی به صورت مشخص و مناسبی
تفکیک نشوند ،آشفتی رخ خواهد داد که منجر به کاهش امنیت مجتمعهای مسکونی میشود .بررسی نتایج همچنین
با استفاده از تی تک نمونهای نشان داد که میانگین امنیت فیزیکی در نمونه پژوهش در حد متوسط قرار دارد .اصلیترین
بخش که مؤثر بر افزایش شاخص زیباییشناختی در محیط مسکونی میباشد ،مدیریت و نگهداری است .که یکی دیگر
از عوامل عوامل مؤثر امنیت محیطی در بافت مجتمعهای مسکونی است؛ مدیریت نگهداری عبارتست از برنامهریزی و
اجرای اثر بخش فعالیتهای مربوط به نگهداری و تعمیرات وسایل و تجهیزات .که تخریب و شده و آسیب دیدهاند .این
موضوع در مورد مجموعه مسکونی پروئیت ایگو این موضوع طیف وسیعی از وظایف و مسئولیتها را از طراحی
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فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تا فراهمآوری و مدیریت منابع مورد نیاز در برمیگیرد .بررسی نتایج همچنین با
استفاده از تیتک نمونهای نشان داد که میانگین امنیت فیزیکی در نمونه پژوهش در حد متوسط قرار دارد.
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