ساختارهای زیبایی شناختی مؤثر سازنده محیطی در ایجاد حس امنیت در مجتمع
های مسکونی
چکیده
مطالعات روانشناسی بر ارتباط عمیق میان زیبایی و احساس آرامش و امنیت تأکید دارد .انسان در جامعه امروزی با
تحوالت محیطی متفاوتی مواجه است .ایجاد مجتمعهای مسکونی یکی از این تحوالت در ساختار محیطی افراد جامعه
است .مسئلهای که میتوان مطرح کرد ،تأثیر مجتمع های مسکونی به عنوان تغییرات ساختاری جدید بر حس امنیت
افراد جامعه است .زیباییشناسی علمی 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 توصیفی
و تحلیلی و با رویکرد کمی و کیفی انجام شده است .جامعه پژوهش حاضر شامل بیش از  2000نفر است که نمونه در
دسترس آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .بعد از توزیع کردن پرسشنامه ،دادهها با استفاده از نرم افزار Spss
در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه 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 ا ز جرم ،قلمروپایی ،مدیریت و نگهداری که بعد از مقایسه میانگین آنها در گروه نمونه نتایج
نشان داد که مؤلفه نظارت دارای میانگین زیاد و مؤلفه ترس از جرم دارای میانگین کمتری است ،میانگین سایر متغیرها
(امنیت فیزیکی ،قلمروپایی و مدیریت و نگهداری) نیز در حد متوسط بودند .بنابراین در امنیت محیطی در بافت
مجتمع های مسکونی امنیت فیزیکی ،نظارت ،ترس از جرم ،قلمروپایی ،مدیریت و نگهداری سهم به سزایی دارند .توجه
به این مؤلفهها در کنار ایجاد محیطهای طبیعی نقش مهمی در تثبیت فضایی با تسلط ساختاهاری زیبا و آرامشبخش
در مجتمعهای مسکونی دارد.
اهداف پژوهش:
.1بررسی نقش ساختارهای زیباشناختی در ایجاد حس امنیت در مجتمعهای مسکونی.
.2شناسایی مؤثرترین عوامل بر امنیت در بافت مسکونی.
سؤاالت پژوهش:
.1چه عواملی در ایجاد ساختارهای زیباییشناختی محیطی در مجتمعهای مسکونی نقش دارند؟
.2کدام عوامل بیشترین تأثیر را بر ایجاد حس امنیت در بافت مسکونی دارد؟
کلیدواژهها:
امنیت محیطی ،زیبایی شناسی ،کاهش جرم ،عوامل محیطی ،مجتمعهای مسکونی
مقدمه
نیاز به مسکن یکی از ابتداییترین نیازهای بشر است و انسان ها 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
می کند 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 گـردآوری دادههـا از دو روش اسـنادی 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)
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

نتیجهگیری
مناطق مسکونی با تمام ویژگیهای خود میتواند شکل دهنده 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 روش ی 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 با عث 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 .هرگونه 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
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.
فهرست منابع و مآخذ:
کتابها:
آلتمن ،ایروین .)1382( .محیط و رفتار اجتماعی .ترجمه علی نمازیان ،تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بییر ،آن .آر؛ کاترین ،هیگینز .)1381( .برنامهریزی محیطی برای توسعه زمین .ترجمه سید حسین بحرینی و کیوان
کریمی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
پوردیهیمی ،شهرام .)1391( .شهر ،مسکن و مجموعهها ،آرمانشهر .ترجمه علی نمازیان ،تهران :انتشارات دانشگاه شهید
بهشتی.
طباطبایی ،سید محمدحسین . )1374( .ترجمه تفسیر المیزان (چاپ پنجم) .مترجم سید محمدباقر موسوی همدانی،
قم :دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طبیبیان ،منوچهر .)1385( .دستورالعملها ارزیابی منظر و آثار بصری .تهران :دانشگاه تهران.

گروتر ،بورک کورت .)1386( .زیباشناسی در معماری (چاپ پنجم) .ترجمه دکتر جهانشاه پاکزاد و مهندس عبدالرضا
همایون.
محسنی تبریزی ،علیرضا .)1383( .وندالیسم ،مبانی روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی و روان شناسی وندالیستی
در مباحث آسیب شناسی و کژ رفتاری اجتماعی .تهران :انتشارات آگه.
نجفی ایراند آبادی ،علی حسین؛ هاشم بیگی ،حمید .)1377( .دانش جرم شناسی .تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
مقاالت:
انصاری ،مجتبی؛ جمشیدی ،سمانه و الماسی ،فرنینا" .)1389( .بررسی حس قلمرو و رفتار قلمروپایی در پارکهای
شهری (مطالعه موردی :پارک ساعی)" .معماری و شهرسازی آرمان شهر .شماره  ،4ص.1
پــورجعفر ،محمدرضــا و همکاران " .)1387( .ارتقای امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری بـا تأکیـد بـر رویکـرد
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