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مطالعات روانشناسی بر ارتباط عمیق میان زیبایی و احساس آرامش و امنیت تأکید دارد. انسان در 

های مسکونی یکی از این با تحوالت محیطی متفاوتی مواجه است. ایجاد مجتمعجامعه امروزی 

های توان مطرح کرد، تأثیر مجتمعای که میتحوالت در ساختار محیطی افراد جامعه است. مسئله

 علمی شناسیزیباییمسکونی به عنوان تغییرات ساختاری جدید بر حس امنیت افراد جامعه است. 

 از یکی عنوان به امنیت وجود امروزه .گرفت کمک امنیت حس ایجاد برای آن زا توانمی که است

این پژوهش با روش . است زندگی کیفیت ساختاری عوامل مهمترین از هاانسان اصلی نیازهای

 از بیش شامل حاضر پژوهش جامعهتوصیفی و تحلیلی و با رویکرد کمی و کیفی انجام شده است. 

 توزیع از بعد .شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به هاآن دسترس در نمونه که است نفر 2000

 تجزیه مورد استنباطی و توصیفی سطح دو در Spss افزار نرم از استفاده با هاداده پرسشنامه، کردن

 کاهش و محیطی امنیت بر اصلی عامل 5 کهدهد های پژوهش نشان مییافته. گرفتند قرار تحلیل و

 فیزیکی، امنیت از عبارتند عامل 5 این. دارند سزایی به ثیرتأ مسکونی هایمجتمع بافت در جرم

 نمونه گروه در هاآن میانگین مقایسه از بعد که نگهداری و مدیریت قلمروپایی، جرم، از ترس نظارت،

 کمتری میانگین دارای جرم از ترس لفهمؤ و زیاد میانگین دارای نظارت لفهمؤ که داد نشان نتایج

 متوسط حد در نیز( دارینگه و مدیریت و قلمروپایی فیزیکی، امنیت) متغیرها سایر میانگین است،

 از ترس نظارت، فیزیکی، امنیت مسکونی هایمجتمع بافت در محیطی امنیت دربنابراین  .بودند

ها در کنار ایجاد توجه به این مؤلفه .دارند سزایی به سهم نگهداری و مدیریت قلمروپایی، جرم،

بخش در های طبیعی نقش مهمی در تثبیت فضایی با تسلط ساختاهاری زیبا و آرامشمحیط

 های مسکونی داردمجتمع

  :اهداف پژوهش

 مسکونی. هایدر مجتمع امنیت حس ایجاد شناختی دریی نقش ساختارهای زیبا بررسی.1

 ثرترین عوامل بر امنیت در بافت مسکونی. شناسایی مؤ.2

  :االت پژوهشؤس

 های مسکونی نقش دارند؟شناختی محیطی در مجتمع .چه عواملی در ایجاد ساختارهای زیبایی1

 .کدام عوامل بیشترین تأثیر را بر ایجاد حس امنیت در بافت مسکونی دارد؟2
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 سبحان روشن فکر جورشری، فرزانه ملک جهان اسدی، نصراهلل موالیی هشجین

 مقدمه 

 سکونت برای محلی یافتن جستجوی در ها از بدو پیدایشانسانترین نیازهای بشر است و نیاز به مسکن یکی از ابتدایی

 از یکی امنیت وجود و است امنیت و سکونت برای مکان از خاصی مفهوم مسکن امروزه. ندبود آن در استراحت و

 نیازهای از بعد مازلو نیازها بندیطبقه در کهطوریبه. آیدبه شمار می زندگی کیفیت ساختاری عوامل ترینمهم

های مسکونی امروزه تبدیل به یکی از پرکاربردترین سکونت مجتمع. دارد قرار نیازها هرم دوم سطح در فیزیولوژیکی

 .بروز جرم است برای یبیشترپتانسیل ساز وجود ها زمینهاند. ویژگی زندگی جمعی در این مکانافراد در شهرها شده

 در منظر و محیط زیبایی رفتن میان از و محیط شدن زشت باعث مسکونی مجموعه در ساکن گروه توسطوقوع جرم 

 تداعی را مسرت یا شادی گرما، آرامش، امنیت، قبیل از مثبت احساساتی باال کیفیت با منظر .شودمی مسکونی مجموعه

 همراه را منفی احساسات دیگر یا اندوه محدودیت، ناامنی، ترس، استرس، با پایین کیفیت با منظر بالعکس، و کندمی

 ادراک حس با تواندمی که گذاشت خواهد گرمشاهده ذهنی ادراک خلق بر را خود تأثیر زیباشناختی هایویژگی. دارد

 غیرقابل جهان در مسکونی مناطق در امنیت نقش .شود ناامن یا و امن محیطی گیریشکل با ارتباط در محیط از مثبت

 مشکالت حل و درک برای ایپیچیده و علمی هایروش از جرم از پیشگیری نظریه گذشته، قرن نیم طی .است انکار

 به شهرها مورد در امنیت و طراحی نحوه در چشمگیری تحوالت و تغییر زمان، هم طور به. است کرده استفاده جرم

 به رو شهرهای در ایمنی و شهرنشینی مورد در ترکامل تفکر به هاتوسعه این موارد، از بسیاری در. است آمده وجود

 این مسکونی مناطق امنیت زمینه در مطالعه اهمیت و این موارد به توجه با. رسیدند خود اوج به 21 قرن گسترش

  .است مسکونی هایمجتمع بافت در محیطی امنیتبر  ثرساختاری زیبایی شاختی مؤ عوامل بررسی درصدد پژوهش

شناختی در زمینه زیبایی نیامده است با این حال آثاری راثر مستقلی به رشته تحریر دنون این موضوع  تاکپیرامون 

شناختی در مسکن سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زیبایی»ای با عنوانمسکن به رشته تحریر در آمده است. مقاله

به رشته تحریر در آمده ( 1398، توسط افسانه معصومی و مریم قلمبر ذزفولی)«آبادشهری)مطالعه مورد: مجله جمال

اند که ابعاد سازنده فضا)کالبدی، عملکردی، اجتماعی، ادراکی است. نویسندگان این مقاله از پژوهش خود نتیجه گرفته

هایی است که در دو زمینه عینی و و زیست محیطی( در محیط مسکونی در دو قلمرو ساختمان و محله دارای ویژگی

این مقاله به بررسی مقوله زیبایی شناختی در مسکن شهری  آورد.ط را فراهم میذهنی کیفیت زیبایی شناختی محی

های مسکونی است با محوریت ایجاد که پژوهش حاضر در صدد بررسی این مسئله در مجتمعپرداخته است در حالی

 احساس امنیت است.

دو روش اسلنادی و میدانی  ازهلا گلردآوری دادهصورت گرفت. در تحلیلی  -به روش توصیفی حاضرکاربردی پژوهش 

شد.  سترس از بافت محیط 100شامل بیش از  نمونه این پژوهشبهره گرفته  ساکن در د سکونی نفر  های مجتمع م

سان ست. برای جمع در رشت آزادگان و پردی شد. این پرسشنامه آوری دادها ستفاده  ساخته ا ها از پرسشنامه محقق 

لفه اصلی )امنیت فیزیکی، نظارت، قلمروپایی، مدیریت و ؤم 5لیل عامل تاییدی به سوال است که بعد از تح 32دارای 

نگهداری( تقسیم شد. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط پنج تن از اساتید رشته معماری تایید شد. برای 

شنامه از  س ست آورده پایایی پر شدآبه د ستفاده  نتایج آزمون آلفای کرونباخ برای هر کدام از مولفه  .لفای کرونباخ ا

دهد پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. مقدار را نشان داد که نشان می 82/0تا/7های پژوهش مقدار بین 

 آورده شده است. (1)اری هر پرسشنامه در جدول ذگلفای کرونباخ و روش نمرهآدقیق 

 
 )منبع: نگارنده(هشپایایی پرسشنامه پژو-1جدول
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 متغیر تعداد سوال شماره سوال آلفای کرونباخ

80/0  5-1  امنیت فیزیکی 5 

75/0  6-12  نظارت 7 

70/0  13-18  ترس از جرم 6 

82/0  19-24  قلمروپایی 6 

77/0  25-32 داریمدیریت و نگه 8   

 

شهر از نظر امنیت و وسعت جرم وسیع بودن شهر رشت همچنین فشردگی و تراکم باالی آن باعث حساس بودن این 

مسکونی مورد مطالعه در این  بافت هایای دارد. و افزایش امنیت در آن اهمیت ویژهو لزوم کاهش جرم  شده است

آزادگان در مرکز شهر رشت در خیابان  و آزادگان(. )پردیسان دو مجتمع مسکونیمحله است از محیط پژوهش عبارت 

 .شهرداری رشت محدود شده است راه گلسار و از سوی دیگر به سه راه معلم و چهارسو به سعدی واقع شده که یک

های مسکونی در سطح شهر رشت ترین مجتمعیکی از قدیمی ،پیچ سعدی این بافت اطراف مجموعه مسکونی واقع در

موجود در کالنشهر  های مسکونیافتی با قدمت نسبت به دیگر مجتمعگیری در ب ل قراردلیهاین مجتمع مسکونی باست. 

بهترین گزینه جهت بررسی شرایط ، گذردها از آغاز به فعالیت این مجموعه مسکونی میبا توجه به این که سال ،رشت

. مجتمع مسکونی پردیسان واقع در خیابان انصاری در ورودی شهر رشت از سمت شهر انزلی داردامنیت محیطی را 

ای را برخوردار است. همچنین از نظر زمان ساخت در بافت جدیدتری و از نظر قرار گیری موقعیت ویژه واقع شده است

  .شودجدیدتری محسوب می قرار دارد و خود مجموعه نیز پروژه

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

 های مسکونی.مجتمع1

 یک در شکل هم و همسان صورتهب که اسکان برای هایبلوک و واحدها هایترکیب از یکیهای مسکونی مجتمع

 خصوصی قسمت و دارند اشتراک تهویه و گرمایش هایسیستم مشاعات، مانند موارد از بسیار در که است واقع منطقه

 داشته سکونت آن در خانوار چند یا یک که مکانی و فضا محوطه، مسکونی مجموعه. باشدمی مسکونی بنا داخل در

 و باز فضای با آپارتمانی واحدهای از خاص نوعی. باشد داشته راه( خاص شارع یا عام شارع) ورودی چندین با باشند

 شهری بلوک یک در ها،مجموعه این( . 131: 1374شبابی، زنونی،) گویند مسکونی مجموعه را باشند مشترک حیاط
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بنابراین (. 100: 1391 پوردیهیمی،) شوندمی طراحی و آمده پدید یکپارچه صورتهب طبقه 10 تا آپارتمان سرییک

 های مسکونی تراکم جمعیت در این محیط است.های ماهوی مجتمعیکی از مهمترین ویژگی

 مسکنکمبود  حل برای حلی راه مسکونی هایمجموعههای مسکونی باید گفت در خصوص چرایی پیدایش این محیط

 که گرفت نظر در ساختمانی بلوک تعدادی شامل توانمی را مسکونی هایمجتمع» است. مسکن توسعه هدف با و

 تعدای(. 1: 1385عزیزی،) «باشد بلندمرتبه و کوتاه هایآپارتمان خانواری، تک مسکن مختلف هایگونه شامل تواندمی

-آپارتمان) مسکن مختلف هایگونه شامل تواندمی که گرفت نظر در مسکونی هایمجتمع توانمی را ساختمانی بلوک

 براساس آپارتمانی هایبلوک زمین قطعه یک در ها،مجموعه این در. باشد( مرتبه بلند و خانواری تک کوتاه، های

 یکدیگر با مختلف هایشکل در توانندمی هاآپارتمان و هابلوک. گیرندمی قرار شده واقع تفکر مورد قبل از طراحی

 توانمی مسکونی هایمجموعه خصوصیات دیگر از. گیرند قرار هابلوک با دارمعنی ارتباطی در باز فضای و شوند ترکیب

 تواندمی موارد بعضی در که کرد اشاره شهری پیرامون محیط از هاآن شده جداشده  و مشخص حریم و محدوده به

با این  (.1: 1389 زاده،قاضی و فرعینی) گرداند مشخص شهر در اجتماعی – کالبدی ایجزیره صورت به را هاآن

ها را تبدیل به مراکزی قابل توجه از نظر سبک معماری ساخته های مسکونی آنتفاسیر ویژگی خاص فضایی مجتمع

 باشند.شناختی و فضایی مواجه شود تا معماران این مسکن با مسائل متعددی از حیث زیباییاست و سبب می

 در معماری شناسیییزیبا .2

در قرن  بار توسط الکساندر بومگارتنه نخستینژاست. این وا «Aesthetic» واژه زیباشناسی برگردان فارسی واژه

را در معنای شناخت  Aesthetic او در کتابی به همین نام نخست (Coldman, 2008: 255). کار رفتههجدهم ب

ایمانوئل  محسوس هنری استعمال کرد.)همان(. دراک زیبایی حسی به ویژه زیباییدر اکار برد. سپس آن را هحسی ب

شناختی رواج و رونق بیشتری به استعمال این واژه بخشید. به تدریج زیباییکار بردن این واژه در احکام هکائنات با ب

فیلسوفان و متفکران  پردازد. از سویبه بحث پیرامون زیبایی و هنر می ای از فلسفه شد کهاین اطالعات عنوان شاخه

باره است که درای از فلسفه الح ارائه شده است. از جمله شاخهعرصه زیبایی شناسی تعاریف گوناگونی برای این اصط

(. Langfed, 1920:28) استهمان فلسفه هنر  شناسیزیبایی (Buld, 2007: 34).کندماهیت زیبایی بحث می

  (.Beardsly, 1981:85) علمیکه فلسفی باشد یا اعم از این ،آن درباره هنر است شناسی هر نوع پژوهشزیبایی

یژه محیط شهری بر خالف همحیط انسان ساخت بوشناختی نقش مهمی در ایجاد احساس امنیت دارد. احساس زیبایی

که در آن تمامی عناصر طوریهطور نسبی بسیار متغیر، متنوع و پیچیده است: بهای طبیعی یا یک اثر هنری، بهمحیط

یفیت محیط، تابع این، ادراک کنگی و روانی حضور داند. بنابرو اشکال فعالیت و حرکت طبیعی، زیستی، اجتماعی، فره

 :ثر بر ادراک عبارتند ازؤرونی و بیرونی است. عوامل عمده مهای دانبوهی از متغیر

 حواس پنجگانه: بینایی، چشایی، شنوایی، المسه، بویایی -1

 ....نیازهای، زیستی، اجتماعی، روانی و فرهنگی و -2

 کنجکاوی شناخت محیط و پیش بینی تاثیرات آن، -3

 )207: 1381زیبایی شناسی: ذوق و سلیقه، زمینه فرهنگی، تجارب عاطفی و...)بییر،  -4

استفاده، ساختار، مقاومت عوامل بسیار زیادی مانند قابلیت . شناختی در معماری نیز مورد توجه استمفهوم زیبایی

ه باید مورد شناختی تنها عاملی کییکند. زیباساختمانی این آزادی را محدود می مصالح، مسائل مالی و باالخره ضوابط

 (.1386)گروتر، توان شک کرداما در این نیز که این عامل در معماری نقش اصلی دارد نمی توجه قرار گیرد نیست
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شناختی مناطق مسکونی داشته باشند. توانند نقش مهمی در از بین بردن وجوه زیباییمی های محیطیبرخی از ویژگی

با نگاه به وندالیسم می توان رفتار غیر متعارف اجتماعی های مسکونی یکی از این عوامل است. وقوع بزه )جرم( در محیط

ویرانگری عمدی و باتمایل شخصی اموال عمومی ها شود که هدف اصلی آنهکاری گفته میزکسری از رفتارهای ب، به ی

والی که متعلق به همه مردم است رفتار ماست و هرگونه رفتار عمدی به هرچیز زیبا در جهت تخریب تعمدی به ا

گفته « وندالیسم»شناختی و روانشناختی این نوع رفتار امروزه دارد و دارای سابقه طوالنی جامعهوالنه و تعمدی ئنامس

شناسان فعال در حوزه این گونه رفتارهای وندالیسم گونه را نوعی بزه جامعه(. 23: 1383حسنی تبریزی، شود )ممی

ریچارد فلکس شرایط حاکم شده از سوی والدین بر فرزندان به عنوان اصل حاکم در جامعه را . اندکردهاست را تایید 

وعی بیان خشم فروخورده و شروع بع بروز حاکی از پس وندالیسم ن به عنوان علل اصلی این موضوع مطرح می نمایند.

به بیان دیگر  (Flacks, 1971:63). اجحاف، اجبار تجدید حاکمیت از سوی جوانان برای تجدید حاکمیت است

. Aronson, 2015: 1)) استوندالیسم نوعی ابراز وجود گروهی در مقابل افرادی نصبت به گروه ساکت و خاموش 

شناختی در معماری با مسائل اجتماعی مهمی سروکار دارد و برای حل این معضالت توجه به این تفاسیر زیباییبا 

 شناختی در معماری دارد.وجوه سازنده امنیت فردی و اجتماعی نقشی مهمی در مسئله زیبایی

 .مفهوم امنیت3

 آسیب، تهدید، خطر، از رهایی امنیت، لغوی معنای بنابراین. است دغدغه و دلهره نداشتن معنای به لغت در امنیت

 رفع یعنی امنیت  درواقع است ضامن تأمین، اعتماد، آسایش، اطمینان، آرامش، وجود یا نگرانی ترس، هراس، اضطراب،

 اساسی عنصر دو دارای امنیت که گرفت نتیجه چنینباید  بنابراین. فرصت از بهینه استفادة یعنی خطر رفع و خطر

 ساروخانی) هاست فرصت از بهینه گیری بهره و تهدید از نسبی رهایی به منوط امنیت برقراری و است فرصت و تهدید

 و رشد زیربنای عنوان به اجتماعی امنیتیکی از ابعاد مهم امنیت، امنیت اجتماعی است. (. 88: 1385 نویدنیا، و

 دنیای مهم مباحث از یکی شک بدون. برد می سر به آن در فرد که است شرایطی از متأثر جامعه، و انسان شکوفایی

 کارن و هرزبرگ مازلو، مانند افرادی. هاست انسان اصلی نیازهای از یکی امنیت، به نیاز. است اجتماعی امنیت امروز

 اطمینان ایمنی، به نیاز اهمیت. اندداده قرار تاولوی در انسانی جوامع در را امنیت به نیاز زیستی، نیازهای از بعد هورنای،

 از رهایی و امنیت داشتن آن، از منظور و دارد اساسی نقش شخصیت تعیین در که است حدی در امنیت احساس و

 از(.  85: 1385گلزاری،: 144: 1387 سفیری،) شودمی تلقی واجب امری جامعه، در تعادل حفظ برای و است ترس

 فروپاشی خودکشی، اعتیاد، جنایات، جرم، اجتماعی، هایآسیب ها،ناهنجاری فقدان معنای به اجتماعی امنیت سویی،

 (.240: 1385 لو،تقی) است آن مانند و خانواده

ناامنی و ترس ممکن است ناشی از سطح پایین کنترل اجتماعی یا باور ساکنان به  احساس محققین، برخی دیدگاه  از

متغیرهای جمعیتی، Skogan, 1999; Mirowsky & Ross, 1990) سطح در حال افت کنترل اجتماعی باشد )

اند. مطالعات امنیت شهروندان تشخیص داده شدهاقتصادی جزو عوامل مؤثر در احساس  -جنسیت و موقعیت اجتماعی

تجربه ترس و احساس ناامنی در بین زنان به خصوص در شب هنگام بیشتر  انجام گرفته حاکی از آن است که عموماً

بندی نیازها که توسط مازلو به انجام رسیده است، امنیت پس در طبقه (.Taylor & Perkins,1996) از مردان است

ترین و نیازها بنیادی معرفی شده است )عزیزی و ( به عنوان دومین طبقه از مهمغیره واز نیازهای زیستی )آب، غذا 

  ) .792: 1393شعبان جوال،
 (Maslow, 1954) مازلو مراتب نیازهای انسان سلسله -1 شماره جدول

 جزئیات نیازها ردیف



 1399آذر، 39، شماره 17دوره  201 
210-196  

 تنفس، آب، غذا، خواب، تعادل زیستی و روانی، دفع زیستی 1

 امنیت جسم، شغل، امکانات، اخالق، خانواده، سالمتی امنیتی 2

 دوستی، خانواده، صمیمیت اجتماعی 3

 مورد احترام دیگران بودنرضایت درونی، اعتماد به نفس، موفقیت، احترام به دیگران،  احترامی 4
 اخالقیات، خاالقیت، فی البداهه عمل کردن، قابلیت حل مشکالت، پذیرفتن واقعیت خودشکوفایی 5

 و رودمی بین از انسان خاطر آرامش آن زوال با کهطوریبه رود،می شما به انسان اساسی هایانگیزه و نیازها از امنیت

 امنیت. است امنیت گروه در آدمی نیازهای از بسیاری شدن مرتفع. گیردمی را آن جای ناآرامی و اضطراب تشویش،

 دهند،می اختصاص جامعه در امنیت برقراری به را خود اول لویتوا جوامع و است اجتماعی نظام هر در اساسی ای مقوله

 اقتصادی اجتماعی، سیاسی، مختلف جهات از جامعه یک در آن میزان و مطالعه و است بعدی چند ای پدیده امنیت

 (.145: 1391 همکاران، و محمدی) است پذیرامکان

 از امن کشور و شهر هایویژگی ازای داشته است. اسالم نیز به عنوان یک دین توحیدی به مسئله امنیت توجه ویژه

 به باید موضوع این سنجش برای. است شده بیان باال رزق از افراد همه برخورداری آرامش در افراد زندگی اسالم نظر

 مشکالتی فقر و ترس ایجاد باعث انسان ناشکری. است استوار آرامش بر خداوند خلقت. نمود توجه بایکدیگر عامل دو هر

 فراوان سو هر از روزیش] و [بود امان و امن که است زده مثل را شهری خدا و« گرددمی ناامنی جمله از انسان برای

 گرسنگی طعم .دادندمی انجام آنچه سزای به هم خدا و کردند ناسپاسی را خدا هاینعمت[ ساکنانش] پس. رسیدمی

. هستند هم پشت که کندمی بیان مثل مورد قریه برای ویژگی سه به. .(112 /نحل) «چشانید آن مردم به را هراس و

 وقتی شود تصور که ایقریه هر چون است، دیگر ویژگی دو میان رابط معنی به باشد اطمینان که وسط ویژگی اما

 بالهای هجوم از و اموال و بچه و زن رفتن چپاول هاخونریزی و اسیر و اشرار و گرانغارت حمله از و باشد موجود امنیت

 مجبور دیگر و کنندمی  ایجاد مردمش در آرامش و اطمینان باشد، محفوظ آن امثال زلزله و سیل قبیل از طبیعی

 ارزان و زیاد قریه آن درآمد و آیدمی پدید سوم ویژگی اطمینان، کمال از. شوند متفرق و نمایند وطن ترک شوندنمی

 زحمت نیستند مجبور مردمش دیگر شودمی حمل آنجا به آذوقه اطراف هایشهرستان و دیارها همه از چون شود،می

 بگذارند پا زیر را دریاها و هابیابان و کویرها خود دیار سوی به مال طلب برای و کنند تحمل را غربت و سفر و جابجایی

 شدن سرازیر و اطمینان و امن: از است عبارت که ویژی سه این به قریه اتصاف پس. کنند تحمل قابل غیر هاسختی و

 (.523: 1374 طباطبایی،) است کرده جمع آن اهل برای را مشاهده قابل و مادی نعمتهای تمام طرف، هر از بدانجا مال

  طراحی محیطیامنیت از طریق .4

یکی از نظریات کامل در خصوص تأثیر عوامل کالبدی بر بروز جرم، نظریة پیشگیری از جرم از طریلق طراحلی محیط 

جرم و ثر از محیط و ساختمان دانست که به کاهش ؤمی توان طراحی مناسب و کاربری م را CPTED است. رویکرد

به عبارت دیگر طراحی مناسب و استفاده درست از محیط ممکن است عالوه بر  .شودترس ناشی از جرم منجر می

این  (Crowe, 2000: 46). پیشگیری از وقوع جرم، کیفیت زندگی را بهبود بخشد و ترس از جرم را کاهش دهد

جرایم  بر این ادعا استوار است که می توان با طراحی مناسب محل سکونت و کار افراد، از ارتکاب CPTED نظریه

شود. نامیده می« م از طریق طراحی محیطپیشگیری از جر»ارتکابی در محیط ساخته شده پیشگیری کرد این فرایند 

ای از رهیافت مکانیکی در پیشگیری از جرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاب مجرم این پیشگیری شاخصه

ثیر گذاشتن بر عوامل وضعی أجرم فردی عقالنی است و تم ،کند جرم معلول فرصت استخاب میارتکاب جرم را انت

های بشری و اصالح شخصیت افراد است در نتیجه راه حل مناسب برای پیشگیری تر از تغییر و مبارزه با ضعفراحت
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مناسب و  گونه تعریف کرد طراحیتوان اینداند. این نظریه را میهای مجرمانه میرا کم کردن فرصت از وقوع جرم

شود به عبارت ه کاهش جرم و ترس ناشی از جرم میثر از محیط و ساختمان که منجر بؤحی مناسب و کاربری مطرا

تواند عالوه بر پیشگیری از وقوع جرم، کیفیت زندگی را بهبود مناسب و استفاده درست از محیط میدیگر طراحی 

 (Crowe, 2000: 46). بخشده و ترس از جرم را کاهش دهد
 

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

 

ی نقشی مهم در وقوع جرم بازی ملیایده اصلی رویکرد امنیلت از طریلق طراحلی در این است که محیط فیزیک

، استفاده هوشمندانه از فضای محیطی طراحی طریق از امنیترویکرد امنیت از طریق . (Armitage, 1999: 1)کنلد

واقع میتوان این  ریزی محیط مصنوع است؛ درت شهری در فرایند طراحی و برنامهساخت به منظور ارتقاء امنیانسان 

ریزی یشگیرانه از طریق طراحی و برنامهرویکرد را به عنوان راهی برای تحقق شهری ایمن دانست که از اقدامات پ

اهداف اصلی این رویکرد، افلزایش امنیت شهری از شهری برای کاهش احتمال تجاوز و جرائم شهری بهره میگیرد. از 

 .(Atlas, 2000: 1)طریق کاهش جرائم در محیط شهری است

گذاری، (. نشانه130: 1382)آلتمن،  گذاری و شخصی کردن مکان استنشانه یدهدربرگیرن قلمروپایی رفتار قلمروپایی

شود. فرآیند شخصیمالکیت بر آن مکان است، گفته می به یکپارچگی و همسانی اشیای یک مکان که موجب حس

سازی جلوهای از تمایل به کنترل ارد فرایندی ناخودآگاه است. شخصیتواند خود آگاه باشد ولی در اغلب موسازی می

 .(168: 1381قلمرو مکانی و بیان سلیقه زیباشناختی و تالشی برای سازگاری بهتر محیط و الگوی رفتار است )لنگ، 

معماری "ها را های دیگری که سامر آنسازی هستند. محیطون خسارت و دخل و تصرف قابل شخصیها بدبعضی محیط

کار رفته در ساخت آن، هشوند. میزان شخصی شدن یک مکان به قابلیت مصالح بر شخصی میتنامیده مشکل "سخت

جارهای اجتماعی و قوانین رسمی رایج در آن مکان شدت نیاز ساکنین به تغییر آن، منافعی که در آن مکان دارند و هن

بستگی دارد. فیلیپو باودون در مورد تغییرات ایجاد شده در طرح مجموعه مسکونی پساک لوکوربوزیه در بوردو فرانسه 

-ن مکعبی است که قابلیت شخصیمجموعه پساک شامل هفتاد سازه همگو گزارشی را تهیه کرده است. بر این منوال

 اند، فرمها و فضاهای سرپوشیده بسته شدههای مختلف رنگ شده و بسیاری از تراسیی دارد. دیوارها با رنگازی باالس

ای که قرار بود دارای معماری سخت باشد به یک معماری نرم تبدیل شده است خالص اولیه تغییر کرده و مجموعه

های جلرم برای خالفکلاران احتملالی به هدفترس از جرم  با تمرکز بر کاهش فرصت دسترسی  (.169: 1381)لنگ، 

آیلد. کنتلرل دسترسلی از سله طریلق غیررسمی یا طبیعی، رسلمی ها، به دسلت ملیحسلاس خطلر در آنوافلزایش ا
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 ,Cozens).  ودشمیو سلازماندهی شلده توسلط پرسنل امنیتی و راهکارهای مکانیکی مثل قفل و بست هلا حاصل 

Saville, & Hillier, 2005)  تعمیر و نگهداری مناسب از مبلمان شهری و تابلوها و عالیم نگهداری بامدیریت و 

اال رفتن تصور مجرمان سازی هزینه های شهری از بتوان عالوه بر بهینهسازی میهای روشنایی و محوطهشهری و چراغ

امنیت  .(77: 1387)پورجعفر و همکاران،توجهی به فضای شهری و ظرفیت مناطق در جرم خیزی کاست نسبت به بی

و جنایت آشنا نیستند. عواقب ها با جرم انی این است که طراحان این سیستمهای ساختمفیزیکی مشکل امنیت پروژه

د. طرح شوواحدهای تجاری و مسکونی دیده می بار این پدیده، در میزان ورود غیر مجاز جنایتکاران بهتأسف

تی از کند. عملکرد صحیح دفاع و رفع ضعف امنیها بسیار کمک میدر موفقیت پروژهی امنیت فیزیکی روشنفکرانه

تواند برخورد مؤثری با مشکالت اجتماعی آینده باشد. در برخی از منابع مفهومی به نام نقطه نظر ساختار معماری می

آید )نجفی و هاشم ی به حساب میات اصلی امنیت فیزیکسخت کردن اهداف جرم )مشکل کردن هدف( از مشخص

های از محافظت بالقوه محله یا مجموعهتوان آن را بخشی در زمینه نظارت یا مراقبت که می .(373: 1377بیگی،

مسکونی دانست، اگر مجرم تصور کند در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت اگر چه 

توان با این تفاسیر می (.55: 1366)بانِت، احتمال ارتکاب جرم توسط وی کمتر خواهد شدگونه نباشد، به واقع نیز این

 شود.ترین ارکان امنیت فردی در مناطق مسکونی محسوب میگفت امنیت محیطی یکی مهم

 های مسکونیشناختی محیطی مؤثر بر امنیت در مجتمعبررسی ساختارهایی زیبایی.5

ستفاده شد. 2011های معرفی شده توسط کالین)آزمون شده از شاخص زان برازش مدلبرای بررسی می  شاخص ( ا

قدار ( شللللاخص برازشCFIبرازش تطبیقی  ) ی96/0با م طای او شللللاخص ریشلللله دوم م عات  خ نگین مرب

) GFIدهنده تناسب مدل برازش است نشان ،باشدکه نماینده برازش مقتصد می 02/0 ( با مقدارRMSEAبرآورد)

مر دهند و بر این ارا برای مدل نشللان می 90/0مقدار  ،باشللندبرازش( که نماینده برازش مطلق میشللاخص نیکویی 

ول اسلللت و مدل تدوین شلللده تایید آوری شلللده نزدیک به دامنه قابل قبهای جمعداللت دارند که در مجموع داده

 شود. می
 آماره های مربوط به نیکویی برازش مدل -2جدول 

پژوهش مقادیر برازش نتیجه های برازششاخص  مالک   

20/1 برازش خوب  3≥  𝒳2/df 𝒳2/df مربع بر درجه آزادی-تقسیم کای  

027/0 برازش خوب  08/0≥  RMSEA Root Mean Squared Error of Approximation ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

96/0 برازش خوب  9/0≤  CFI Comparative Fit Index ای شاخص برازش مقایسه  

96/0 برازش خوب  9/0≤  IFI Incremental Fit Index شاخص برازش افزایشی 

90/0 برازش خوب  9/0≤  GFI Goodness of Fit Index شاخص نیکویی برازش 

دهنده برازش مناسب باشد نشان 9/0، هر چه بیشتر از شود( که برای آزمون مدل استفاده میCFIتطبیقی ) اخصش

سازد که آیا واریانس خطا که پس از برازش مدل باقی ( این پرسش را مطرح میGFI)مطلق  مدل است. شاخص

دهنده مناسب بودن برازش است، نشان  9/0ر از توجهی است یا خیر. در پژوهش حاضر چون بیشتماند؛ مقدار قابل می

ه مورد نظر از برازش نسبتاً توان نتیجه گرفت که مدل تست شده در جامع. بر اساس برآوردهای ارائه شده میمدل است

دهد که مدل مورد استفاده پژوهش خوب و قابل قبولی برخوردار بوده است. بنابراین، نتایج مدل پژوهش نشان می

ار بوده است. های پژوهش از کفایت قابل قبولی برخوردحاضر از برازش مناسبی برخوردار بوده و برای مطالعه فرضیه

 (.3ه در مدل پژوهش آورده شده است)جدولدر ادامه عالئم به کار رفت
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 عالئم به کار رفته در مدل پژوهش-3جدول 
 نماد متغیر معادل انگلیسی

Physical security امنیت فیزیکی P.S 

Monitoring نظارت Mo 

Input -Output ترس از جرم I.O 

Territory قلمروپایی Te 

Management and maintenance مدیریت و نگه داری M.M 

 .(4)جدولای  استفاده شدار( و آمار استنباطی)تی تک نمونهها از آزمون توصیفی)میانگین و انحراف معیبرای تجزیه و تحلیل داده

 
 های پژوهشمشخصات توصیفی متغیر -4جدول

 انحراف استاندارد میانگین متغیر 

03/3 امنیت فیزیکی  14/1  

40/3 نظارت  89/0  

44/2 ترس از جرم  87/0  

95/2 قلمروپایی  08/1  

02/3 مدیریت و نگه داری  01/1  

 انگین گروه نمونه آورده شده است.در ادامه نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای مقایسه می
 )منبع: نگارنده(هاای به منظور مقایسه میانگین گروهنتایج آزمون تی تک نمونه -5جدول 

                                        3 = ارزش 

t اختالف میانگین سطح معناداری 
درصد 95سطح اطمینان   

 حد باال حد پایین

58/0 امنیت فیزیکی  56/0  03/0  09/0-  17/0  

66/7 نظارت  001/0  40/0  30/0  51/0  

-54/10 ترس از جرم  001/0  55/0-  65/0-  44/0-  

-66/0 قلمروپایی  51/0  04/-  16/0-  08/0  

داریمدیریت و نگه  45/0  65/0  02/0  09/-  14/0  

 

هستند  01/0شود متغیر نظارت و ترس از جرم دارای سطح معناداری کمتر از طور که در جدول فوق مشاهده میهمان

( 3فرض)پیش( با میانگین 44/2( و ترس از جرم)4/3که بدین معنی است بین میانگین گروه نمونه در دو مولفه نظارت)

توان گفت که از نظر گروه نمونه نظارت بیشتر از لفه نظارت میؤود دارد. با توجه به مثبت بودن متفاوت معنادری وج

داری و امنیت فیزیکی هرچند دو متغیر مدیریت و نگه حد متوسط است و با توجه به منفی بودن اختالف میانگین.

متغیر قلمروپایی نیز دارای  ولی این مقادیر از نظر آماری معنادار نیست.، مقدار اختالف میانگین مثبت هستنددارای 

 .باشداز نظر آماری معنادار نمی اختالف میانگین منفی است ولی این مقدار نیز

که به  ختی به مجموعه عواملی اشاره داردامنیت فیزیکی و محافظت در مقابل تخیرب عوامل زیباشنا توان گفتمی

مورد استفاده قرار ها بهایی چون سرقت، تخرییکی از آسیبهای فیزمنظور امنیت مناطق مسکونی، امالک و دارایی

پذیری در مقابل جرم که در این پژوهش به عنوان یکی از بیو برای جلوگیری از دسترسی غیر قانونی و آس گیردمی

ها، تماننشینی و فرورفتگی در ساخ؛ عقبآیدنی به حساب میهای مسکوافت مجتمعثر امنیت محیطی در بؤمعوامل 

د بناهای در دست اجرا به عنوان کاهش پرچین و دیوار، امکان نظارت از ساختمان و کاهش زوایایی پنهان وجو

هش های این بخش از پژونتایج یافته گذارند.ثیر میأخیز بودن و امنیت مناطق مسکونی تهایی هستند که بر جرملفهؤم
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های کی بر امنیت محیطی در بافت مجتمعشناختی امنیت فیزیییهای تخریب عوامل زیباثیر شاخصأمبنی بر ت

ای نشان داد که میانگین امنیت فیزیکی در مچنین با استفاده از تی تک نمونهبررسی نتایج ه همسو است. مسکونی

هایی است که باعث کاهش تخریب محیط و یا اقدام لفهؤاز م نظارت یکی دیگر نه پژوهش در حد متوسط قرار دارد.نمو

ثر بوده و ؤو بر امنیت محیطی مناطق مسکونی مگردد های مسکونی میهای فعال در مجموعهبه جرم از طرف گروه

 .تواند کاهش جرم را در پی داشته باشدمی

 گیرینتیجه

مثبت یا منفی باشد. به عبارتی دهنده به فضایی با نوع امنیت تواند شکلهای خود میمناطق مسکونی با تمام ویژگی

مدن آباالیی را داشته باشند. به وجود توانند ظرفیت تولید جرائم ا به دلیل خصوصیاتی که دارند، میهتوان گفت فضامی

)مثل  لفهای مختن است که کنترل و نظارت در زمینهجرم و انواع مشکالت در برخی از مناطق شهری حاکی از ای

-یابد. کوچه و خیابانیص است که امنیت در آن ها کاهش میپردازی( در حداقل سطح قابل قبول قرار دارد و مشخنور

باشد. ئم میادلیل وجود حداقل نظارت، شاهد افزایش انواع جره، بعبور و مرور و روشنایی را دارند هایی که حداقل میزان

بزهکاران  م مدرن در جهت تأمین امنیت و آسودگی بهتر و محیط است.طراحی روشنایی شهری روشی هم سنتی و ه

جود باعث ایجاد تاریکی برای های مونموده و با تخریب روشناییکافی برای پنهان شدن استفاده می از نبود روشنایی

روشنایی بود. لفه نظارت نور پردازی و ؤهای اصلی در منمایند. یکی از آیتمراهم نمودن محیط مناسب خود را میف

به عنوان یک عامل مهم در ایجاد حس امنیت است و نبود نور و وجود تاریکی شب عوارضی همچون  نورپردازیامروزه 

از شود. در طراحی و معماری صرفا کاری و کاهش امنیت اجتماعی را سبب میایش حوادث، تصادفات، جرایم و بزهافز

. گیردطراحی مورد توجه طراحان و معماران قرار می از اجزاء اصلی ود و به عنوان یکیشنور برای روشنایی استفاده نمی

اال قرار ای نشان داد که میانگین نظارت در نمونه پژوهش در حد بمچنین با استفاده از تی تک نمونهبررسی نتایج ه

کاهش جرم ثر در سطح مجموعه مسکونی و های محیط مسکونی که از عوامل مؤترس از جرم از دیگر شاخص دارد.

افت مسکونی و است ترس از جرم و قربانی بودن ارتباط بسیار زیادی با زیبایی محیط بافت مسکونی دارد. تخریب ب

قابل زیبایی . در مشودبافت مسکونی میگیری ذهنیت محیطی ناامن در ساکنین تواند. باعث شکلزیبا نبودن محیط می

ی نیز یکی دیگر از قلمروپای خواهد شد.و بدون جرم  یت محیط امنمحیطی باعث ایجاد ذه ثرو منظم بودن عوامل مؤ

چشمگیری پیدا خواهد کرد در ثر امنیت محیطی که با وجود آن تخریب در سطح مجموعه کاهش ؤعوامل عوامل م

شود که فرد یا گروهی از افراد های مسکونی محسوب می؛ قلمرو به عنوان قسمتی از مجتمعهای مسکونی استمجتمع

آن مکان دارند، دفاع  کنند و به دلیل احساس تعلق و مالکیتی که نسبت بهیل منافع شخصی از آن استفاده میدال به

گونه شخصی کردن و نشانه گذاشتن در محیط و یا محافظت کردن از یک منطقه در مقابل مزاحمت، یک نمایند. هر

های مسکونی به صورت مشخص و مناسبی مجتمعد. اگر قلمروهای عمومی در  نوع رفتار قلمروپایی محسوب می شو

مچنین بررسی نتایج هشود. های مسکونی میمعتفکیک نشوند، آشفتی رخ خواهد داد که منجر به کاهش امنیت مجت

ترین وهش در حد متوسط قرار دارد. اصلیای نشان داد که میانگین امنیت فیزیکی در نمونه پژبا استفاده از تی تک نمونه

ت. که یکی دیگر داری اسنگهمدیریت و  ،باشدشناختی در محیط مسکونی میثر بر افزایش شاخص زیباییؤش که مبخ

ریزی و های مسکونی است؛ مدیریت نگهداری عبارتست از برنامهثر امنیت محیطی در بافت مجتمعؤاز عوامل عوامل م

 . ایناندزات. که تخریب و شده و آسیب دیدهتجهیهای مربوط به نگهداری و تعمیرات وسایل و بخش فعالیت اجرای اثر

ها را از طراحی موضوع در مورد مجموعه مسکونی پروئیت ایگو این موضوع طیف وسیعی از وظایف و مسئولیت

http://www.omransoft.ir/9313/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.omransoft.ir/9313/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/
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مچنین با بررسی نتایج هگیرد. آوری و مدیریت منابع مورد نیاز در برمیهای نگهداری و تعمیرات تا فراهمفعالیت

 ای نشان داد که میانگین امنیت فیزیکی در نمونه پژوهش در حد متوسط قرار دارد.تک نمونهاستفاده از تی
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مجموعه مقاالت همایش بررسی  ."(اختینروانشتبیین روانشناختی امنیت )امنیت از دیدگاه " .(1385) .گلزاری، محمود

 .110-85 ،1اجتماعی، شماره –نقش روان شناسی، مشاوره و مددکاری اجتماعی در تأمین و توسعه امنیت روانی 
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بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی با کیفیت " .(1391) .سهراب موسوی، سید و محمدی، جواد؛ بگیان، محمدجواد

 .156-143، صص31فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، شمار ."زندگی زنان شهر کرمانشاه

شناختی در مسکن شهری سنجش عوامل مؤثر بر کیفیت زیبای"(. 1398) افسانه؛ قلمبر دزفولی، مریم. معصومی،

 .81-94، صص2هویت شهر، شماره. "محله جمال آباد()مطالعه موردی: 
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