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چکیده

امنیت و کاهش فرصتهای جرم به تالش فراگیر جهانی تبدیل شده ،بهطوریکه تحقق آن از طریق طراحی یکی از
رویکردهای مناسب برای تحقق شهری ایمن و از مفاهیم مهم در حوزه برنامهریزی و طراحی شهری میباشد .این رویکرد
تالش بر آن دارد تا با برنامهریزی و طراحی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،از وقوع ﺟﺮاﺋﻢ در محیطهای شهری بکاهد.
مسکن مهر یکی از سیاستهای دهههای اخیر در ایران میباشد که با هدف تامین مسکن اقشار کمدرآمد شکل گرفته
ولی نتوانسته نیازها و دغدغههای ساکنین خود را رفع کند .بحث نبود امنیت و وقوع جرم یکی از مهمترین مسائل حال
حاضر این عرصههای شهری میباشد .مسکن مهر شهرستان نظرآباد از این موضع مستثنی نبوده و طبق گزارشها یکی
از ویژگیهای این مجموعه عدم احساس امنیت میان ساکنان و بعضاً وقوع جرم در فضاهای شهری آن میباشد .این مقاله
با هدف تحلیل و ارزیابی دیدگاه ساکنان مسکن مهر شهرستان نظرآباد از موضع امنیت و وقوع جرم در فضاهای شهری
شکل گرفته است .بدین منظور مولفههای رویکرد  CPTEDمبتنی بر ادبیات نظری استخراج و در قالب پرسشنامه در
میان  220نفر از ساکنان شهرک مهر به صورت تصادفی توزیع و نتایج حاصل مورد تحلیل عاملی و رگرسیونی قرار گرفت.
پنج عامل نظارت طبیعی مردم در محیط شهری ،همبستگی در اجتماع محلی ،طراحی انسانمحور ،خدمترسانی ،و ارتقاء
هویتمندی به ترتیب از عوامل تاثیرگذار بر بهبود امنیت در این شهرک هستند که میتوان با برنامهریزی و طراحی جهت
تقویت شاخصههای هر یک از این عوامل ،موجب ارتقاء امنیت ادراکی ساکنان شهرک مهر نظرآباد شد .ایجاد فعالیتهای
جاذب جمعیت در فضاهای شهری ،ایجاد فعالیتهای تجاری و شبانهروزی در امتداد مسیرهای اصلی ،ایجاد بستری برای
مشارکت اعضای محلی با بنگاههای اجتماعی و بکارگیری راهکارهای طراحی برای ایجاد تنوع و تماییز میان ساختمانهای
شهری از جمله اقدامات پیشنهادی و با اولویت باال جهت ارتقاء امنیت در این شهرک است.

واژگان کلیدی :امنیت ،پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی ،تحلیل عامل اکتشافی ،رگرسیون چند
متغیره ،مسکن مهر.
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 .1مقدمه

یکی از مهمترین نیازهای روحی انسان احساس امنیت
میباشد ( .)Wilson & Kelling, 1982عدم وجود امنیت
در شهر و فضاهای شهری سبب کاهش میزان حضورپذیری
افراد در عرصه فضاهای عمومی میشود .در زمینه
پیشگیری از جرم رویکردهای گوناگونی مطرح گردیده که
میتوان به رویکردهای قانونی و یا اجرای سیستم نظارت
به وسیله پلیس ( ،)Dantzker & Robinson, 2002رویکرد
اجتماعی ( ،)Syarmila Hany, 2008رویکرد مجرم یا
متجاوز ( )Cozen et al., 2005و رویکرد محیط فیزیکی
(& Brantingham, 2005; Newman, 1972; Blakely

  شماره .36پاییز 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

 )Synder, 1997; Jacob, 1961اشاره کرد .در بین تمامی
رویکردهای فوق ،رویکرد محیط فیزیکی به اندازه محیط
اجتماعی و شاید بیش از آن دارای اهمیت است زیرا محیط
فیزیکی شامل عناصر ثابتی است که از طریق برنامهریزی
و طراحی میتواند به کاهش زمینههای وقوع جرم منجر
گردد ( .)Nasar & Fisher, 1993از میان رویکردهای
فیزیکی پیشگیری از جرم میتوان به پنج نظریه «چشمان
خیابان » (« ،)Jacobs, 1961فضاهای قابل دفاع» (�New
« ، )man, 1972پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی»
(« ،)Jeffery, 1971پیشگیری وضعی جرم» (& Clarke
 )Mayhew, 19800و نظریه «پنجرههای شکسته» (�Wil
 )son & Kelling, 1982اشاره کرد که با وجود مؤلفههای
منحصر بفرد هر یک ،مهمترین آنها نظریه «پیشگیری از
جرم از طریق طراحی محیطی» است (قنبران ،علیمردانی و
جم 1392؛ عزیزی و شعبانی )1393 ،چراکه میتوان آن را
رویکردی هدفمند به منظور طراحی کارآمد و هوشمندانه
مؤلفههای محیطی با بکارگیری بهینه محیط مصنوع در
کاهش جرائم دانست (پورجعفر و دیگران .)1387 ،هدف
اصلی این رویکرد جلوگیری از وقوع جرم بالقوه با تغییر
در محیطهای شهری است .مبتنی بر این رویکرد از طریق
طراحی شهری و روانشناسی محیطی میتوان رفتار انسان
را تحت تأثیر محیط اطراف قرار داد (;Cozens & Hillier
 .)2005تحقیقات نشان داده است که با بکارگیری این
رویکرد بهویژه در مناطقی با سطح وسیع جرائم ،میتوان
میزان وقوع جرم را به میزان قابل توجهی کاهش دا د (�Ar
& mitage,Monchunk, & Rogerson, 2011; Johnson
 .)Bowers,2010; Sohn,2016یکی از برنامههای توسعه

دهه اخیر در ایران طرح مسکن مهر میباشد .مسکن مهر
یکی از انواع مساکن اجتماعی است که از سوی دولت نهم
و در راستای شعارهای عدالت محور آن ،مطرح و اجرایی
شد .این پروژه از یکسو به موجب آسیبپذیری گروه هدف
با توجه به شرایط در نظر گرفته شده در قوانین مسکن
مهر و از سوی دیگر به موجب اتخاذ سیاستهایی چون
حاشیهگرایی ،بلندمرتبهسازی و کوچکسازی به منظور
پایین آوردن هزینۀ ساخت و ساز ،زمینههای مستعد برای
جرمخیزی در فضاهای شهری را بهوجود آورده است

(جاللی و سیدزاده ثانی1395 ،؛ قربانپور و بابایی .)1396 ،به
عبارت دیگر مهاجرت ،فقر و محیط کالبدی نامناسب که از
مهمترین عوامل بروز جرائم شهری میباشد ،در حال حاضر
در بیشتر مجموعههای مسکن مهر در کنار هم جمع شده
و این فضاها را به یکی از مراکز اصلی بروز جرائم شهری
تبدیل کرده است (خراسانی و دیگران .)516 ،1396 ،سایت
مورد بررسی در این مقاله شهرک مهر شهرستان نظرآباد
میباشد .این شهرک در اوایل دهه  1390مورد سکونت
گروههای هدف قرار گرفت و علی رغم گذشت حدودا ً یک
دهه از سکونت در این شهرک ،به دالیل حقوقی تا به
امروز تحت مدیریت و نظارت هیچ شهرداری قرار نگرفته
و ساکنان آن با مسائل و مشکالت اجتماعی و خدماتی
مواجه هستند که در میان موضوعات مطرح شده از جانب
آنها یکی از مهمترین مسائل ،نبود امنیت و تعدد وقوع
جرایم در این شهرک میباشد(اشرف زاده .)1399 ،لذا
در این مقاله بر آن هستیم تا وضعیت حاضر شهرک مهر
شهرستان نظرآباد را مبتنی بر این رویکرد مورد ارزیابی
قرار داده و در نهایت به ارائه پیشنهاداتی جهت تغییرات
کالبدی به منظور تقلیل جرم و جنایت بپردازیم .به عبارت
دیگر این مقاله در راستای پاسخگویی به دو سوال کلیدی
است؛  .1مؤلفههای  CPTEDدر مجموعه مسکونی مهر
نظرآباد کدامند؟ و  .2از طریق چه راهکارهای طراحی
و برنامهریزی میتوان از شکلگیری وقوع جرم در این
شهرک ممانعت کرد؟

 .2مبانی نظری

در این بخش از مقاله به تبیین مفاهیم پایه رویکرد نظری
“پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی” ،پیشینه ،سیر
تکامل آن در حوزه نظر و عمل و معرفی عوامل و معیارهای
بررسی آن پرداخته شده است.

 -1-2رویکرد “پیشگیری جرم از طریق طراحی
محیطی)CPTED(”1

این رویکرد با هدف ارائه اصولی برای طراحی مناسب محل
سکونت و کار افراد به منظور پیشگیری از جرایم ارتکابی
در محیط مصنوع ،مطرح شده است .مبتنی بر این نظریه،
مجرم ارتکاب جرم را انتخاب میکند ،جرم معلول فرصت
است ،لذا تاثیر گذاشتن بر عوامل وضعی راحتتر از اصالح
شخصیت افراد است و در نتیجه راهحل مناسب برای
پیشگیری از وقوع جرم و کم کردن فرصتهای مجرمانه
میباشد .به عبارت دیگر میتوان با طراحی مناسب و
استفاده مفید و موثر از محیط مصنوع منجر به کاهش جرم
و ترس ناشی از آن شد (& Armitage, 2014; Armitage
Pascoe, 2016; Cozens, 2015; Crowe, 2000; Sohn,
 .)2016تعاریف متعددی در ارتباط با این رویکرد مطرح

شده است :ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﺮاﺋﻢ CPTED ،را ﻃﺮاﺣﯽ
و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑـﺮاي ﮐﺎﻫﺶ
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ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺟﺮاﺋﻢ و ﺑﻬﺴﺎزي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ
( ،)NICP, 2006روزﻧﺎﻣﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺟـﺮاﺋﻢ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ را ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮع
ﺷﻬﺮ دانسته ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗﻮع ﺟﺮاﺋﻢ و ارﺗﮑﺎب آنﻫﺎ
را ﮐﺎﻫﺶ ﻣـﯽدﻫـﺪ ( ،)JCI, 2006اﻧﺠﻤـﻦ ﺑـﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
 CPTEDﻧﯿـﺰ این رویکرد را اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از
ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه جهت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺟﺮاﺋﻢ در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ
ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰي ﻣﺤـﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ
( ،)ICA ,2005ﺷﻮراي ﻣﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺟﺮاﺋﻢ ،در این
ارتباط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ از ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع در ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞ ﺟـﺮم
ﺧﯿـﺰي ﻣﻨـﺎﻃﻖ را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫـﺪ ( .)NCPC, 2006با توجه
به تعاریف فوق رویکرد  CPTEDرا میتوان اصولی از
طراحی دانست که با بکارگیری آنها در محیط مصنوع
میتوان بسترهای تحقق جرم را در فضاهای شهری کاسته
و در نتیجه کاهش جرایم شهری را انتظار داشت.

 -2-2پیشینه نظری و تجربی رویکرد ()CPTED

این نظریه اوایل دهه  60میالدی در آمریکا شکل گرفت
و در آثار افرادی چون جیکوبز ،نیومن و جفری میتوان
مشاهده کرد .ایده معروف جیکوبز در مورد “چشم ناظر در
خیابان” بر مفهوم نظارت طبیعی تأثیر گذاشت و طبق این
ایده ،امنترین مکان شهری جایی است که به طور مداوم
توسط انسانها مشاهده میشود ( .)Jacobs, 1961اسکار
نیومن و تحقیقات “فضای قابل دفاع” او نیز این تصور را
تأیید و توسعه بیشتری داد .وی در مطالعه تجربی خود
در مورد پروژههای مسکن آمریکایی ،دریافت که جرایم به
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احتمال زیاد در فضاهایی که برای ساکنان نامرئی است
رخ خواهد داد .وی تصریح کرد ساختمانهایی که نظارت
طبیعی را به ویژه توسط ساکنان خودشان ترغیب میکنند
برای جلوگیری از جرم بسیار مهم هستند (Newman,
 .)1972مبتنی بر نظرات جیکوبز و نیومن ،مکانی که با یک
شبکه اجتماعی منسجم ،به طور مداوم توسط ساکنان خود
کنترلشود ،میتواند مؤثرتر از نظارت پلیس باشد .در سال
 1970برای اولین بار اصطالح استفاده از طراحی محیط
برای پیشگیری از وقوع جرم توسط ریجفری منتشر شد.
این نظریه براساس رابطه بین انسان و محیطزیست و
کاهش فرصت جرایم از طریق طراحی محیط شکل گرفته
بود ( .)Jeffry, 1971در دهه  ،1980جورج کیلینگ و
ویلسون و پل براتینگام با مطالعه جرمشناسی شهری در
مورد نظریه پنجرههای شکسته و کاهش پتانسیل جرم
در مناطق شهری ،اشاره به آثار منفی طراحی یک محیط
مصنوعی کردند .در دهههای  1990و  ،2000تیم کرو و
مسئول برنامههای آموزش  CPTEDدر پیشگیری جرم
از طریق طراحی محیطی براساس استراتژیهای این روش،
کنفرانسها و کنگرههای بینالمللی را در این زمینه برگزار
کردند ( .)Crow, 2003در سالهای اخیر نیز این رویکرد
در اروپا ،آمریکای شمالی ،نیوزیلند ،کانادا و استرالیا مورد
اقبال زیادی قرار گرفته است ( )Cozens, 2008و در این
میان مطالعاتی انجام شده تا تأثیر واقعی  CPTEDرا
بر جرم و ترس مورد بررسی قرار دهند (Abdullah et
& al., 2013; Armitage and Pascoe, 2016, Cozens
.)Melenhorst, 2014; Montoya Morales et al., 2016

در جدول  1میتوان خالصه مطالعات و پیشینه نظری و
تجربی این رویکرد را مالحظه کرد.

جدول  :1پیشینه تحقیقات خارجی رویکرد CPTED
پیشینه و سوابق رویکرد در آرای اندیشمندان و بازتاب های جهانی
دهه 1960
دهه 1970
دهه 1980

 جرج کلینگ و ویلسون()Wilson & Knelling,1982 -پل براتینگهام در کتاب جرم شناسی شهری ()Braningham,1981

 ارایه تئوری پنجرههای شکسته کاهش پتانسیلهای طبیعی جرمخیزی اشاره به نابسامانی طراحی محیط مصنوع تاکید برناکارآمدی قوانین و استاندارد های طراحی شهری و معماری موانع طبیعی و بازدارندههای موقعیتی در کاهش فرصت جرائمشهری
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 رای جفری در کتاب جلوگیری از جرائم شهری با طراحیمحیطی()Jeffery,1971
 -اسکار نیومن در کتاب فضاهای قابل دفاع()Newman, 1972

 کاهش پتانسیل طبیعی جرمخیزی مناطق شهری نظارت عمومی شفافیت در معرض دید قرارگرفتن فضاهای عمومی -اشتیاق مردم به گزارش و برخورد با تخلفات و جرایم
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 جین جیکوبز در کتاب مرگ و زندگی شهرها()Jacobs,1961

 نیاز به خیابانهای امن در شهر جداسازی و تشخیص مکانهای عمومی و خصوصی تنوع کاربری و اختالط انها در سطح شهر استفاده موثر از حضور عابران پیاده برای کاهش احتمال وقوعجرایم
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دهههای  1990و 2000

 تیم کرو و مسئول برنامه های اموزشی جهانی  CPTEDدر کتابجلوگیری از جرائم از طریق طراحیمحیطی()Crow,2003( )CPTED

 ارائه روشمندی از رویکرد برگزاریمجموعه کنفرانس ها و همایش های بین المللی با عنوانCPTED

دهه 2010

 مطالعات تجربی در کشورهای توسعه یافته اروپا ،آمریکای شمالی و استرالیا  -استفاده از اصول نسل اول و دوم رویکرد نظری CPTEDدر رفع مسائل و مشکالت مکانی
همچونFoster et al., 2010; Cozens 2015; Gibson &( :

.)Johnson, 2016; Ekblom et al., 2011

(پورجعفر و دیگران1387 ،؛ )marzbali، 2016

در یک دهه گذشته پژوهشهای داخلی نیز به این موضوع
پرداختهاند که در جدول شماره  2به مهمترین آنها که

نزدیکی بیشتری با موضوع این پژوهش دارند اشاره شده
است:

جدول  :2پیشینه تحقیقات داخلی رویکرد CPTED
محقق

موضوع پژوهش

نتیجه پژوهش

سروستانی و
اصفهانی ()1390

مطالعه ي عوامل مؤثر بر ترس از
جرم در محلههاي شهري

بی نظمی در محله مهمترین تبیین کنندهي ترس از جرم در محالت شهری

پیشگیری از جرم از طریق
طراحی محیطی در شهر زنجان

توزیع متعادل کاربری در سطح شهر میتواند باعث افزایش نظارت اجتماعی در
مناطق خلوت و کاهش تراکم جمعیت در بخشهای متراکم شود و از بروز جرم
پیشگیری نماید.

میر غالمی و
همکاران ()1394

بررسی امنیت مجتمعهاي
محصور

حصار و دروازههاي ورودي در مجتمع هاي محصور نقش قابل مالحظهاي در
کاهش جرایم

لطفی و همکاران
()1394

تأثیر مؤلفههاي کالبدي فضاهاي
عمومی در احساس امنیت

عوامل محیطی و نور در فضاهای عمومی شهر به ترتیب بیشترین تأثیر را بر
امنیت داشته است.

فرجی راد و همکاران
()1395

شاخصهاي اثرگذار بر ارتقاي
امنیت محیطی در بافت تاریخی

شاخصهاي خوانایی ،پوشش گیاهی و نظارت غیررسمی باید در اولویتهاي
اولیه در راستاي افزایش امنیت محیطی قرار گیرند.

سلیمی و همکاران
()1395

سنجش میزان موفقیت طرح
شهری در ارتقای سطح امنیت
محله

قرارگیریکاربریهای متناسب با فضای مرکزمحله ،جاذب جمعیت ،فعال در شب
و مختلط در مرکز محله میتواند موجب ارتقاء امنیت شود.

نورائی ()1398

جلوگیری از جرائم از طریق
طراحی محیطی

اصول تقویت نظارت طبیعی ،قابلیت کنترل دسترسیها ،تقویت قلمروهای
طبیعی ،حفظ و نگهداری از محیط و حمایت از فعالیتهای اجتماعی سالم دارای
بیشترین تاثیر بر ممانعت از وقوع جرم هستند.

محمدی و همکاران
()1399

سنجش میزان خطرپذیری
محلههای شهری ازنظر وجود
فضاهای بیدفاع

نوع کاربری زمین ،گسست یا نبود نظارت اجتماعی ،کیفیت اندک بناها و
ساختار خیابانها در شکلگیری فضاهای بیدفاع در محیطهای شهری ،نقش
دارد.

ارتقای زیست پذیری اجتامعی به
کمک ()CPTED

تعیین قلمرو ،نظارت ،ایجاد تصویر مثبت از فضا ،از بین بردن نقاط کور و
نگهداری و مراقبت مستمر از محله و در عین حال ،مشارکت دادن مردم در
مسئلهی پیشگیری از جرم میتواند بر بسیاری از جرایم رایج مرتبط با فضای
ساخته شده غلبه کرد.

حیدری و همکاران
()1390
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امامی قشالق و
همکاران ()1399

تحلیل عوامل پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی در مسکن مهر
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 -3-2اصول و معیارهای رویکرد ()CPTED
سیر تکامل این رویکرد نظری را در دو نسل میتوان
مورد بررسی قرار داد .نسل اول از زمان انتشار کتاب جین
جیکوبز با نام “مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی”
در سال  1961و بررسی رابطه بین جرم و کیفیتهای
محیطی در زمینه طراحی و برنامهریزی شهری آغاز
شده است ( .)Greenberg & Rohe, 2007اسکار نیومن
نیز رویکردی متفاوت را برای راه حل این موضوع ارائه
کرد و پیشنهاد او ایجاد فضاهای قابل دفاعی بود که از
شاخصههای آن تراکم پایین ،محیطهای با غلبه کاربری
مسکونی همراه با محدودیت دسترسی برای غریبهها
میباشد .بطوریکه حضور افراد درون یک فضا توانایی
ساکنان را در شناخت غریبهها کاهش میدهد (Hiller
 .)& Sahbaz,2008در ادامهی این نظریه ها و نتایج کار
نیومن و جیکوبز ،رویکرد جدید “پیشگیری جرم از طریق

طراحی محیطی” شکل گرفت (.)Kytta et al., 2014
جفری در سال  1969برای نخستین بار این مفهوم را
مطرح و به طراحی مناسب ،مطلوب و استفاده بهینه از
محیط مصنوع برای کاهش میزان جرم و جنایت اشاره
کرد ( )Armitage, 2017و در نهایت در نسل اول این
رویکرد اصول پنجگانه قلمروگرایی ،2نظارت طبیعی،3
حمایت از فعالیتها  ،4کنترل دسترسیها 5و مدیریت و
نگهداری 6مطرح گردید (& Cozens, 2015.; Tomuta

Dang, 2017; Kajalo & Lindbolm,2015; Cozens,
Hillier, & Prescott., 2001; Crowe, 2000; Abdullah
et al., 2013a; Parnaby, 2007; Schneider and Kitch .)en, 2007در جدول  3میتوان معیارهای قابل توجه در

نسل اول این رویکرد را مالحظه کرد.

جدول  :3معیارهای نسل اول رویکرد CPTED
مولفههای مورد نیاز طراحی فیزیکی

فضاها و قلمروهای
قابل دفاع
کنترل دسترسی

مشاهده و نظارت

خوانایی یا
نفوذپذیری

امکان نظارت
ساکنان بر پیادهها

محیطی که توسط
ساکنان و عابران
خوانا باشد

امنیت

ایمن بودن

کاربری مختلط
زمین
اختالط فعالیتی

مدیریت و نگهداری
نظارت محلی

()Arabi et al., 2020, P.524

قلمرو بندی و ایده اصلی نسل دوم ،همبستگی اجتماعی
میباشد ( .)Armitage & Pascoe, 2016از جمله اصولی
که متفکران این نسل به موارد پیشین اضافه کردند آستانه
ظرفیت ،7همبستگی اجتماعی ،8ارتباط با خارج از محله 9و
فرهنگ جمعی 10میباشد ()Cleveland & Saville, 2003
که در جدول  4آمده است.

جدول  :4معیارهای نسل دوم رویکرد CPTED

ظرفیت آستانه

فرهنگ جمعی

ارتباط با خارج از محله

همبستگی اجتماعی

مقیاس انسانی
ثبات اجتماعی
افزایش آستانه وقوع جرم

حضور بدون تبعیض جنسیتی
برنامههایی مبتنی برجنسیت
تاکید بر سنتهای اجتماعی

وجود شبکههای ارتباطی
تسهیالت کافی ارتباطی

شبکه دوستی گسترده
ارتباطات مثبت
کاهش خصومت و دشمنی

()Arabi et al., 2020; P. 524
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با توجه به جدول فوق نسل اول این رویکرد عمدتاً بر
اصالحات فیزیکی محیط مصنوع متمرکز بوده و به جنبه
های روانی و اجتماعی محیط کمتر توجه داشته است .در
سال  ،1997گروهی از متفکرین از جمله جورجیو ساویل
و گری کلیویلند پس از نقد آنچه تاکنون نظریه پردازان
رویکرد  CPTEDبه آن معتقد بودند به جنبههای روانی و
اجتماعی محیط ،توجه ویژه نمودند .این افراد رویکرد خود
را نسل دوم  CPTEDنامیدند و از دید نظریهپردازان این
نسل آنچه در عبارت “چشمهای ناظر بر خیابان” جیکوبز

مهم است زاویه دید نیست ،بلکه چشمها هستن د (�Cleve
 )land & Saville, 2003در واقع اصل اساسی نسل اول،
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 -4-2چارچوب نظری پژوهش

مطابق با مباحث نظری ،رویکرد  CPTEDدر این مقاله
مبتنی بر ابعاد هر دو نسل در قالب نه بعد و بیست و
شش معیار مورد بررسی قرار گرفت .الزم به ذکر است

که سنجههای مورد بررسی هر یک از معیارها با مطالعه
ادبیات نظری و تجربی در این حوزه استخراج شد و از آنجا
که فرصت شرح آنها در این مقاله ممکن نیست ،نتایج به
صورت خالصه در جدول  5آورده شده است.

جدول :5مولفههای پژوهش و سنجههای هریک از آنها
مولفه
قلمروگرایی

سنجهها
تفکیک حریم فضاهای عمومی و خصوصی

)Cozens, 2015
;Kajalo & Lindbolm, 2015
 Cozens et al., 2001; Abdulوضعیت نورپردازی در شب هنگام lah et al., 2013a; Parnabyشکل ،ابعاد و نحوهی نورپردازی و روشنایی تابلوهای
(2007
راهنمایی شهری ،راهنمایی و رانندگی در ساعات

مختلف شب و روز

نظارت طبیعی
وجود گوشه های پنهان و جرم خیز
)Ekblom, 2011; Hedayaجهت گیری ساختمانها ،میزان قابل رویت بودن
ti Marzbali et al, 2016:
; Kajalo & Lindbolm, 2015فضاهای محله
تعداد کاربریهای تجاری -اداری و نیمه وقت در بدنه
;Abdullah et al., 2013a
معابر بیرونی و درونی
(Parnaby, 2007
کنترل و دسترسی

)Hedayati Marzbali et
al.,2016,Kajalo & Lindbolm,2015; Abdullah et
;al., 2013a; Parnaby, 2007
Schneider and Kitchen,
(2002
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مدیریت و نگهداری

;)Kajalo & Lindbolm,2015

وجود فضاهای متروکه و مخروبه

)(Abdullah et al., 2013a
(Armitage 2013a; Montoya
)et al., 2014
)(Anderson et al. 2013
)(Abdullah et al., 2013a

چگونگی ادراک محله برای عموم وحوزه عمومی
کیفیت کف معابر به لحاظ هموار بودن و شیب

(Cozens, 2008; Ekblom,
)2011

تنوع شکل و ابعاد ساختمانها

حضور کاربریهای  24ساعته در درون محله
حمایت از فعالیت ها

تسهیالت و خدمات محله نظیر پارکها،فضاهای
سبز،کاربریهای خدماتی و...تنوع در کاربریهای محله
کاربریهایی که موجب ورود افراد غریبه نمیشوند

آستانه ظرفیت

رعایت مقیاس انسانی در بناها

کاربریهای دارای هنجاری های اجتماعی

(Cleveland & Saville,
)2003

(Cozens, 2015; Kyttä, Kuop& pa, Hirvonen, Ahmadi,
)Tzoulas, 2014

(Cozens, 2008; Ekblom,
)2011

;Cozens et al., 2001
Crowe,
2000; Abdullah et
وجود فضاهای گنگ و نامفهوم
;al., 2013a; Parnaby, 2007
Schneider and Kitchen,
میزان نظافت و پاکیزگی محله
2002, Hedayati Marzbali et
رنگ مصالح و کیفیتهای زیباشناختی
(al,2016

()Poyner,1993

(Hamilton-Smith & Kent,
2005; Poyner, 1993; Garcia-Retamero & Dhami,
2009
(Boomsma & Steg, 2014

میزان ترجیحات افراد برای ادامه زندگی در محله

(Bernasco & Nieuwbeerta,
2005; Tseloni, Ntzoufras,
)Nicolauo, & Pease, 2010
)(Montoya et al., 2014
(Taylor, 2002; Weisburd,
)Groff, &Yang, 2012
;(Brown and Altman, 1981
Foster et al., 2010; MacDon)ald and Gifford, 1989
)(Armitage, 2010
)(Brown and Altman ,1983
(Bernasco & Nieuwbeerta,
2005; Tseloni, Ntzoufras,
)Nicolauo, & Pease, 2010
)(Cozens, 2015

تحلیل عوامل پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی در مسکن مهر
شماره صفحه مقاله161-175 :
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سنجهها

همبستگی اجتماعی

(Cleveland & Saville,
)2006

میزان ارتباط ساکنان با همسایگان خود
میزان احساس صمیمیت و میزان مشورت با دیگر
اعضای محله
وجود فضاهایی برای گرد هم آمدن
میزان نزاع و درگیری بین ساکنان محله

ارتباط با خارج از محله

رضایت از امکانات و حمل و نقل کافی

(Cleveland & Saville,
)2006

مشارکت اعضای محله با بنگاهها و شرکتهای دولتی

(Cleveland & Saville,
)2006

احساس تعلق
برگزاری مراسم های آئینی ،وجود گروهها و انجمنهای
متشکل از اعضای محله

فرهنگ جمعی

 .3روششناسی پژوهش

روش بررسی مولفههای این رویکرد در نمونه مسکن
مهر شهرستان نظرآباد در دو بخش «تعیین جامعه مورد
پژوهش» و «نحوه سنجش و تحلیل نتایج» قابل تبیین
است .جامعة مورد مخاطب ساکنین مسکن مهر میباشد.
طبق آمار شهرداری در سال  1395جمعیت مسکن مهر
شهرستان نظرآباد 9000،نفر بوده و طبق فرمول کوکران
تعداد نمونههای قابل قبول با میزان خطای قابل قبول 0 .1
و با  99 .5درصد اطمینان  220عدد تعیین شد.
فرمول کوکران
=N

(Lofland, 1998; Skogan,
)1986
)(Skogan, 1986
;(Coupe & Blake, 2006
Montoya, Junger, & Ongena,
)2014
(Montoya, Junger, & Onge)na, 2014
)(Hillier , 2005
)(Hillier , 2005
)(Cozens, 2015
)(Cozens, 2015

سؤاالت مورد تأیید قرار گرفت .پرسشنامهها به صورت
تصادفی در سطح شهرک پر شد .در نهایت اطالعات
حاصل از پرسشنامهها با استفاده از روشهای آماری
تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیونی مورد بررسی
و تحلیل قرار گرفتند.

 .4شناخت

موقعیت محدوده مورد بررسی در جنوب غربی شهر نظرآباد
و در  12کیلومتری شمال شهر اشتهارد با وسعت حدود
 37 .2هکتار میباشد (شکل .)1همانطور که اشاره شد این
شهرک از اوایل دهه  1390مورد سکونت گروههای هدف
قرار گرفت اما به دالیل حقوقی تا به امروز تحت مدیریت
و نظارت هیچ شهرداری قرار ندارد و همین امر سبب شده
است که علیرغم نوساز بودن دارای مشکالت زیادی در
حوزه خدمات و امنیت محلیباشد.

=N
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عدد  Zیا درصد اطمینان  99 .5درصد برابر  0 .3عدد
یا مقدار اشتباه مجاز برابر 0 .1عدد  Pبرابر  0 .5میباشد.
تهیة پرسشنامه با توجه به کلیة معیارها و شاخصهای
بخش چهارچوب انجام پژوهش صورت گرفت .مبتنی بر
طیفبندی لیکرت در دامنة عددی  1تا  5کیفیت پاسخها
صحت سؤاالت
تنظیم شد .جهت تحلیل و سنجش میزان ّ
پرسشنامه  30عدد پرسشنامه به عنوان نمونه پر شد و
سپس بعد از ورود اطالعات در محیط نرم افزار SPSS
با استفاده از روش تحلیل قابلیت اطمینان ضرایب آلفای
کرونباخ تعیین شد .با انجام تحلیل فوق و کسب آلفای
کرونباخ  0 .76در ارتباط با کلیة سؤاالت ،روایی کلیة
d
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شکل :1موقعیت قرارگیری مسکن مهر شهرستان نظرآباد

 .5بحث و تحلیل

همانطور که در بخش روششناسی اشاره شد ،برای بررسی

وضعیت امنیت محیطی این شهرک از دیدگاهها و نظرات
ساکنان در قالب پرسشنامه استفاده شد .مشخصات
مخاطبان در جدول  6نشان داده شده است.

جدول  :6ویژگیهای مخاطبان
جنسیت
سن
تحصیالت
مدت اقامت

زن

مرد

50 .8

94 .2

کمتر از  20سال

20-40

40-60

باالی  60سال

3 .1

46 .8

31 .7

18 .4

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس و باالتر

61

25 .4

8 .5

5 .1

کمتر از  2سال

2-4

5-6

باالی  6سال

23 .7

30 .5

33 .9

11 .9
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نحوه تملک

مالک

مستاجر

24 .3

57 .7

جهت تبیین عوامل موثر بر امنیت شهرک تحلیل عامل
اکتشافی انجام شد .نتایج آزمون (.738 =K-M-O
 )0و بارتلت ( ،)000/0 =Sigقابل قبول بودن تحلیل
را در سطح باال نشان میدهد .هفت عامل (جدول )6
به عنوان عوامل معرف امنیت در محدوده مطالعاتی
معرفی شدند که در مجموع  61 .468درصد از مقوله
امنیت را توضیح میدهند .عامل نظارت طبیعی با واریانس
18 .7درصد ،همبستگی اجتماعی 12 .5درصد و طراحی
انسان محور با 12 .31درصد مجموعاً بیش از  43درصد از
شرایط پیشگیری از جرم را تبیین میکنند .شاخصهای
جهتگیری ساختمان قابل رویت بودن فضاهای محلی،

کاربریهای جاذب جمعیت ،کاربریهای شبانهروزی
و وجود فعالیتهای تجاری و اداری زیرمجموعه عامل
نظارت طبیعی قرار دارند .مشارکت اجتماعی و انسجام
اجتماعی از شاخصهای معرف عامل همبستگی اجتماعی
هستند .عامل طراحی انسانمحور با شاخصهای رعایت
مقیاس انسانی ،تنوع شکلی و ابعادی ساختمانها و نبود
فضاهای پنهان در این شهرک است .ارتباط و دسترسی
با دیگر محلهها ،امکانات و خدمات محلی شاخصهای
معرف عامل خدمترسانی است .عامل هویتمندی نیز با
شاخصهای میزان تمایل برای ادامه زندگی و بهتر شدن
محله و حس تعلق به محله در این شهرک است.

جدول  :7نتایج تحلیل عامل اکتشافی (ماتریس دوران یافته)
عوامل ()F
5

4

3

شاخصهای مورد پرسش قرار گرفته
2

0 .803

1

تمایل برای انجام اقداماتی جهت بهتر شدن محله
میزان تمایل افراد برای ادامه زندگی در محله

0 .713
0 .41

مشارکت اعضای محله با بنگاهها و شرکتهای دولتی

تحلیل عوامل پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی در مسکن مهر
شماره صفحه مقاله161-175 :
عوامل ()F
4

5

3
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شاخصهای مورد پرسش قرار گرفته
1

2

میزان حس تعلق به محله

0 .791
0 .741
0 .879

جهت گیری ساختمانها و میزان قابل رویت بودن فضاهای
محله
تنوع شکل و ابعاد ساختمانها
رعایت مقیاس انسانی در بناها

0 .76
0 .796
0 .794

کاربریهای جاذب جمعیت در محله
وجود کاربریهای تجاری -اداری و نیمه وقت در بدنه معابر
حضور کاربریهای  24ساعته در درون محل

0 .741

عدم وجود گوشه های پنهان و جرم خیز

0 .645

وضعیت ارتباط و دسترسی با دیگر محلهها

0 .537

وضعیت امکانات و حمل و نقل محله

0 .548
0 .73
12 .510 12 .307 10 .104 8 .965

18 .703

تنوع خدمات محلی (پارک ،فضای سبز،کاربریهای خدماتی و
غیره
واریانس

جدول  :7ادامه نتایج تحلیل عامل اکتشافی (ماتریس دوران یافته)
هویتمندی ()F5

خدمات رسانی ()F4

طراحی انسان
محور()F3

همبستگی
اجتماعی()F2

نظارت طبیعی ()F1

Rotation converged in 13
iterations

Rotation Method:
Varimax with Kaiser Normalization

 Extraction Meth� .
od: Principal Component Analysis

Bartlett's Test of
=Sphericity= Sig
0. 000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy = 0.738

جدول  :8مدل رگرسیونی منتخب عامل نظارت طبیعی با شاخصهای مربوطه

d 0.241 + a 0.279 + b 0.325 + c 0.435 =F2

شاخصهای فعالیتهای جاذب جمعیت ( )0 .279 =βو
قرارگیری فعالیتهای تجاری در طبقه همکف ()0 .241=β

دارای ضریب تأثیرگذاری کمتری در نسبت با دو شاخ 
ص
قبل هستند .بررسی ارتباط میان عامل همبستگی

  شماره  .36پاییز 1400

A

فعالیتهای جاذب جمعیت

B

قابل رویت بودن فضاهای محله

C

حضور فعالیتهای شبانهروزی

D

فعالیتهای تجاری در همکف

معماری و شهرسازی آرمانشهر

در ادامه به بررسی نحوه ارتباط و تاثیرگذاری شاخصهای
هر یک از سه عامل اول با استفاده از تحلیل رگرسیونی
مبتنی بر روش استپوایس ( )Stepwiseپرداخته شد و
در نهایت بهترین مدل رگرسیونی برای هر یک از روابط
انتخاب شد .الزم به ذکر است که در سه معادله رگرسیونی
قابلقبول بودن نتیجه آزمون دوربینواتسون ،آزمون آنوا و
تی مورد توجه قرار گرفته است .نتایج معادالت رگرسیونی
فوق به شرح زیر میباشد.

 در بررسی ارتباط و تاثیرگذاری میان شاخصهای مرتبطعامل نظارت طبیعی با این عامل ،مقدار عددی  Rو به
ترتیب0 .803و  0 .645است که معنادار بودن این ارتباط
را در سطح باال نشان میدهد (جدول  .)8مبتنی بر ضرایب
ص فعالیتهای شبانهروزی دارای
رگرسیون فوق ،شاخ 
بیشترین تأثیرگذاری ( ،)0 .435 =βشاخص فضاهای قابل
رویت (چشم ناظر) ( )0 .325 =βپس از آن در مرتبه دوم
تاثیرگزاری قرار دارد.

170
این عامل با شاخصهایش را در سطح باال نشان میدهد
(جدول .)9

اجتماعی با شاخصهای مرتبط با مقدار عددی  Rو R2
به ترتیب  0 .77و  ،0 .592معنادار بودن رگرسیون میان

جدول :9مدل رگرسیونی منتخب عامل همبستگی اجتماعی با شاخصهای مربوطه
A
ارتباط با همسایگان

C
مشارکت اعضای محلی با بنگاههای اجتماعی

B
نزاع و درگیری بین ساکنان

a 0.374 + b 0.39 + c 0.39 =F2
Durbin-Watson

Std. Error of the
Estimate

Adjusted R Square

R Square

1.967

52170.

592.

593.

مطابق ضرایب حاصل شاخصهای مشارکت اعضای محلی
با بنگاههای اجتماعی ( )0 .39 =βو نزاع و درگیری بین
همسایگان ( )0 .390 =βدارای بیشترین تأثیرگذاری
هستند و شاخص ارتباط ساکنان با همسایگان ()0 .374 =β
در مرتبه دوم تأثیرگذاری قرار دارد.

Model

R

3

770e.

بررسی تاثیرگذاری شاخصهای عامل مقیاس انسانی در
طراحی با این عامل نشان داد که مقدار عددی  Rو R2
به ترتیب  0 .596و  0 .355است که معنادار بودن این
ارتباط را نشان میدهد (جدول .)10

جدول  :10مدل رگرسیونی منتخب عامل مقیاس انسانی در طراحی با شاخصهای مربوطه
A

C
رعایت مقیاس انسانی در بناها

B

تنوع شکل و ابعاد ساختمان ها

فضاهای پنهان و جرم خیز

a 0.479 + c 0.526 + b 0.613 =F3
Durbin-Watson

Std. Error of the
Estimate

Adjusted R Square

R Square

1.843

50907.

353.

355.
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بررسی ضرایب شاخصها نشانگر آن است که شاخص
تنوع شکل و ابعاد ساختمان( )0.613 =βدارای بیشترین
تاثیرگذاری بر این عامل است و شاخصهای توجه به
مقیاس انسانی در بناها ( )0.526 =βو فضاهای پنهان و
جرم خیز ( )0.479 =βدر مراتب بعدی تاثیرگذاری قرار
دارند.البته الزم به ذکر است که علیرغم همبستگی پایین
عوامل دیگر نسبت به این سه عامل ،میتوان با برنامه
ریزی صحیح و بهبود شاخصهای مرتبط با هر یک از آن
عوامل میتوان موجب ارتقاء امنیت و در نهایت کاهش
وقوع جرم به موجب آن شاخصها شد .به عبارت دیگر
دلیل تمرکز این مقاله بر سه عامل مهم و تاثیرگذار بر این
مقوله جهت دستیابی به راهکارهایی بوده که طبق نظرات
ساکنان در وضعیت حاضر میتوانند بیشترین تاثیرگذاری
را در پیشگیری از وقوع جرم در این شهرک داشته باشند.

 .6جمعبندی و نتیجهگیری

رویکرد  CPTEDیکی از مفاهیم مهم در حوزه برنامهریزی
و طراحی شهری جهت برنامهریزی و طراحی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ
ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه شهری است تا با بهکارگیری اصول آن
از وقوع ﺟﺮاﺋﻢ در محیطهای شهری بکاهد .در این پژوهش
شهرک مهر شهرستان نظرآباد از موضع توجه و پرداختن

Model

R
596e.

3

به این موضوع مبتنی بر دیدگاه ساکنان مورد تحلیل و
ارزیابی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد عواملی
که میتواند در پیشگیری از وقوع جرم در این شهرک
تاثیرگذار باشند هفت عامل مدیریت و نگهداری مجموعه،
نظارت طبیعی مردم در محیط شهری ،همبستگی در
اجتماع محلی ،طراحی انسانمحور محیط ،خدمترسانی،
قلمرگرایی و ارتقاء هویتمندی است .طبق ارزیابی صورت
گرفته نظارت طبیعی باالترین سهم را بر تحقق این مقوله
در این شهرک دارد که این موضوع در رابطه با نتایج
تحقیقات گذشته داخلی با مطالعات حیدری و دیگران
( ،)1390نورانی ( ،)1398سلیمی و همکاران ( )1395و
امامی قشالق و دیگران ( )1399و همینطور پژوهشهای
خارجی کیم و پارک ( )2017و پیتر و همکاران()2017
که تاکید بر حفظ و افزایش مولفه نظارت طبیعی داشتند
در یک راستا میباشد .البته نتایج مقاله حاضر تنها در
سطح عوامل نبوده و در نسبت با تکتک عوامل میزان
تاثیرگذاری شاخصها بررسی شد بطوریکه در نسبت
با مولفه نظارت طبیعی نتایج نشان داد که فعالیتهای
شبانهروزی و فضاهای قابل رویت (چشم ناظر) دارای
باالترین تاثیرگذاری بر این عامل هستند .عالوه بر عامل
نظارت طبیعی دو عامل بهکارگیری راهکارهایی جهت

تحلیل عوامل پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی در مسکن مهر
شماره صفحه مقاله161-175 :

بهبود همبستگی اجتماعی و طراحی انسان محور دارای
بیشترین اهمیت در دستیابی به محیطی امن هستند و
متناسب با نتایج تحلیل رگرسیونی حاصل در نسبت با
شاخصهای زیر مجموعه هر یک از عوامل فوق مشارکت
اعضای محلی با بنگاههای اجتماعی و تنوع شکل و ابعاد
ساختمان میتواند از جمله عوامل مؤثر بر برنامهریزی و
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طراحی برای ارتقاء امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در
این شهرک باشد .با توجه به این عوامل و زیر شاخصهای
مرتبط با هر یک که از تحلیلها مستخرج شد راهکاری
برنامهریزی و طراحی برای تقویت هر یک از عوامل به
شرح جدول  11است.

جدول  :11اولویت عوامل و راهکارهای اجرایی برای ارتقاء امنیت در شهرک مهر نظرآباد طبق تحلیل نظرات ساکنان
اولویتبندی راهکارهای اجرایی

عوامل

نظارت طبیعی

 عدم جایابی عملکردها و فعالیتهایی که موجب ورود غریبهها به بافتهای مسکونی شود استقرار کاربریهای نیمه وقت و شبانهروزی در بدنه معابر اصلی شهرک بکارگیری عالئم راهنمایی و عناصر روشنایی در فضاهای شهری -طراحی ساختمانهای آتی شهرک به شیوهای برای تحقق چشم ناظر در فضاهای شهری

همبستگی اجتماعی

 ایجاد فضاهای جمعی فعال و پویا در شهرک برپایی مراسمها و آئینها در فضاهای شهری برای آشنایی ساکنان شهرک با یکدیگر -ایجاد بسترها و تشویق مشارکت ساکنان در اداره امور محلی

طراحی انسان محور

 توجه به مقیاس انسانی در ساخت و سازهای آتی شهرک -شناسایی مکانهای جرمخیز شهرک و ارائه راهکارهایی جهت رفع ناامنی در آنها

خدمات رسانی

 تامین خدمات آموزشی و فضای سبز در شهرک گسترش سیستم حمل و نقل عمومی به داخل شهرک -فراهم آوردن وسایل دسترسی به بافتهای سکونتی مجاور

هویتمندی

 -استفاده هر چه بیشتر از نظرات و دیدگاههای ساکنان در امور شهرک برای ارتقاء حس تعلق

طبق نتایج این پژوهش ایجاد فعالیتهای جاذب جمعیت
در فضاهای شهری ،ایجاد فعالیتهای تجاری و شبانهروزی
در امتداد مسیرهای اصلی ،ایجاد بستری برای مشارکت
اعضای محلی با بنگاههای اجتماعی و بهکارگیری

راهکارهای طراحی برای ایجاد تنوع و تماییز میان نمای
ساختمانهای شهری طبق دیدگاه و نظرات پرسششوندگان
از نقش بااهمیت و قابل توجهی در جهت ارتقاء امنیت
شهرک مبتنی بر شرایط وضع موجود برخوردار هستند.

ی نوشت
پ 
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1. Crime Prevention through Environmental Design
2. Territoriality
3. Natural Surveillance
4. Access Control
5. Image /Maintenance
6. Supporting Activities
7. Capacity Threshold
8. Social Cohesion
9. Connectivity
10. Community Culture
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