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چکیده
وقوع جرم یکی از معضالت زندگی امروزه است و باعث کاهش سطح رضایت مندی آحاد جامعه، احساِس ترس و پایین 
آمدِن کیفیت زندگی  اجتماعی گردیده است. محیط، رفتار فرد و رفتار فردی، فضای  اجتماعی را تعریف می کند. فضای 
 شهری و اجتماعی که در آن احساس  امنیت متبلور شود، استرس درک شده شهروندان، کاهش خواهد یافت و این امر 
آلودگی  هوا،  )آلودگی  صوتی،  استرس  محیطی  محرک های  شناسایی  و  جرم1  از  طراحِی  محیطی  پیشگیرانه  طریق  از 
اغتشاش  بصری، تراکم و ازدحام، مبلمان  شهری( و انعکاس راه حل مقابله با آن ها در طراحی شهری می تواند تا حد زیادی 
عامِل کاهش جرم و ارتقاء کیفیت و سرزندگی فضای  شهری باشد که این مهم، هدف اصلی این پژوهش است. پژوهش 
حاضر از روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای تحلیل های آماری بهره می برد. در بخش نخست، به مباحث نظری و شناخت 
ادبیات موضوع پرداخته شد که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقاالت مرتبط تدوین گردید. بخش دوم، به موردپژوهی 
اختصاص دارد و از راهبرد کمی در بستر پیمایشی استفاده شده است. داده های حاصل، توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس2 
مورد تحلیل آماری قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش به صورت تصادفی و در محدوده منطقه مورد مطالعه، یعنی 
خیابان اصلی رجایی شهِر شهر کرج، گزینش شد. ضریب پایایی پرسش نامه )آلفای کرونباخ( جهت سنجش میزان اعتبار 
سواالت پرسش نامه که شامل 37 سوال و جامعه آماری 3۸4 نفره بود، برابر با 0.764 می باشد. یافته ها نشان داد، رابطه 
همبستگی متغیرهای پژوهش برابر 0.۸03 بوده که مبین همبستگی مستقیم و قوی بین متغیر وابسته )طراحی شهری( 
و متغیر مستقل )کاهش جرم، طراحی  محیطی پیشگیرانه از جرم و استرس محیطی( است. مطابق با یافته ها، نتایج نشان 
می دهد که در بُعد محرک های استرس  محیطی و طراحی  محیطی پیشگیرانه از جرم، اکثر شاخص های موثر، باالتر از 
میانه تحلیِل تئوری انجام شده بود و به عنوان عوامل بحرانی محسوب می شوند که می بایست جهت نیل به فضای  شهری 

امن، به آن ها در طراحی شهری توجه ویژه نمود.

واژگان کلیدی: استرس  محیطی، جرم، طراحی شهری، سی.پی.تی.ای.دی، کرج.
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۱. مقدمه
کسب  نیازمند  محیط،  با  ارتباط  برقراری  جهت  انسان 
و سلیمان نژاد  )براتی  است  اطراف خود  از محیط  اطالعات 
احساس  نخست  گام  ارتباط،  فرآیند  در   .)20  ،1390
وسیله  به  را  محیط  اطالعات  فرد  مرحله  این  در  است. 
حواس پنجگانه دریافت کرده و به شکلی در می آورد که 
احساس  فرآیند  را  فرآیند  این  باشد.  مغز  به  انتقال  قابل 
محیط و مرحله دوم که اطالعات دریافت شده توسط مغز 
شناسایی، تفسیر و دسته بندی می شوند را مرحله ادراک 
محیط می نامند )پاکزاد و بزرگ 1397، ۸5(. بنابراین فرآیند 
احساس و ادراک محیط و بازخورد آن توسط شخص، رفتار 
او را تعیین می کند. یکی از زمینه های بروز رفتار فضاهای 
شهری است که با تجمیع رفتارها، رفتار اجتماعی، فرهنگ 
و هویت اجتماعی شکل می گیرد. چنان چه فضای شهری 
جهت  کاستی هایی  فرد،  با  تعامل  در  فضایی(  )کالبدی- 
تامین نیازهای روان شناختی مخاطب داشته باشد، زمینه 
و  )پورحسن  گرفت  خواهد  شکل  فرد  در  ناهنجاری  بروز 
دیگران 1395، 45(. توجه به این نکته که رفتار انسان در فضا 
و مکان های متفاوت با عملکرد نهفته در آن، متفاوت بوده 
و در بسیاری موارد فضا محرک انسان در بروز رفتار خاص 
امری  است،  باشد(  مجرمانه  رفتاری  است  ممکن  )گاهی 
ضروری به نظر می رسد. از این باب، یکی از تاثیرگذارترین 
عوامل محیطی بر فرد، مقوله استرس است که باعث ترس 
سلیه3  هانس  می شود.  جرم  موقعیت  در  قربانی  بیش تر 
فشاري  هرگونه  به  بدن  اختصاصي  غیر  پاسخ  را  استرس 
 .)Curtis 2000, 59( که بر آن وارد مي شود تعریف می کند
حال چنان چه محیط و روابط اطراف قادر به تامین نیازها 
در انسان نباشد، منجر به استرس خواهد شد و چنان چه 
استرس  آمدن  وجود  به  باعث  گردد،  تکرار  استرس  این 
زمینه ای می گردد. آلودگی های صوتی و بصری در فضای 
شهر، نبود نورکافی، ازدحام و ترافیک، عواملی هستند که 
بستر استرس زمینه ای به شمار می روند. شواهد قوی برای 
طیف گسترده ای از اثرات سالمتی کوتاه مدت و بلند مدت 
با قرار گرفتن در معرض ذرات معلق در هوا و جرم وجود 
و  تهاجمی  فعالیت های  آلودگی،  این  معرض  در  و  دارد 
مجرمانه افزایش می یابد )Burkhardt 2019, 4(. از سویی 
نیز  ناهمگونی سیما و منظر شهری  به  نیز می توان  دیگر 
اشاره کرد که به نوعی همراه با حجم ترافیک، ازدحام و 
عدم تامین خلوت شخص، استرس را دو چندان نموده و  
خواهد  پی  در  را  ناهنجار  رفتار  وقوع  پتانسیل  نتیجه  در 

داشت. 
با توجه به ضرورت فوق، نوشتار حاضر می کوشد تا ارزیابی 
اثرات آن بر کاهش  تاثیر محرک های استرس  محیطی و 
جرائم در منطقه رجایی شهِر کرج را مورد وارسی قرار دهد؛ 
بزهکاری  میزان  نظر  از  کنونی،  مقطع  در  کرج  زیرا شهر 
شهری  نقاط  دیگر  با  مقایسه  در  را  باالیی  رتبه  جرم،  و 
 .)19۸  ،13۸9 نادر  رحیمی  و  آبادی  )زنگی  داراست  کشور 

اجتماعی  احساس امنیت  سطح  طرف  یک  از  مشکل  این 
را کاهش داده، سالمت شهر را مختل و موجب َآشفتگی 
زندگی شهروندان می شود و از طرف دیگر نظام قضایی و 
به  وادار  را  به طور کلی بخش عمومی جامعه  و  انتظامی 
صرف بودجه و هزینه های کالن برای کشف جرم، تعقیب و 
دستگیری مجرمین، رسیدگی های قضایی و مجازات آن ها 
می نماید. بنابراین با شناسایی و تحلیل مولفه های استرس 
طراحی شهری  در  جرائم  کاهش  بر  آن  اثرات  و  محیطی 
در سطح شهر  بزهکاری  تعداد  که  داشت  انتظار  می توان 
به  اخص  طور  به  رجایی شهِر  منطقه  و  اعم  طور  به  کرج 
آنچه مد نظر است  این  رو  از  یابد.  شکل موثرتری کاهش 
فرد  تعامالت  و  ارتباط  و  استرس  محیطی  تاثیرات  بحث 
محیط  موثر  سازمان دهی  و  کالبدی  ساختار  به  توجه  با 
در راستای کاهش جرم است که امروزه کم تر مورد توجه 
قرار گرفته است که در این بین سعی شده به سواالت زیر 

پاسخ داده شود:
طراحی  در  محیطی  استرس   تاثیرگذار  مولفه های  الف- 

 محیطی کدامند؟
فضای  در  کاهش  استرس  رویکرد  با  ب- چگونه می توان 
شهری از طریق طراحی  محیطی به کاهش جرم نایل شد؟

2. پیشینه پژوهش
به منظور رسیدن به اهداف مدنظر در این پژوهش، ابتدا 
الزم است نزدیک ترین مقاالت مرتبط با موضوع در یافته ها 
یافته های  تطبیقی  مقایسه  با  سپس  گردد،  بیان  نتایج  و 
نوآوری مدنظر محقق  یافته های پژوهش حاضر،  به  آن ها 
بیان خواهد شد. در این راستا، مقاالت در دو دسته داخلی 

و خارجی بررسی خواهند شد.

2-۱- پیشینه پژوهش های داخلی
عنوان  با  مقاله ای  در   )1395( دیگران  و  پورحسن   .1
و  استرس  کاهش  بر  فضای  شهری  طراحی  »بررسی 
خشونت افراد در رانندگی )نمونه موردی: شهر الهیجان(« 
توصیفی- روش  با  و  کتابخانه ای  مطالعات  از  استفاده  با 

شهری  فضای  تاثیر  بررسی  هدف  با  استنباطی  تحلیلی، 
بر کاهش استرس و خشونت افراد در رانندگی، پژوهشی 
داشته اند. نتایج نشان داد که در نظر گرفتن فضای سبز، 
متناسب با طراحی  محیطی و لحاظ نمودن آن در فضای 
و  استرس  کاهش  در  به سزایی  تاثیر  می تواند   شهری 

خشونت، به ویژه در رانندگان داشته باشد. 
2. حشمتی و چاره جو )139۸( در مقاله ای با عنوان »تاثیر 
کیفیت های محیط بر امنیت ادراک شده ساکنان با تاکید 
به  سی.پی.تی.ای.دی«  دوم  و  اول  نسل  مولفه های  بر 
فرسوده  بافت های  در  محیطی  ادراک شده  امنیت  بررسی 
پرداخته اند. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی 
این  نتایج  بوده است.  ابزار پرسش نامه،  با  فازی،  و منطق 
از  طبیعی  نظارت  و  فعالیت ها  از  حمایت  مبین  تحقیق 
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جمعی  فرهنگ  و  ظرفیت  آستانه  اول،  نسل  فاکتورهای 
سی.پی. دوم  نسل  در  ارائه شده  فاکتورهای  اساس  بر 

تی.ای.دی است که نقش مهمی بر ارتقاء احساس امنیت 
شهروندان دارد. 

3. آزاده و دیگران )1399( در مقاله ای با عنوان »تحلیل 
ارتباط بین کیفیت  کالبدی محیط های  شهری و استرس 
اصفهان«  کالن شهر  موردی:  )نمونه  شهروندان  درک شده 
با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده پرسش نامه محقق 
ساخته و تحلیل مستخرج از رگرسیون خطی چند متغیره، 
یافته هایی نظیر: کیفیت کالبد محیطی در محله مفت آباد 
تغییرات  از  درصد   46 مرداویج  محله  در  و  درصد   67
است.  داشته  پی  در  شهروندان  در  را  درک شده  استرس 
نتایج نشان داد، افرادی که در محیط های شهری باکیفیت 
معرض  در  افراد  سایر  از  بیش تر  می کنند،  زندگی  پایین 

استرس هستند.

2-2- پیشینه پژوهش های خارجی
»تحلیل  عنوان  با  مقاله ای  در  فنلی4 )2020(  و  پری   .1
سال  در  مؤثر  جرم ستیز  طراحی  محیطی  راه حل های 
2020: مفاهیم و استراتژی ها« در مورد پیشگیری از وقوع 
از  از طریق طراحی  محیطی جرم ستیز و پیشگیری  جرم 
وقوع جرم با راه حل های سال 2020 و بعد از آن، به منظور 
ارائه راه حل ها، اثبات نموده اند که نقش فرد )نه تاکید بر 
موضوع  دارد.  جرم  کاهش  در  قوی  تاثیر  ساختمان ها(، 
فقط  جرم ستیز،  طراحی  محیطی  و  جرم  از  پیشگیری 
مختلفی  مطالب  معتقدند،  آن ها  نیست.  هشدار  و  قانون 
بر محله،  بازدارندگی، نظارت  انجام بررسی جرم،  برای  را 
پیشگیری از وقوع جرم و موقعیت های اقتصادی و ایجاد 
فرهنگ  پایدار امنیت باید مدنظر قرار گیرد. بنابراین باید 
اساس  )بر  برنامه هایی  و  بوده  آگاه  اطراف خود  از محیط 
قلمرگرایی،  جرم ستیز-  طراحی  محیطی  استراتژی های 
نظارت  طبیعی- سخت کردن آماج- کنترل ورود و خروج( 
را اجرا کرده که باعث کاهش جرم در جوامع شود. نکته 
به خواننده  پاسخ هایی  و  راه حل ها  ارائه  این جا  در  اصلی 

برای شناسایی مشکالت است.
عنوان  با  مقاله ای  در   )2020( دیگران5  و  جیمینز   .2
شناختی،  عملکرد  و  استرس  بر  شهری  سفرهای  »تأثیر 
آیا  که  دید  این  با  کلمبیا«  بوگوتا،  شهر  موردی:  مطالعه 
رفت و آمدهای شهری بر روی سالمت روان بزرگساالن در 
کالبد شهری تاثیر دارد یا خیر با روش تحقیق توصیفی-

تحلیلی با استفاده از نتایج نرم افزاری- آماری بر روی هفت 
شرکت کننده در روزهای جداگانه با وسایل نقلیه عمومی، 
نتایج  و  پرداختند  مولفه ها،  تاثیر  اثبات  جهت  دوچرخه، 
طراحی  زیرساخت  با  دوچرخه  با  آمد  رفت  و  داد،  نشان 
تاثیر  عمومی  نقل  و  حمل   آن  از  بعد  و  مناسب  شهری 

مثبتی بر سالمت روان شناختی افراد دارد.
3. کاپاسو داسیلوا و داسیلوا6 )2020( در مقاله ای با عنوان 

»حالت های پایدار و خشونت: امنیت و استرس ادراک شده 
و در معرض جرایم بودن در رفت وآمدهای دانشجویان به 
دانشگاه در دانشگاهای برزیل« با روش توصیفی- تحلیلی 
شناسایی  موضوع  اینترنتی،  نظرسنجی  از  استفاده  با  و 
حالت  انتخاب  بر  خشونت  به  مربوط  جنبه های  چگونگی 
بررسی  مورد  محیطی  طراحی   در  را  دانشگاه  به  رفتن 
توجه  دانشجویان  پیاده  که  داد  نشان  نتایج  داده اند.  قرار 
و  نوع طراحی  مسیر  بنابراین  می کنند،  را جلب  مجرمان 
نوع پوشش  گیاهی در آن دارای اهمیت است. از سویی، 
حالت های  در  مشارکت  باال  با  مناطق  بر  نظارت  افزایش 
مسیِر  کناره  در  سواره  مسیر  نظرگرفتن  در  و  پیاده مدار 
نتایج  می تواند  فرد  بر  فرد  نظارت  افزایش  جهت  پیاده 
محیط  ایجاد  از  جلوگیری  و  امنیت  ایجاد  در  را  پایداری 

پرتنش، سرقت و خشونت در پی  داشته باشد.

۳. مبانی نظری
پژوهش،  به مدل مفهومی  برای رسیدن  و  پیشنه  مطابق 
این خصوص  مفاهیم پشتیبان و نظریه حمایت کننده در 
استرس  ماهیت  تحت  عناوینی  این  رو  از  می نماید.  الزم 
 محیطی، محرک های استرس زای  محیطی، کیفیت کالبدی 
 محیط و سالمت  روان و پس از آن پیشگیری از جرم از 

طریق طراحی  محیطی تعریف شده است.

۳-۱- تعریف و ماهیت استرس محیطی 
ریشه لغوی »استرس« از واژه استرس7 در زبان فرانسه و 
مشتق از استریتوس۸ التین گرفته شده  است که به معنای 
فشرده و تحت فشار قرارگرفته، می باشد )کوپر 1994، 42(. 
در قرن حاضر استرس به بخشی از زندگی روزانه  انسان ها 
نظر  به  اجتناب ناپذیر  آن  از  دوری  که  گردیده  تبدیل 
می رسد و سالمت انسان ها را تحت تاثیر قرار داده است. 
هانس سلیه )1974( استرس را پاسخ غیراختصاصِي بدن 
به هرگونه فشاري که بر آن وارد مي شود تعریف می کند. 
این پاسخ مي تواند در مقابل هر محرک  دروني، شناختي 
بروز  استرس زا  عوامل  و  محیطي  بیروني،  محرک هاي  یا 
داده شود )Curtis 2000, 59(. در یک دیدگاه کلی، دو نوع 

تعریف متفاوت از استرس ارائه شده است:
الف- استر س نظام دار: این تعریف بیش تر بر روی داده های 
پزشکی تاکید دارد. سلیه، عالقه مند بود تا نقِش استرس را 
در ترمیم صدمات و توانایی مقاومت بدن در برابر بیماری ها 
شناسایی کند. به نظر او پاسخ استرس، شامل سه مرحله 
او  عقیده  به  فرسودگی.  و  مقاومت  هشدار،  مرحله  است. 
بیماری های انطباقی )سردردها، فشارخون باال، بی خوابی و 
امثال آن( در مرحله مقاومت رخ می دهند. مطالعات روی 
نقش استرس در بروز بیماری، بیانگر وجودی اثر دوجانبه 
می گذارد،  اثر  استرس  بر  بیماری  که  حالی  در  است. 
استرس  پاسخ  و  مقدار  وسیله  به  بیماری  یک  پیشروی 

کنترل می گردد )سلیمی و دیگران 1394، 39(. 
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ب- استرس  روان شناختی: یکی از جامع ترین نظریه ها در 
توسط الزاروس9  استرس  در  عوامل شناختی  نقش  مورد 
ارائه گردید. بر اساس این نظریه چگونگی ارزیابی فرد از 
یک رویداد، نقش بنیادی در تعیین مقدار پاسِخ استرس و 
نیز نوع راهبردهای انطباقی که فرد ممکن است در برخورد 
با استرس قرار گیرد، بازی می کند که این امر در دو مرحله 

اتفاق می افتد:
مشخص  مرحله  این  در  ارزیابی  نخستین:  اول-  مرحله 
می شود که آیا یک رویداد استرس زا، باعث آسیب، فقدان، 
که  به صدمه ای  فقدان  آسیب،  می شود.  چالش  یا  تهدید 
از دست دادن یک عضو  مانند  دارد؛  اشاره  است  داده  رخ 
باعث  می تواند  که  دارد  چیزی  به  اشاره  تهدید  خانواده. 
)فاریابی  شود  چیزی  دادن  دست  از  فقدان  یا  صدمه زدن 
برای  بالقوه  نیروی  معنای  به  دیگران 1395، 3(. چالش  و 
رشد، تسلط یا اشکالی از موفقیت یا بالعکس آن است. در 
این جا می توان معادل تهدید یا چالش را در فضای شهری 
مشاهد کرد. نقاط کنج و تاریک )فضای زیر روگذرها، زیر 
پل هایی که بر روی رودخانه واقع شده، فضاهای متروکه 
در  زنان  ویژه  به  عابر،  عبور  که  آن  امثال  و  بالاستفاده  و 
این موارد توام با از دست  دادن احساس  امنیت و تشدید 
 Capasso Da Silva and da Silva 2020,( استرس است

 .)6
ارزیابی  نخستین، فرد  از  ارزیابی  ثانوی: بعد  مرحله دوم- 
می کند.  ارزشیابی  را  خود  انتخاب های  و  انطباقی  منابع 
احساس  به  مرحله،  این  در  فرد  یک  پاسخ دهی  چگونگی 
ایجاد می شود،  وی  در  واکنش ها  این  که  منفی  یا  مثبت 
را  رویدادی  مردم  وقتی  صورت،  هر  در  دارد.  بستگی 
تهدید کننده می بینند دچار پریشانی و استرس می شوند و 
وقتی آن  را چالش برانگیز و پویا می بینند احساس رضایت 
تفسیر  چالش  برانگیز  را  رویدادها  که  افرادی  می کنند. 
می کنند درگیر پاسخ های انطباقی جهت کاهش  استرس 
پاسخ  این  که   )۸0-79  ،1396 اسفندآباد  )شمس  می شوند 

انطباقی در فضای شهری، نظریه قرارگاه رفتاری آلتمن10 را 
یادآور می شود. بدین معنی که افراد در رفتار خود با محیِط 
پیرامون، رفتاری را از خود نشان می دهند که از مجموع 

افراد حاضر سر می زند.

۳-2- محرک های استرس زای  محیطی در فضای 
 شهری

در روان شناسی  محیط، بسیاری از عناصر محیطی، مانند 
سر و صدا از عوامل استرس زا به شمار می آیند. محرک های 
و  طبیعی  فاجعه های  جنگ،  کار،  فشار  مانند  استرس زا 
حتی هر گونه وقوع رفتار ناهنجار که اپیدمی شده )خرید و 
فروش موادمخدر(، در فضای شهری از جمله محرک هایی 
هستند که ذهن و سالمت افراد را به مخاطره می اندازند. 
و  هیجانی  فیزیولوژیکی،  مولفه های  شامل  که  استرس 
 Burkhardt( رفتاری است، واکنشی به این محرک هاست
فشار  و  استرس  که  مي دهد  نشان  مطالعات   .)2019, 6
رواني در بعضي محیط ها و موقعیت ها، مانند شرایط  کارِي 
مدت  برای  خانواده  از  دوری  نامساعد،  آب وهواي  دشوار، 
مورد  رواني،  و  با خطرات جسمي  مواجهه  نیز  و  طوالنی 
تهدید و یا تهاجم قرار گرفتن، شرایط نامناسب ادراکی در 
محیط )روشنایی زیاد، تاریکی و امثال آن( افزایش مي یابد. 
در این بین یکی از مهم ترین عوامل تعدیل کننده استرس 
است.  فرد  از  حمایت  اجتماعی  موضوع  روانی،  فشار  و 
حمایت  اجتماعی به معنای فراهم  آوردن حمایت  مادی و 
معنوی از سوی نزدیکان برای فردی که در معرض شرایط 
و  )موسویان خراسانی  است  دارد،  قرار  یا سختی  استرس زا 
دیگران 139۸، 3( که در فضای معماری  و شهرسازی در 
مقوله طراحی پیشگیرانه از جرم با عنوان نظارت مردم  بر 
مردم که به نوعی یک حمایت  اجتماعی است، مطرح است. 
کوهن11 محرک های استرس زای  محیطی را به سه دسته 

اساسی زیر تقسیم می کند.

جدول ۱: انواع محرک های استرس زای  محیطی

انواع محرک های 
شرحاسترس زای محیطی

محرک های 
استرس زای بزرگ

معموالً به طور ناگهانی رخ می دهند و تأثیر نیرومندی دارند که موجب پاسخ کمابیش همگانی می شوند. معموالً 
برای کنار آمدن با آن ها کوشش و تالش زیادی نیاز است. رخدادهایی هم چون گردباد، آتشفشان و رخدادهای 

غیرطبیعی مانند جنگ، بیماری های مسری.

محرک های 
استرس زای شخصی

رخدادهایی مانند: بیماری، مرگ یک عزیز، و یا از دست دادن کار هستند. این محرک ها در مقایسه با رخدادهای 
بزرگ تعداد افراد کم تری را تحت تاثیر قرار می دهند. آغاز این رخدادها شدیدترین تأثیر را بر فرد می گذارد. 
در رخدادهای شخصی تعداد افرادی که می تواند فرد را مورد حمایت قرار دهند، بسیار کم تر از تعداد آن ها در 

رخدادهای بزرگ است.
محرک های 

استرس زای زمینه
این محرک ها تکراری هستند و در مقایسه با محرک های قبلی از قدرت بسیار کم تری برخوردارند؛ اما معموالً مزمن 
هستند. آن ها مشکالتی پایدار با شدت کم را پدید می آورند. مانند مشاجرات زن و شوهر یا آلودگی دائمی هوا، تکرار 
سرقت و خشونت که پیوسته زندگی فرد را متاثر می سازد. مانند سرقت تلفن  همراه، سرقت اتومبیل، زورگیری و 
حتی مشکالت دائمی با همسایگان )به دلیل آپارتمان نشینی و وجود فرهنگ ها و قومیت های مختلف با آداب و 

رسوم متفاوت( که به دلیل تکرار و مشاهده آن در کالن شهرها ترس آن همیشه به همراه فرد است.

)شمس اسفندآباد 1396، ۸2(
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زمینه  محرک های  استرس زای  پژوهش،  این  مدنظر 
می باشد. برای کنار آمدن با این محرک ها معموالً حمایت 
 اجتماعی به تنهایی کافی نیست و طراحی فضای  شهری 

مناسب می تواند کمک شایانی در این زمینه باشد. 
تولید کننده ی  فضای  شهری،  در  می تواند  که  مواردی 

 استرس زمینه ای باشد به شرح ذیل آورده شده است.

جدول 2: مهم ترین عوامل استرس زای  محیطی در فضای  شهری

تعریف و پیامدعنوان
ازدحام وضعیت اجتماعی است که پیامد ناکارآمدِی ساز و کار خلوت است، در نتیجه خلوت به اندازه ای نمی رسد و ازدحام

رابطه اجتماعی از حد مورد نیاز تجاوز می نماید )پاکزاد و بزرگ 1397، 255-257(. موضوعی که در این بین برای 
فرد در ازدحام اکثراً رخ می دهد، فقدان و یا کم رنگ شدِن نقشه  شناختی محیط است. در واقع نقشه های شناختی به 
تشخیص این که فرد کجاست، پیش بینی این که چه چیز رخ خواهد داد، ارزیابی خوب و بد وقایع و دانش این که 
چه اعمالی باید انجام شود مرتبط می باشد. تشخیص، موجب درک انسان از محیط می شود، پیش بینی نیاز به مبنای 
شناختی برای تصمیمات بعدی است، ارزیابی نیاز به تقلیل نگرانی از دلسردی نسبت به چیزی است و عمل نیاز به 
ادراک نتایج منطقی اعمال بعدی است )لنگ 1397، 154(. روشن است که ازدحام ارتباط مستقیمی با ارتکاب بزه 
دارد. جایی که فرد در نقشه شناختی دچار سردرگمی گردد، استرس حاکم شده و این موضوع، بستر وقوع جرم برای 

مجرم و قربانی شدن را مهیا خواهد کرد.

آلودگی بصری و 
دیداری

مفهوم آلودگی بصری، به وجود هر نوع اغتشاش و کیفیت بصری نامطلوب در شکِل شهر، اعم از نماها و فرم ها و 
احجام کالبدی ساختمان ها اشاره دارد. از انواع شاخص های آلودگی بصری می توان به وجود ساختمان ها با پنجره 
شکسته و ظاهر کثیف و مخدوش، میزان ناهماهنگی ریتم نماها و عناصر فضایی، دیوارنویسی های ناهنجار و کیفیت 
رنگ های استفاده شده در فضا و آلودگی های زیست محیطی اشاره کرد. پنجره های شکسته یک ساختمان نشان نبود 
کنترل فردی و جمعی در آن جاست و نبود کنترل های اجتماعی به مثابه چراغ سبزی برای مجرمانی است که 
منتظرند فرصت را غنیمت شمرده و در این مکان ها مرتکب جرم شوند و همین امر برای افراد بسیاری باعث ایجاد 
تنش و استرس می شود )صالحی 13۸6، ۸4(. یافته های مطالعات و مشاهده میدانی در خیابان اصلی رجاییِ  شهر 
کرج، گواه این امر است که رابطه معناداری بین آلودگی های محیطی یادشده و آلودگی های رفتاری وجود دارد. تنوع 
و تجمِع قارچ گونه تابلوهای بدون نظم و تناسب در سردرِ مغازه ها و در امتداد پیاده راه ها نیز زمینه را برای تشدید 

ناراحتی های عصبی و استرس زمینه ای در شهر فراهم می کند.

آلودگی های 
صوتی

صدا یک عامل استرس زای محیطی است و در ترکیب با سایر عوامل استرس زا، می تواند باعث تشدید اختالالت روانی 
گردد و حتی تحت تاثیر شرایطی خاص، کارایی افراد را تحت تاثیر قرار دهد و از طرفی هم، هر نوع ناهنجاری برای 
این که به راحتی از سوی افراد بروز کند، باید در مکانی به آلودگی صوتی باشد تا صدای کمک خواهی افراد )مثاًل 
در یک سرقت( به گوش کسی نرسد و اعمال آن ها مخفی بماند. با توجه به این مطلب می توان گفت هر چه مناطق 
دارای آلودگی صوتی بیش تری باشند درصد جرم خیزی منطقه نیز باالتر خواهد رفت )مهشید و فروزنده 1392، 7(.

عدم نور کافی در 
شب

عمده آلودگی های رفتاری و جرم خیزی در زمان شب، در مکان های تاریک و کم نور شکل می گیرد و فرصت مناسبی 
را برای افراد بزهکار فراهم می آورد تا در پوشش تاریکی به اعمال بزهکارانه خود اقدام کنند. کما این که نرخ آمار 
سرقت ها در شب به مراتب بیش تر از روز است )صالحی 13۸6، ۸7(. در واقع هدف از روشنایی شهر، تامین امنیت 
عمومی، ایمنی و رفاه در گذرگاه ها، خیابان ها، میادین و ایستگاه های همگانی است. همان طور که در قبل اشاره 
شد، وجود گوشه های تاریک و کم نور در خیابان های شهر و بافت قدیمی و ساماندهی نشده و امثال آن، خود عامل 

استرس های محیطی بوده و فراهم کننده شرایط آلودگی رفتاری است.

۳-۳- کیفیت کالبدی  محیط و سالمت  روان
بر  فزآینده ای  به طور  کیفیت محیط های کالبدی  شهری 
دیگران 1395،  و  )پورحسن  است  تاثیرگذار  انسان  سالمت 
دارد. سالمت  و جسمانی  روانی  متنوع  ابعاد  3(. سالمتی 
Satch-( است سالمت  فیزیکی  اساس  و  پایه    روانی، 

رفاه   به  سالمت  روانی   .)er, Okafor and Dill 2012, 2
یک  عملکردی  توانایی های  و  خانوادگی  روابط   شخص، 
فرد کمک می کند. یکی از شاخص های اصلی در موضوع 

سالمت  روان، استرس درک شده است. امروزه این مسئله 
به رسمیت شناخته شده که کیفیت  فیزیکِی محیط های 
ساخته شده به طور فزآینده ای در سالمت  روانی و هم چنین 
 Chan and Liu 2018,( رفاه زیستِی شهروندان، تاثیر دارد
محیط های  و  محله ها  که خصوصیات  این  معنا  به   .)213
 مسکونی، ارتباط عمیقی با شاخص های سالمت  روان دارند 
)Desantis et al. 2016, 277( که مهم ترین آن در کاهش 
 .)Kuo 2011, 10( است  فضای  سبز  شهروندان،  استرس 
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زیادی  حد  تا  طبیعی  محیط های  در  قرارگیری  واقع  در 
استرس را کاهش می دهد. هم چنین عامل دیگر، الگوهای 
دسترسی  است.  فضای  شهری  در  نقل  حمل  و  مختلف 
و  رابطه  دوچرخه سواری،  قابلیت  و  پیاده  مسیرهای  به 
همبستگی مستقیمی با سالمت  روان شهروندان دارد. یکی 
از شاخص های مهم دیگر، کیفیت فضاهای عمومی است 
Knoll, Neuheuser, and Rudolph-Cleff 2015, 247-(

250(. فضاهای عمومی فرصت تعامالت  اجتماعی را فراهم 
می کند. افزایش تعامالت و هم چنین هم صحبتی شهروندان 
اعتماد به نفس آن ها را باال برده و در نهایت باعث می شود 
شهروندان در مواجهه با تغییرات، واکنش های فیزیولوژیکی 

بهتری بروز دهند. واکنش های فیزیولوژیکِی مناسب باعث 
از  استرس زمینه ای.  باألخص  می گردد،  استرس  کاهش 
امنیت  محیطی اشاره داشت.  به  دیگر شاخص ها می توان 
در واقع پژوهش ها نشان داده اند که خشونت و سرقت در 
جوامع شهری و محله های مسکونی، سالمت  روان را تهدید 
می کند و تاثیرات عمیقی بر عملکرد و رفتار روان شناختی 
دارد )آزاده و دیگران 1399، 101(. از دیگر موارد نیز می توان 
به چیدماِن مبلمان  شهری، تراکم، ازدحام که قبال اشاره 
که  پژوهش هایی  مهم ترین  به  ادامه  در  برد.  نام  گردید، 
تاکنون  و سالمت  روان  کالبدی محیط  کیفیت   در حوزه 

انجام شده در جدول 3 اشاره داشت.

جدول ۳: شاخص های کیفیت  محیط و سالمت  روان

نظریه پرداز/ سالشاخص های مورد نظر نظریه پردازانعنوان پژوهش
ویژگی های ایده آل یک محله 

با کیفیت
فروشگاه های با کیفیت باال، رستوران های با کیفیت باال، تسلط انسان 

بر  اتومبیل، تنوع خدمات، تعامالت اجتماعی، مسئولیت پذیری ساکنان، 
تنوع فرهنگی و قومی، بروز فعالیت های محلی و احترام به کودکان

Brower and Taylor, 1997

شاخص های کیفیت محیط 
درک شده در محله های شهری 

با مطالعه موردی شهر رم

کیفیت فضای سبز، امکانات رفاهی، دسترسی به خدمات شهری، 
خدمات حمل و نقل عمومی، ایمنی و امنیت محیط و زیبایی محیط

Bonaiuto et al. 2003

کیفیت زندگی و توسعه پایدار 
شهری

کیفیت واحدهای مسکونی، عدم وابستگی به اتومبیل، حس امنیت، 
کیفیت فضای عمومی، زیبایی ساختمان ها و فضاهای سبز

Kowaltowski et al. 2006

تاثیر ویژگی های بیرونی محیط 
مسکونی ساخته شده بر سالمت 

روانی بزرگساالن

انواع دیوارها، درها و پنجره ها، فضاهای سبز، تراکم ساختمانی، 
سیستم تخلیه زباله و وضعیت روشنایی خیابان

Ochodo et al. 2014

کیفیت محله و الحاقات: 
اعتبارسنجی ابزارهای ارزیابی 

کیفیت محیط سکونت

فضاهای عمومی، کیفیت معابر، عناصر طبیعی، زیبایی محیط، پوشش 
گیاهی و درختان، تنوع مسکن، پارکینگ، ایمنی و امنیت محیط

Poortinga et al. 2017

کیفیت فیزیکی مسکن و محله: 
سالمت روانی کودکان

مصالح ساخت و ساز، نظم، پاکیزگی، بهداشت محیط، خصوصی 
بودن، سلسله مراتب، شبکه معابر، پیوستگی فضایی، تنوع، فعالیت، 

تراکم ساختمانی، تراکم جمعیت، قابلیت پیاده روی، اتصال با طبیعت 
و امکانات رفاهی

Rollings et al. 2017

ارزیابی رابطه بین انواع مسکن 
و رضایتمندی از محیط سکونت 

در شهر تبریز

دسترسی به محیط کار، دسترسی به مراکز خرید، دسترسی به مراکز 
آموزشی، دسترسی به حمل و نقل عمومی، دسترسی به خدمات 

بهداشتی و کیفیت شبکه معابر

 Azimi and Esmaeilzadeh,
2017

مسکن، استرس و سالمت روانی 
در بین مهاجران شهرهای چین

نوع مسکن، هزینه های مسکن، تعداد اتاق در واحد مسکونی، امکانات 
داخلی واحد مسکونی، سرانه مسکن، آلودگی صوتی، امنیت محله، 

سرانه خدمات دسترسی به فروشگاه های تجاری، دسترسی به خدمات 
بهداشتی، دسترسی به مدارس، امکانات رفاهی، کیفیت شبکه معابر، 

روشنایی خیابان ها و سیستم جمع آوری زباله

Li and liu, 2018

)آزاده و دیگران 1392، 101(

۳-4- پیشگیری از جرم از طریق طراحی  محیطی 
مطالعات بسیاری، توسعه های شهری و جرم و نبود امنیت 

را به یکدیگر مرتبط دانسته اند و نشان داده اند، کیفیت های 
بر  اثرگذاری  برای  پتانسیل الزم   کالبدِی طراحی  شهری، 
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میزان جرم خیزی محیط را دارند )حشمتی و چاره جو 139۸، 
در  جرم  از  پیشگیرانه  طراحی  محیطِی  این  رو،  از   .)۸6
فضا و محیط  شهری امری بسیار حایز اهمیت است. واژه 
و  پیشی گرفتن  کردن،  »پیش دستی  معنی  به  پیشگیری 
خبر  کردن،  »آگاه   هم چنین  شتافتن«،  چیزی  جلوی  به 
چیزی را دادن و هشدار دادن« است؛ اما در جرم شناسی 
به  مختلف  فنون  کاربرِد  یعنی  پیشگیری  پیشگیرانه، 
منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، به جلوی جرم رفتن 
دیگران 1399،  و  )درستان  است  بزهکار  از  پیشی گرفتن  و 
13(. پیشگیری از جرم به دنبال این سوال است، چه کاری 
می توان انجام داد که افراد غیر بزهکار هرگز و یا حداقل، 
مرتکب جرم نشوند و هم چنین بر مکان ها و موقعیت هایی 
فعالیت های مجرمانه، دچار  به دلیل  توجه دارد که هنوز 
مشکل نشده اند. برای مثال، در اوایل دهه هشتاد میالدی، 
شهرک معدنی جدیدی بنام تامبلر ریج12 در شمال شرق 
مسیر  این شهرک،  طراحان  ساخته شد.  کلمبیا  بریتیش 
تردد مناسب برای عابران پیاده در تمام نقاط شهر و دید 

آسان بر تمام مناطق جرم خیِز احتمالی و تدابیر دیگری، 
پیش بینی کردند که نتیجه، یک شهرک با نرخ وقوع جرِم 
طراحی    .)27-33  ،1393 )محمدنسل،  است  بوده  حداقل 
اوایل  از  رسمی  صورت  به  جرم  از  محیطی  پیشگیرانه 
دهه شصت میالدی با عالمت اختصاری طراحی  محیطِی 
 پیشگیرانه از جرم13 مطرح شد که هدف آن پیشگیری از 
وقوع جرم از طریق طراحی  محیط و معماری بوده است. 
و  کالبد  طراحِی  بین  ارتباط  درک  مستلزم  مفهوم  این 
فعالیت های بزهکارانه است، طراحی ای که با هدف کاهش 
 )91  ،139۸ چاره جو،  و  )حشمتی  می گیرد  صورت  جرم 
طراحی  محیطی  پیشگیرانه  در  مطرح شده  اصلی  مفاهیم 
از جرم در شش دسته اصلی قابل بحث است: )الف( قلمرو، 
)ب( نظارت، )ج( سخت شدن یا امنیت فیزیکی هدف، )د( 
کنترل دسترسی، )ه( پشتیبانی از فعالیت ها، )و( نگهداری 
)Perry and Fenelly 2020, 10(. نظریه های ارائه شده در 
این حوزه، در دو نسل قابل بررسی است که در جدول 4 

ارائه شده است.

جدول 4: نظریه های محققان حوزه طراحی  پیشگیرانه از جرم

نظریه محققین حوزه طراحی  پیشگیرانه از جرم، نسل دومنظریه محققین حوزه طراحی  پیشگیرانه از جرم، نسل اول
 عنوان نظریه،
عنوان نظریه، راهکارنظریه پرداز

راهکارنظریه پرداز

استفاده از تسهیالت 
رفاهی، الیزابت وود14

استخدام سرایدار در مجتمع های 
مسکونی، ایجاد امکانات ضد تخریب 

شدن، حضور مدیران در بین شهروندان 
جهت شناسایی بهتر موارد

معماری عامل 
تعیین کننده 
رفتار، کلمن

طراحی ضعیف تر، مشکالت اجتماعی بیش تر، 
تاثیر منفی ساختمان های بلند مرتبه بر رفتار، 

خصوصی سازی فضایی در شهرک ها

استفاده از الگوی 
قدیمی طراحی 

خیابان ها، جین جکوبز

اشراف دید بر خیابان، تردد زیاد با استفاده 
از تسهیالت )پارک، مغازه(، محله ترکیبی 

از افراد پیر و جوان و خانه است.

بهبود منظر، 
گرانلند

تفاوت اجتماعی بر طراحی  پیشگیرانه از جرم 
تاثیر دارد، طراحی  پیشگیرانه از جرم ارتباط 

نزدیکی با ترس از جرم دارد، پیشرفت طراحی 
بر اساس شکل های سنتی، توجه ویژه به نما و 

سیمای ساختمان
فضای قابل دفاع، 

اسکار نیومن
چهار مولفه فضای قابل دفاع، قلمرو، 
نظارت، تصویر ساختمان، مجاورت 
تسهیالت مسکونی و تسهیالت دیگر

ترکیب فضا، 
هیلیر

توجه به تاثیرات غیر عینی طراحی در معماری 
و نقش آن بر مخاطب. محیط ساکت دارای 

پتانسیل جرم بیش تری است. پیشروی خانه ها 
در پیاده روها و به تبع فضای خالی ایجاد شده، 
همان فضای ساکت است که وقوع جرم را از 

طریق طراحی ایجاد می کند.

توزیع جرم، پاتریشیا و 
برانتینگهام

بررسی رفتار مجرمین زندگی مخفی آن ها، 
بررسی کالبد محله در وقوع جرم، تبیین 
جرم عاطفی- عجوالنه و جرم فرصت مدار

کوچک سازی 
محله ها، کلولند

ارائه استانداردهایی که به نوعی پیرو نسل اول 
بوده، مسئولیت پذیری ساکنینی محله، ایجاد 

تسهیالت برای جوانان، کوچک نمودن محله ها 
و در نتیجه ارتباط نزدیک محلی، اقتصادی و 

اجتماعی افراد.
مدیریت افراد و محیط، 

کالرک
استفاده از متریال سخت در محیط، 

حذف عناصر آسیب دیده در منظر شهری، 
مراقبت و نظارت رسمی، حک کد رسمی 
در اموال جهت جلوگیری از فروش اموال 

مسروقه
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اساس دیدگاه دو  بر  فوق  از جدول  قابل درک  اصل  سه 
نسل یاد شده را می توان نظارت  طبیعی، کنترل دسترسی 
و قلمرو دانست. نظارت  طبیعی، یکی از اصلی ترین مفاهیم 
از جرم است که به آن  حوزه طراحی محیطیِ  پیشگیرانه 

توجه کمی شده است )کونز و الو 2015، 15(. از منظری 
دیگر و هم راستا با این رویکرد، مراتبی را که بزهکاران در 
اولویت جهت انجام نیت خود دارند در جدول 5 نیز آورده 

شده است.

جدول 5: مواردی که بزهکاران در هنگام انجام بزه به آن توجه دارند.

نظریه پردازعوامل کلیدی
تعداد امکانات تجاری در مجاورت مردم و بالعکس- نوع 

دسترسی ها و حمل و نقل
رامنز، هاردینز و پاولز، 2017

پیترز و واندر بِکن، 2017نحوه اتصال خیابان ها به هم و دید محله

چانگ، 2011قابل فهم بودن کالبد شهری- دید- پناه و دسترسی

مالکزوسکی و پوتچ، 2005ارزش متوسط محله و مسکن

بررسی  این پژوهش  مبانی نظری  به آن چه در  توجه  با 
محرک های  ارزیابی  به  نهایت  در  که  گردید  بیان  و 
از  با رویکرد طراحی  محیطی پیشگیرانه  استرس محیطی 

جرم ختم شد، معیار و مولفه های استخراج شده جهت نیل 
به اهداف تحقیق مطابق جدول 6 ارائه می گردد و نهایتا در 

شکل 1 مدل مفهومی پژوهش ارائه شده است. 

جدول 6: مولفه های موثر استرس زا در پیشگیری از جرم

منابع به کار رفته جهت تشخیص شاخص هاشاخصمولفهمعیار
)پورحسن و دیگران، 1395؛ آزاده و دیگران، 1392؛ جمینز و دیگران، آلودگی صوتیمحیطیاسترس

2020؛ کاپاسو داسیلوا و داسیلوا، 2020؛ سلیمی و دیگران، 1394؛ 
فاریابی و دیگران، 1395؛ شمس اسفندآباد، 1396؛ بورخارت، 2019؛ 
موسویان خراسانی و دیگران، 139۸؛ بخارایی، 13۸6؛ پاکزاد و بزرگ، 

1397؛ لنگ، 1397؛ صالحی، 13۸6؛ مهشید و فروزنده، 1392؛ 
ساچر، 2012؛ چان و لیو، 201۸؛ دسانتیس، 2016؛ کو، 2011؛ 

کنول، 2015؛ آزاده و دیگران، 1399(

آلودگی هوا

اغتشاش بصری

تراکم و ازدحام

مبلمان شهری

طراحی محیطی 
پیشگیرانه از 

جرم

)حشمتی و چاره جو، 139۸؛ پری و فنلی، 2020؛ کاپاسو داسیلوا و قلمروگراییکالبدی
داسیلوا، 2020؛ درستان و همکاران، 1399؛ محمدنسل، 1393؛ لی و 

لیو، 201۸؛ رولینگ و دیگران، 2017(
مراقبت و نظارت طبیعی
کنترل دسترسی ورود

تصویر و نگهداری از فضا
سخت کردن آماج جرم
فعالیت های حمایتی و 

پشتیبانی

شکل ۱: مدل مفهومی تحقیق
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4. روش تحقیق
مبنای  بر  تحلیلی  توصیفی-  روش  از  پژوهش  این 
تحلیل های آماری بهره می برد. بخش نخست این پژوهش 
به مباحث نظری و شناخت ادبیات موضوع اختصاص دارد 
که با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقاالت مرتبط تدوین 
و  دارد  اختصاص  موردپژوهی  به  دوم  بخش  است.  شده 
است.  شده  استفاده  پیمایشی  بستر  در  کمی  راهبرد  از 
»توصیف پیمایشی اجتماعی« از جمله راهبردهای توصیف 
منظر است که نوعی راهبرد عینیت گرا و استقرایی است و 
ابزار اصلی آن، پرسش نامه های باز و بسته و مصاحبه های 
این  در  لذا   .)23  ،1392 )اسدپور  است  سازمان یافته  نیمه 
پاسخ  بررسی  برای  بسته  پرسش های  مجموعه  پژوهش 
ادراک شهروندان بر اساس مباحث نظری تحقیق تنظیم و 
توزیع گردید. داده های حاصل از این بخش توسط نرم افزار 
انتها،  در  قرار گرفت.  آماری  تحلیل  اس.پی.اس.اس مورد 
نتایج با رویکرد استنتاجی و اکتشافی ارائه شد. برای تأیید 
روایی پرسش نامه از دو نوع روایی همگرا و واگرا استفاده 
باید میانگین واریانس های  شده است. برای روایی همگرا 
خروجی بیش تر از )0.5( باشد. در روایی واگرا نیز الزم است 
برای هر کدام، سازه های انعکاسی، جذر میانگین واریانس ها 
بیش تر از همبستگی آن سازه با سایر سازه ها باشد. جامعه 
آماری این پژوهش به صورت اتفاقی و در محدوده منطقه 
کرج  شهِر  رجایی شهر  اصلی  خیابان  یعنی  مطالعه،  مورد 
کرونباخ(  )آلفای  پرسش نامه  ضریب پایایی  شد.  گزینش 
جهت سنجش میزان اعتبار سواالت 0.764 به دست آمد 
اساس  بر  نفر  آماری 3۸4  جامعه  و  سوال  شامل 37  که 
)فرمول  مطالعه  مورد  محدوده  نفر   ۸7000 جمعیت 
به  نیز  سواالت  همبستگی  میزان  بررسی  است.  کوکران( 
وسیله محاسبه ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته 
است که در آزمون های آماری غیر پارامتری کاربرد فراوانی 
ضریب  معنادارِی  سطح  برای   .)253  ،13۸3 )سیگل  دارد 

کامال  همبستگی  باشد  یک  برابر  ضریب  اگر  همبستگی، 
مثبتی میان دو متغیر مورِد بررسی وجود دارد و اگر برابر 

با منفی یک باشد، این همبستگی کامال منفی است. 

4-۱- معرفی محدوده مورد مطالعه
کرج، مرکز استان البرز و پنجمین کالن شهر بزرگ ایران 
با طول جغرافیایی 51 درجه و 0 دقیقه و 30  است که 
دقیقه   4۸ و  درجه   35 جغرافیایی  عرض  و  شرقی  ثانیه 
دریا،  سطح  از  متر   1297 ارتفاع  با  شمالی،  ثانیه   45 و 
شده  واقع  تهران  غربی  شمال  کیلومتری   4۸ فاصله  در 
با مساحتی معادل 4.175 کیلومتر مربع  این شهر   است. 
و حریمی به وسعت 9.17۸ کیلومتر مربع در دامنه رشته 
کوه البرز مرکزی قرار دارد )تبرک 1394، 145(. جمعیت 
آن حدودا 1،37۸،416 سرشماری گردیده است )سازمان 
به  شهر  این  البرز 1395(.  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
عنوان پرجمعیت ترین شهر استان البرز، سریع ترین آهنگ 
آمدن  وجود  به  باعث  حتي  و  داشته  استان  در  را  رشد 
استحفاظي خود،  در حوزه  متعددي  کانون هاي جمعیتي 
مشکین دشت  و  محمدشهر  ماهدشت،  کمال شهر،  مانند 
زیاری 1390،  و  )رزاقی  و سکونت گاه هاي دیگر شده است 
شمال  در  محله ای  رجایی شهر،  یا  گوهردشت   .)۸1
شهرکرج است. یکی از جاذبه های اجتماعی و مهم منطقه 
رجایی شهِرکرج، خیابان اصلی آن )محدوده مورد پژوهش( 
متر(   1۸00 طول  )با  بودن  پیاده مدار  دلیل  به  که  است 
مردم  مختلف  اقشار  میزبان  تجاری،  کاربری  سرتاسر  و 
امر  این  است.  تعامالت  اجتماعی  و  خرید  تفریح،  جهت 
باعث گردیده تا کج رفتاران و مجرمین فرصت ارتکاب جرم 
داشته باشند، چرا که خط و مشی شهرسازی و برنامه ریزی 
 شهری در این خیابان به درستی پیاده نشده و اکثر مواقع 
این  در  آن(  امثال  و  خشونت  )سرقت،  ناهنجاری ها  بروز 

خیابان یک امر عادی است.

شکل 2: موقعیت استان البرز در کشور، موقعیت رجایی شهر در استان

)Karaj.ir(

شکل ۳: موقعیت خیابان اصلی رجایی شهر کرج

)طرح تفصیلی اخذ شده از شهرداری کرج 1399(
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شکل 4: محدوده و مسیر پیاده خیابان اصلی منطقه رجایی شهر کرج

4-2- یافته های پژوهش
با مشخص شدن روش تحقیق، یافته های پژوهش در دو 
بخش یافته های توصیفی و یافته های استنباطی در ادامه 

آورده شده است.

4-2-۱- یافته های توصیفی
در  انجام شده  عکس برداری های  و  مشاهدات  به  نظر 
محدوده پژوهش، از جداره ها، ابنیه های تجاری و مسکونی 
در طول مسیر عابر پیاده، تنوع زیادی در طراحی  محیطی 
و سیمای  ابنیه ها مشاهده گردید. خیابان به صورت شیبدار 
از جنوب به شمال بوده و در آن سینما )در ابتدای خیابان(، 
درمانگاه، انواع و اقسام مجتمع های تجاری، پارک، مسجد 
شهر  آزاد  دانشگاه  به  منتهی  خیابان،  انتهای  در  نهایتاً  و 
اقوام مختلف  به دلیل مهاجرت  کرج می باشد. شهر کرج 

معماری  از  اثری  اما  است.  معروف شده  ایران کوچک  به 
که  منطقه  و  اقلیم  هر  و طراحی  محیطی مختص  ایرانی 
نمی شود  دیده  آن  در  گردد،  محیطی  خاطر  تعلق  باعث 
امر  این  وقوع جرم  بر  تاثیرگذار  عوامل  از  یکی  شاید  که 
درصد   4۸ که  می دهد  نشان  توصیفی  یافته های  باشد. 
تواتر  لحاظ  به  پاسخگویان زن و 52 درصد مرد هستند. 
حضور در محدوده، 62 درصد هر روز از محدوده استفاده 
می کردند، 10 درصد هفته ای دو بار، 23 درصد هر هفته و 
5 درصد هم هر ماه یک بار از محدوده استفاده می کنند. 
طبقه بندی  دسته  سه  به  سنی  وضعیت  سنجش  جهت 
شدند؛ که در این بین، 7۸ درصد افراد بین 20-39، 1۸ 
درصد بین بازازه 60-40، و 4 درصد پاسخ دهندگان باالتر 

از 60 سال سن داشتند.

جدول 7: وضعیت یافته های توصیفی پژوهش

درصدتعدادمتغیر
1۸24۸زنجنسیت

20152مرد

3۸4100کل

393007۸-20سن

40-60691۸

154بیش تر از 60 سال

3۸4100کل
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درصدتعدادمتغیر
23۸62هر روزمیزان تواتر حضور در محدوده

3۸10هفته ای دو بار

۸۸23هر هفته

205ماهی یک  بار

3۸4100کل

4-2-2- یافته های استنباطی
جدول  و  قبل  قسمت  در  پژوهش  یافته های  توصیف  با 
7، در ادامه یافته های استنباطی تحقیق مورد بحث قرار 
گرفته است. بدین منظور در ابتدا رابطه بین متغیر وابسته 
کاهش جرم و متغیرهای مستقل )مولفه ها( واکاوی شد و 
پس از آن پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ 
ارزیابی  منظور  به  نهایت  در  و  گرفت  قرار  مورد سنجش 
بر  روانشناختی  استرس زای محیطی-  عوامل  تاثیر  میزان 

کاهش جرم از فن افتراق معنایی استفاده گردید.

وابسته  متغیر  بین  رابطه  تحلیل   -۱-2-2-4
کاهش جرم و متغیرهای مستقل )مولفه ها(

با توجه به جدول ۸ که همبستگی بین متغیرها را نشان 

می دهد، بیش ترین همبستگی در متغیر استرس  محیطی 
 )0.79۸( زنان  در  ازدحام  و  تراکم  شاخص  به  مربوط 
مبلمان  شاخص  یاد شده  جدول  نتایج  طبق  می باشد. 
 شهری در مردها )سطح معناداری 0.067( موثر نبوده و 
فرض صفر تایید می  شود ولی بر کاهش جرم در زن ها موثر 
بوده و فرض صفر رد می گردد. هم چنین در متغیر طراحی 
مربوط  همبستگی  بیش ترین  از جرم   محیطِی  پیشگیرانه 
می باشد.   )0.799( مردان  در  قلمروگرایی  شاخص  به 
طبق نتایج جدول یاد شده شاخص فعالیت های حمایتی و 
پشتیبانی در مردها )سطح معناداری 0.092( موثر نبوده 
و فرض صفر تایید می شود ولی بر کاهش جرم در زن ها 

موثر بوده و فرض صفر رد می گردد.

جدول 8: همبستگی بین متغیرها

همبستگی بین متغیرها در مقوله استرس  محیطی
سطح معناداریضریب همبستگیجنسیتمتغیر

آلودگی صوتی
0.4120.000زن
0.7690.040مرد

آلودگی هوا
0.30۸0.012زن
0.5۸90.000مرد

اغتشاش بصری
0.76۸0.000زن
0.3۸40.000مرد

تراکم و ازدحام
0.79۸0.000زن
0.7530.000مرد

مبلمان شهری
0.5090.000زن

0.6720.067
همبستگی بین متغیرها در مقوله طراحی  پیشگیرانه از جرم

سطح معناداریضریب همبستگیجنسیتمتغیر

قلمروگرایی
0.5۸90.000زن
0.7990.000مرد

مراقبت و نظارت طبیعی
0.59۸0.000زن
0.5230.032مرد
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همبستگی بین متغیرها در مقوله طراحی  پیشگیرانه از جرم
سطح معناداریضریب همبستگیجنسیتمتغیر

کنترل دسترسی ورود
0.3۸60.000زن
0.2010.000مرد

تصویر و نگهداری از فضا
0.7۸10.000زن
0.7320.000مرد

سخت کردن آماج جرم
0.10۸0.000زن
0.1570.000مرد

فعالیت های حمایتی و 
پشتیبانی

0.1190.000زن
0.1010.092مرد

4-2-2-2-پایایی پرسش نامه
محاسبه  برای  کرونباخ  آلفای  از  حاضر  پژوهش  در 
پایایی  میزان  شد.  استفاده  پرسش نامه  درونی  هماهنگی 

طیف ها به شرح جدول 9 می باشد. مطابق جدول مذکور، 
از آن جایی که ضریب آلفای کرونباخ 0.764 است، آزمون 

از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.

جدول 9: میزان پایایی سواالت پرسش نامه

Reliability StatisticsCase Processing Summary

آلفای کرونباختعداد سواالت

%N

1003۸4Valid

Case 00Excludedaa

3۸4Total

3۸40.764a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

4-2-2-۳-تحلیل چند متغیر داده ها
رگرسیون چند متغیره روش آماری است که برای تحلیل 
روی  بر  مستقل  متغیر  چند  یا  دو  فردی  و  جمعی  تاثیر 
پژوهش  حاضر،  در  می رود.  به کار  وابسته  متغیر  تغییرات 
و  وابسته(  یا  مالک  )متغیر  طراحی  فضای  شهری  متغیر 

متغیرهای استرس  محیطی و طراحی محیطی کاهنده جرم 
-سی.پی.تی.ای.دی- و جرم )متغیر مستقل( بوده است. 

در جدول 10 میانگین و انحراف معیار و تعداد داده های هر 
متغیر مشاهده می گردد.

جدول ۱0: آمار توصیفی

میانگینانحراف معیارتعداد

کاهش جرم3۸46.۸214526.10175

استرس3۸412.04132560.99575

طراحی محیطی کاهنده  جرم3۸47.9419550.۸6۸75

جدول 11 ترتیب اولویت متغیرهای مورد استفاده در مدل 
نشان داده شده است. هم چنین در این رگرسیون از روش 
پیگیری  نتایج  دوم  گام  در  و  شده  استفاده  گام  به  گام 
گردیده است. در روش گام به گام، متغیری که بیش ترین 

تاثیرگذاری را دارد، وارد مدل می شود و در گام اول، متغیر 
استرس و در گام دوم متغیر طراحی محیطی کاهنده  جرم 

در معادله پیش بین وارد شده است.
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جدول۱۱: متغیرهای ورودی به مدل

مدلمتغیر ورودیمتغیر حذفیروش
Stepwise )Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Proba-

bility-of-F-to-remove >= .100(.
1استرس-

Stepwise )Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, Proba-
bility-of-F-to-remove >= .100(.

طراحی محیطی کاهنده کاهش  -
جرم

2

a. Dependent Variable: جرم کاهش جرم

متغیرهای  بین  ضریب  همبستگی  مقدار   12 جدول  در 
ضریب  مقدار  است.  شده  داده  نمایش  وابسته  و  مستقل 
بین  بنابراین  شده،  گزارش   0.۸03 چندگانه  همبستگی 
متغیر استرس و طراحی محیطی کاهنده  جرم -سی.پی.ای.

همبستگی  طراحی  فضای  شهری،  مقوله  با  جرم  و  دی- 
قوی وجود دارد. مقدار ضریب تعیین تعدیل یافته 0.544 
مستقل  متغیر  که  معناست  بدان  این  گردید.  گزارش 

واریانس  کل  از   ،0.544 تنهایی  به  استرس  )پیش بین( 
در  هم چنین  می کند.  تعیین  را  )مالک(  وابسته  متغیر 
نهایت 56.6 صدم  درصد از داده ها توسط مدل رگرسیونی 
تبیین می شود که البته درصد باالیی است. برای بررسی 
مناسب بودن مدل رگرسیونی از آزمونی تحت عنوان »ای.

ان.او.وی.ای«15 استفاده می گردد که در جدول 13 آمده 
است.

جدول ۱2: ضریب همبستگی بین متغیرهای وابسته

Std. Error of the EstimateAdjusted R SquareR SquareRModel

2.9۸2630.5410.5440.793a1
2.951270.5600.5660.۸03b2

a. Predictors: (Constant), استرس
b. Predictors: (Constant), استرس ,طراحی محیطی کاهنده  جرم

جدول 13 نتیجه مناسب بودن مدل رگرسیونی را نمایش 
می دهد. با توجه به مقدار معنی داری این آزمون، در هر دو 
مدل )sig=.000( مناسب بودن مدل رگرسیون را می توان 

رد  فرض صفر  یعنی  گرفت.  نتیجه  درصد  پنج  در سطح 
می شود.

جدول ۱۳: مدل رگرسیونی » ای.ان.او.وی.ای«

Sig.FMean SquaredfSum of SquaresModel

0.000b235.۸34569.۸451569.۸45Regression

1 4.45911۸501.239Residual

1191071.0۸4Total

0.000c۸3.523344.40225۸۸.۸04Regression

2 4.3241174۸2.2۸0Residual

1191071.0۸4Total

a. Dependent Variable: استرس
b. Predictors: (Constant), استرس ,طراحی محیطی کاهنده جرم

c. Predictors: (Constant), کاهش جرم

مقدار   ،)B )ستون  مدل  رگرسیونی  برآورد   14 جدول 
شده  آورده  معنی داری  میزان   ،t مقدار  شده،  استاندارد 
است. با استفاده از مدل دوم می توان نتیجه گرفت که مدل 
کاهنده   طراحی محیطی  و  استرس  محیطی  شامل  نهایی 
متغیرها  این  معنی داری  سطح  به  توجه  با  و  است  جرم 

)sig<.0.05( فرض صفر در سطح پنج درصد رد می شود 
بنابراین مدل نهایی  و هر دو متغیر وارد مدل می گردند. 

عبارت است:
 +)0.236( جرم  کاهنده  محیطی  طراحی  جرم=  کاهش 

استرس )0.39۸(+ 1.775-
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جدول ۱4: برآورد مدل رگرسیونی

Sig.t

 Standardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Std. ErrorB

0.۸450.4260.9۸۸0.390(Constant)
1

استرس0.00012.6550.۸340.460.516

0.265-1.4991.297-1.775(Constant)

2 استرس0.00010.36۸0.6۸۸0.4۸0.39۸

طراحی محیطی 0.32.4590.260.650.236
کاهنده جرم

a. Dependent Variable: کاهش جرم

4-2-۳- تفکیک افتراق معنایی و آزمون تی-
تست

به منظور ارزیابی میزان تاثیر عوامل استرس زا محیطی-
روان شناختی بر کاهش جرم از فن افتراق معنایی استفاده 
سنجش  مورد  تی-تست  آزمون  با  نیز  انتها  در  و  گردید 
طیف  اساس  بر  پرسش نامه  کیفی  گویه های  گرفت.  قرار 

پنج تایی لیکرت مورد سنجش واقع شد. از این رو میانگین 
اعدادی که کم تر و بیش تر از میانه 2.5 هستند، با توجه 
به مثبت و منفی بودن هر گویه، مورد تحلیل قرار گرفتند. 
و  جرم  از  پیشگیری  کالبدی  عوامل  از  یک  هر  ارزیابی 
استرس زای  محیطی- روان شناختی بر میزان کاهش  جرم 

بر اساس آزمون تی-تست به شرح شکل 5 است.

شکل 5: تاثیر عوامل استرس  محیطی و طراحی محیطی پیشگیرانه از جرم

4-2-۳-۱- ارزیابی تاثیر شاخص های مربوط به 
کاهش  مقوله  به  نیل  جهت  مستقل  متغیرهای 

جرم
میانگین  که  می دهد  نشان  یافته ها   ،5 شکل  اساس  بر 
کاهش  جرم در عوامل کالبدی در مقوله طراحی محیطی 
در  کاهش  جرم  میانگین  هم چنین  و  جرم  از   پیشگیرانه 
عوامل تاثیرگذار استرس   محیطی که از میانه 2.5 بیش تر 

که  است  عوامل  آن  نامطلوب  وضعیت  از  نشان  بوده، 
توجه  بدان  شهری  برنامه ریزی  و  طراحی  در  می بایست 

ویژه نمود. 

5. بحث و نتیجه گیری
و  فضای  شهری  طراحِی  میان  رابطه  پژوهش،  این  در 
بر  تاکید  با  جرم  از  طراحی محیطی  پیشگیرانه  رویکرد 
در  آن  تاثیر  و  شهروندان  در  درک شده  استرس  نقش 
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آماری  تحلیل های  نتایج  شد.  بررسی  جرم  وقوع  افزایش 
پژوهش  وابسته  و  مستقل  متغیرهای  بین  که  داد  نشان 
اثبات شد  یافته ها،  با  رابطه معناداری وجود دارد. مطابق 
که مقوله استرس و طراحی محیطی  پیشگیرانه از جرم با 
متغیر مستقل )طراحی  محیط  شهری( رابطه معنی داری 
انجام شده،  تحلیل رگرسیون  به  بنا  دارد. هم چنین  وجود 
اغتشاش  بصری،  آلودگی  هوا،  آلودگی  صوتی،  متغیرهای 
پاکیزگی  محیط،  مبلمان  شهری،  چیدماِن  دیوارنویسی، 
در  فضای  سبز  منظر،  و  سیما  هندسه،  تراکم،  و  ازدحام 
طراحی محیطی  مقوله  در  و  استرس  محیطی  مقوله 
نگهداری  محیط،  قلمروگرایی،  جرم؛  از   پیشگیرانه 
پتانسیل  در  را  تاثیر  بیش ترین  روشنایی، گشت  انتظامی 
وقوع جرم دارند. این پژوهش تالش کرد، معضل جرم را 
در بستر طراحی  شهری در منطقه رجایی شهر کرج واکاوی 
شامل  صرفا  شهری،  برنامه ریزی  که  نمود  اثبات  و  نماید 
به  توجه  با  باید  مهم  این  که  نمی شود؛ چرا  کالبدی  بعد 
جهات  مهم ترین  از  یکی  که  گردد  بررسی  جهات  جمیع 
آن مقوله استرس  محیطی است. در واقع مقوله وقوع جرم 
باید در حوزه ای بین رشته ای مطالعه گردد و نتایج آن در 
عبارتی،  به  یابد.  انعکاس  طراحی  شهری  و  برنامه ریزی 
فردی،  مسائل  از  بسیاری  کنار  در  ساخته شده  محیط 
زیست محیطی،  مذهبی،  فرهنگی،  اقتصادی،  اجتماعی، 
است.  استرس  محیطی  ایجاد  برای  اصلی  منبع  یک 
روان شناسان  و  شهری  برنامه ریزان  میان  رابطه  بنابراین 
اتخاذ شود  راهکارها و سیاست هایی  تا  تقویت گردد  باید 
عوامل  بتوان  شهری  طراحی   و  برنامه ریزی  طریق  از  که 
را  استرس  هم چون  شهروندان،  روان  سالمت  تهدیدآمیِز 
بهبود بخشید و از این راه محیطی آرام بر اساس موقعیت 
فرهنگی و اقلیمی حاکم بر منطقه طراحی نمود. به بیان 
طراحی  ذکر شده  مراتب  اساس  بر  که  محیطی  ساده، 
قرارگاه های  گسترش  تعلق  محیطی،  تعلق  خاطر،  گردد، 
روابط  توسعه  و  حمایت  در  شهروندان  محرِک  رفتاری 
محیط،  این  در  و  داد  خواهد  افزایش  را  سالم  اجتماعی 
این  کما  رسید،  خواهد  خود  حداقل  به  استرس  محیطی 
که در بافت های شهرهای سنتی و قدیمی، با وجود تمامی 
مشکالت جاری، شدت و تاثیر این امر در مردم کم تر به 

چشم می خورد و استرس زمینه ای در آن ها بسیار کم تر از 
مردمی است که در شهرکرج زندگی می کنند. در تطبیق 
یافته ها با پژوهش های انجام شده در حوزه طراحی کالبدی 
با  پژوهش  این  یافته های  جرم،  از  پیشگیرانه   محیطی 
و   )139۸( چاره جو  و  حشمتی  توسط  داخلی،  یافته های 
پژوهش های خارجی، توسط پری و فنی )2020(، کاپاسو 
دریافتند،  آن ها  دارد.  تطابق   )2020( داسیلوا  و  داسیلوا 
کاهنده  طراحی محیطی  اصول  اساس  بر  صحیح  طراحی 
و  امنیت  افزایش  بزهکاری،  میزان  کاهش  امکان  جرم، 
می کند.  فراهم  را  بشر  زندگی  کیفیت  بهبود  نهایت  در 
تحقیق  یافته های  استرس  محیطی،  حوزه  در  هم چنین 
حاضر با یافته های پژوهش های داخلی صورت گرفته توسط 
و دیگران )1399( و  آزاده  و دیگران )1395(،  پورحسن 
پژوهش های خارجی، توسط جیمینز و دیگران )2020(، 
آن ها  است،  مطابق   )2020( داسیلوا  و  داسیلوا  کاپاسو 
محیط،  طریق  از  تحریک شده  شناختی  عوامل  دریافتند، 
محرک هایی را در مخاطب ایجاد می کند که توجه به این 
باعث  و  بوده  نتیجه بخش  شهری  طراحی  در  محرک ها 
یافته های  که  جایی  آن  از  شد.  خواهد  بزهکاری  کاهش 
پژوهش های مذکور در حوزه پیشگیری از جرم بر اساس 
تفکرات نسل اول و دوم آن بوده که در نسل اول توجه به 
روان شناسِی فردی و محیطی کم تر و یا اصال دیده نشده 
و در نسل دوم، صاحب نظران این رویکرد، آن  را به دلیل 
نوپا بودن، به صورت اجمالی مورد بحث قرار داده اند، لذا 
با توجه به تاکید بر نقش استرس در وقوع رفتار ناهنجار و 
بزه در مقاله حاضر، مقوله پیشگیری از جرم، به مراتب در 
ابعاد وسیع تری پوشش داده شده است. از این  رو یافته های 
کنکاو  روشنی  به  مقاله،  این  در  استرس محیطی  حوزه 
بیش تر و متفاوتی را نسبت به یافته های فوق در نتایج در 
پی داشته، چرا انعکاس روان شناسی  محیطی و فردی در 
طراحی  محیط و فضای شهری، به دلیل بین  رشته ای بودن 
کم تر مورد توجه واقع شده و این مهم، به نوعی نوآوری 
تحقیق حاضر است. بنابراین در راستای ارتقاء محیطی امن 
با توجه به ابعاد تحقیق به لحاظ کاهش جرم، پیشنهادات 

در قالب جدول 15 ارائه می گردد.

جدول ۱5: پیشنهادات در راستای کاهش جرم بر اساس ابعاد تحقیق

بعد طراحی محیطی پیشگیرانه از جرمبعد استرس محیطی

توجه و تاکید ویژه بر کاهش عوامل استرس زا در بعد طراحی و المان های 
از خطوط مبهم و اغتشاش زا در  شهری. به عنوان مثال عدم استفاده 

سیمای شهری و طراحی پالن و محوطه.

ایجاد محل هاي نشستن و استراحت براي افراد و ترویج استفاده 
مداوم از آن ها سبب ایجاد احساس مثبتی از منطقه امن در 
ادراک افراد می شود و راه فرار را براي مجرمین کم تر می کند.

کاهش عوامل اقلیمی حاکم با استفاده از طراحی منظر مناسب در فصول 
گرم و سرد. به عنوان مثال در شمال ایران بارندگی علی رغم تعریف عام، 
عاملی استرس زا به دلیل اختالل در شغل و محیط، محسوب می گردد. 
استفاده از راهروهای سرپوشیده، پیش آمدگی های مناسب، جلوگیری از 

آب گرفتگی معابر.

کنترل ازدحام و شلوغی در مکان های عمومی محصور و باز از 
طریق نوع طراحی کالبدی.
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بُعد طراحی محیطی پیشگیرانه از جرمبُعد استرس محیطی

استفاده از طراحی منظر مناسب جهت تعدیل آلودگی  هوا، صوت و حفظ 
خط آسمان بر اساس هویت شهر و معماری منطقه در پالن و نما.

حفظ قلمرو و ایجاد خلوت شخصی و محیطی بنا به فضای 
مورد نیاز از طریق طراحی کالبدی.

آموزش، ترویج و ترغیب قشر جوان به سنت ها و ارزش های جامعه شناختی 
و فرهنگی هر منطقه جهت جلوگیری از روی آوردن به مواد مخدر و 

مشروبات الکلی.

کنترل دسترسی ها به صورت مکانیکی و ایجاد بار ذهنی در این 
که محیط تحت کنترل بوده به وسیله عوامل طراحی کالبدی 

)دیدگذر بودن( در فضای  شهری.

شناسایی و انعکاس عوامل محیطی تاثیرگذار در هر اقلیم و محیط در کشور 
و انتقال آن به صورت سمبل و خط در طراحی شهری در محدوده مطالعه 
به دلیل کثرت قومیت ها که این امر باعث ایجاد ارق محیطی در فرد گردد.

پِرت  فضای  زیرگذرها،  معابر،  کنج ها،  در  کافی  نور  تامین 
روگذرها با توجه به طراحی کالبدی شهری.

مصالح  و  شهری  منظر  و  سیما  مناسب سازی  و  رنگ  نور،  از  استفاده 
مناسب محیط جهت جلوگیری از اغتشاش بصری در جهت ایجاد شهری 

زنده در تمامی ساعات شبانه روز.

نظارت و نگهداری المان ها و مبلمان  شهری جهت حفظ ظاهر 
زیبا و تاکید بر این که فضای مورد استفاده دائما تحت نظارت 

و نگهداری است.

پی نوشت
1. Crime Prevention Through Environmental Design )CPTED(
2. Statstical Package for the Social Science (SPSS)
3. Selye
4. Perry & Fennelly
5. Jimenez et al.
6. Da Silva & Da Silva
7. Estrece
8. Estritus
9. Lazarus
10. Altman
11. Kuhn
12. Tumbler Ridge
13. CPTED

14. جامعه شناس آمریکایی
15. ANOVA
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