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 15/02/1400نوشته: پذیرش دست 08/11/1399نوشته: دریافت دست

 چکیده  واژگان کلیدی

ی تعادل آنها چون زنندهای هستند،که اگر عوامل برهمهای اقتصادی، اجتماعی پایدار و پیچیدهشهرها، سیستم

بحران امنیت شهری توجه به رابطه  برابر در جدیدترین رویکردها یکی ازروند. امنیت، کنترل نشود، روبه زوال می

 )CPTED( طریق طراحی محیطی جرم از گیری ازپیش فرآیندهای مبتنی بر وفرضیات  رفتار و بین محیط و

بین خصوصیات محیط که دریافت  ،هاطبق فرضیهتوان می دنیا، در CPTED بودن آمیزتوجه به موفقیت با. است

های یطتبیین الگوهای مح باتوان . میدارد فضاهای مسکونی رابطه وجود های رفتاری ساکنان درویژگی کالبدی و

ی های رفتاری طبقهکارگیری ویژگیو با به تطبیق داد CPTED هایشاخصه ساری آن را با شهر مسکونی امن در

های آمیخته، ترکیب روشتحقیقات  یدسته شناسی درروش نظر از حاضر پژوهشمحروم به الگوهای کالبدی فضای مسکونی امن دست یافت. 

شناسی اسنادی روش ابتدا ازایم. کرده فرضیه ارزیابیبا سه  را CPTED هایمؤلفه. استی راهبند( کیفی از نوع موردکاوانه )محله-کمی

 شناسی کالبدی وگونهانجام  متعاقبًا با. بهره گرفته شد CPTEDجهت شناسایی معیارهای منابع مرتبط مندبازنگری نظام ای بارویکردوکتابخانه

های کیفی تحلیل داده به صورت هدفمند و متغیرهای اصلی تحقیقهای مؤلفه نامه مستخرج ازپرسشطریق توزیع  از راهبنداجتماعی محله 

 یجهت ارائه ساکنان در رفتار ی بین محیط کالبدی وبررسی رابطه تحقیق هدف د.معیار ارزیابی ش اهمیت هر یدرجه SPSSبا  حاصل

 آمار استفاده از مدل تحلیل عاملی .ستا GOF توصیفی درتأیید یارد آمار استفاده از طراحی فضای شهری امن و کننده درفاکتورهای تعیین

 یفاصله نامه درپرسش 384 تحلیل استفاده از اسمرینوف با-آزمون کولموگروف از استفاده های تحقیق وفرضیه طریق معیار استنباطی ازتوصیفی 

های فرضیه یکلیه برازش کلی قوی مدل دارد، نشان ازکه محاسبه  63/0بر برا GOFحاضر رای مدلبها خروجی است. طبق 99و98های  سال

 .راهبند شناخته شده است یامنیت محیطی محله ترین معیارهای رفتاری ساکنان محله مهمویژگی یمؤلفه تحقیق تأیید و

 الگوهای رفتاری ساکنان

 شهر ایمن

 تحلیل عاملی

  CPTED رویکرد

 ی راهبند ساریمحله

 گفتارپیش -1
روند شتابان شهرنشینی و رشد جمعیت درکشورهای 

 آمار یفزاینده ی گذشته، با افزایشدرحال توسعه در سه دهه

بوده است؛  همراه در این کشورها جنایت و جرم

 از نظر کشورها از بسیاری مانند نیز (. ایران2018،12)زیاری،

 یکیدارد.  سختی وضعیت اجتماعی انحرافات و جرائم میزان

 افزایش امنیت، یدر حوزه پژوهش هایضرورت ینترمهم از

 شهرهایکالن در ویژهبه و ایران در جنایت و آمار جرم فزاینده

 2 سالیانه رشد متوسط با جهان شهرهای است. جمعیت آن

که  (،2015،6است )دنیای اقتصاد ، افزایش درحال درصد

فرهنگی و شماری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، معضالت بی

در این راه، پس از دسترسی به  سیاسی به همراه داشته است.

ترین چالش روزگار مدرن است. از سویی، منابع، امنیت مهم

 نشریهی علمی شهر ایمن

 Architect_mgh1878@gmail.com :نویسنده مسؤل: دانشگاه آزاد ساری، ساری، ایران؛ رایانامه *
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های اخیر، بنا به دالیل متعدد، عمده توجه محققین و در سال

مراکز آموزشی و پژوهشی به موضوع امنیت ملی معطوف شده 

 اما در موضوع امنیت اجتماعی و امنیت محیطی  است.

ی کاربردی آن، مطالعات رغم اهمیت موضوعی و گسترهعلی

اندکی صورت گرفته است. آمار باالی جرم و جنایت در کشور، 

فرهنگ مبتذل و سطحی عرضه شده از صنایع فرهنگی جدید 

(، در نظر گرفتن جرم در یک بستر 2015)گزارش یونسکو، 

شناسانه در قرن حاضر جتماعی و فرهنگی رواناقتصادی، ا

 نگرانی یک جرم که است رساند. بدیهیضروری به نظر می

 عمده یمنطقه در تحقیقات جنایی دو. است اجتماعی یعمده

 متمرکز فیزیکی خصوصیات روی بر مطالعات : اولیندارد وجود

 اجتماعیهای ویژگی روی بر مطالعات ،دوم یمجموعه .است

 ،مطالعات مجموعه این. است شده متمرکزها محله در ساکنان

؛ )هدایتی و است شده داده نشان کیمک و شاو توسط

های رابطه و تأثیر متقابل جرم و محیط .(2012،12مقصودی، 

بدیهی از سوی  و ای پذیرفته شدهبه رابطه ساخته شده

 (.8،2006)جیکوبز،  شهرسازان و طراحان تبدیل شده است؛

تواند، بر حضور امکاناتی شهری و کاربری مناسب میطراحی 

 کند، تأثیرگذار باشد؛طلب را جذب میکه مجرمان فرصت

( 2014,12Hirschfield et al .. ., ). 

 جرم از گیریپیش گوسن و جیکوبز چون اندیشمندانی

 حداقل به برای روش بهترین را محیطی طراحی طریق از

 در طبیعی نظارت بر تأکید با دانند. نیومنرساندن جرم می

 دفاع قابل فضای خلق است؛ اما عقیدههم ها با جیکوبزمحله

 فضای یبا غلبه کم، محیط تراکم(های آن ویژگی که را

باشد، دسترسی( می مسکونی بر فضای باز و محدودیت

در این باب، مفهوم  ).,2016,8Sohn(؛ دهدمی پیشنهاد

 ..Rozek et al. )است مطرح( Liveability)سرزنده ماندن 

6 ,2018). 

 چهار مطالعه، و شصت از بررسی یک در تحقیقیر د

 قلمرو، ازجمله دیگران بود؛ از متمایز CPTED مفهوم چندین

 فعالیت از پشتیبانی دسترسی، کنترل تصویر، مدیریت نظارت،

. (2014،11 جانسون و گیبسون)هدف  شدن سخت و قانونی،

احساس ترس و سالمت  و CPTEDگروهی، ارتباط بین 

. در تحقیقی، (Cozens,2015,6)عمومی را بررسی نمودند؛ 

 درک اجتماعی، چگونگی اطالعات پردازش سنجش پایداری،

 -های عصبیپیشرفت و آن از آنها رضایت و محیط از افراد

تحلیل اندیشمندان قرار گرفته است؛  شناختی مورد علوم

((Mihinjac,Savile,2019 . 
 CPTEDتر دهندگی محیطی شاید تعریف دقیقاحتمال

های اغلب پژوهشCozen, 2015 ,4 ). ) ؛باشد 21در قرن 

در معماری و  CPTEDگرفته در بین سه نسل مختلف شکل

میالدی، متغیرهای کالبدی  2020تا1970شهرسازی، از سال 

(؛ 2015،12محیط مورد توجه واقع شده است؛ )گیبسون، 

کنندگان از فضا با های رفتاری استفادهیکه ویژگحال آن

متغیرهای کیفیت محیطی با الگوهای رفتاری )احتمال رفتار 

خاص در قرارگاه مشخص(، وابستگی محیطی و عوامل 

ی رفتار، خصوصیات فردی در برقراری امنیت کنندهتعیین

محیطی، ماهیت محیط و ادراک ذهنی محیط، الگوهای 

های شهرنشینی متفاوت فرهنگ شناختی رفتار و محیط،بوم

زدگی داری و دلاعتنایی و خویشتنعقالنیت، حسابگری، بی

در مقابله با ناامنی، توجه به حس مالکیت و قلمروپایی، حس 

ازدحام و عدم کنترل بر محیط، ارتباط با غیر و سازگاری 

محیطی، حس تعلق به محیط و قلمروپایی در الگوی 

CPTEDو مدل ذهنی ضروری به نظر  ، هویت، معنا، خاطرات

 ریزی شهری،برنامه شناسی وجرم اخیر،های سال دررسد. می

شدت این، با وجود  .معرض پاالیش مداوم قرار گرفته است در

دچار چالش  مناطق مختلف همواره های آن درنظامتأثیر زیر

Poyner & Webb, 2003et al;  Twerenbold ;است )

 1,91 199 .) 

رفتار  ،CPTEDی در این تحقیق با درنظرگرفتن نظریه

خیزی باعث کاهش جرائم شهری، کاهش توان جرم شهروندان

مناطق شهری، بهبود کیفیت زندگی، افزایش رضایت 

شهروندان، تداوم امنیت در محیط شهری، افزایش رفاه 

 -اجتماعی در محیط شهری، افزایش فعالیت اجتماعی

اقتصادی، افزایش میزان همکاری محله و مشارکت اجتماعی 

خصوص استان ایران و بهگردد. شهرهای شمالی کشور می

مازندران و مرکز آن، شهر ساری، به دلیل شرایط آب و هوایی 

خیزی خاک و مشکالت ایران در صنعتی مناسب و حاصل

شدن و تبعات آن، همواره با مهاجرت باالی اقوام مختلف 

ی مهاجرت و در کنار هم قرار گرفتن مواجه بوده است. با پدیده

ونی قومی و ضعف تعهدات گهای متفاوت، ناهمفرهنگ

ی اجتماعی مشخص، دو قطبی شدن نیازهای مرتبط با طبقه

ریزی شهرها و تضاد طبقاتی، و ناامنی افزایش یافته و برنامه



 

 

شهری در این شهر را دچار چالش و مشکل الینحل کرده 

قدر افزایش یافت، که با توجه به است. ناامنی در این شهر آن

زار نفره، این شهر همواره در ردیف تر از پانصد هجمعیت کم

شهرهای کشور در آمار جرم و جنایت و بزه در کالن

ی نظریه توجه به باگیرد. های شهری قرار میریزیبرنامه

CPTED  و شناسایی الگوهای رفتاری شهروندان، احتمال

خیزی به حداقل های جرمناامنی و ارتکاب جرایم و فرصت بروز

قطبی شدن فضاهای شهری  دو توجه به و با رسدمی

زمان الگوهای نظرگرفتن هم توسعه، درکشورهای درحال

 کنار فاکتورهای روانی ضریب اطمینانی در رفتاری در

باشد. در این پژوهش، حل مشکالت شهری می بینی وپیش

های یابیم که بین خصوصیات محیط کالبدی و ویژگیدرمی

توان با رسد میظرمیرفتاری ساکنان رابطه وجود دارد. به ن

ی اجتماعی محروم شهر ساری به های طبقهتوجه به ویژگی

الگوهای تبیین  باالگوهای فضاهای مسکونی امن دست یافت و 

های شاخصه با آن را، شهر ساری های مسکونی امن درمحیط

CPTED  اگرچه  داد.تطبیقCPTED  برای چند دهه به

ی جرم شناخته شده است، اما درکشور عنوان عامل مهارکننده

  خود قراردارایران توجه به این دیدگاه هنوز درمراحل ابتدایی 

)2020,1Arabi et al..,(. ی جهانی بدین منظور، با پیشینه

ی ارائه یابی به پاسخ سؤاالت،توان به راهی برای دستمی

س و روش علمی، و رد یا تأیید آن دست فرضیه با پایه و اسا

  یافت.

  : کلیات تحقیق1جدول شماره 

 هافرضیه سؤاالت تحقیق اهداف تحقیق  

بررسی رابطه  بین خصوصیات محیط کالبدی 

 هایفضاهای مسکونی و ویژگی

 فضاهای مسکونی رفتاری ساکنان 

ی بین خصوصیات محیط کالبدی و رابطه

های رفتار ساکنان در فضاهای ویژگی

 مسکونی چگونه است؟

رسد بین خصوصیات محیط کالبدی می به نظر

فضاهای  های رفتاری ساکنان درو ویژگی

 مسکونی رابطه وجود دارد.

های کالبدی فضاهای بررسی امنیت محیط

 مسکونی محروم شهر ساری با توجه به 

 CPTEDهای شاخصه

توان محیط کالبدی فضاهای می چگونه 

های مسکونی محروم ساری را با شاخصه

CPTED تطبیق داد؟ 

توان محیط کالبدی فضاهای میرسد می به نظر

های رویکرد مسکونی محروم ساری را با شاخصه

CPTED .تطبیق داد 

شناسایی الگوهای کالبدی فضاهای مسکونی  

ی های رفتاری طبقهامن با توجه به ویژگی

 اجتماعی محروم  شهر ساری

توان با توجه به ویژگی رفتاری می چگونه

طبقات اجتماعی محروم شهر ساری به 

الگوهای کالبدی فضاهای مسکونی امن دست 

 یافت؟

کارگیری بهتوان با رسد میبه نظرمی 

های رفتاری طبقات اجتماعی محروم ویژگی

شهر ساری به الگوی کالبدی فضاهای مسکونی 

 امن دست یافت.

 ماخذ: نگارندگان

 

 مبانی نظری پژوهش -2

چارچوب نظری بیش از هر  چیزی مبتنی بر در این پژوهش 

محیط خصتتوصتتیات  عنصتتر دوبین رفت و برگشتتتی  یرابطه

امنیت  های رفتاری ستتتاکنان و تأثیر آن برویژگی کالبدی و

شهر سکونی  ضاهای م شد. ابتداساری می ف شناخت  با برای 

تعریف لغات  ،های آنعناصتتر و زیرمجموعه یک از تر هربیش

 :و مفاهیم تخصصی تحقیق الزم است

 امنیت فضاهای شهری – 1 -2

زندگی  در طول تاریخ، امنیت به عنوان یک عامل مهم در

 جامعه درک شتتتده استتتت، که معیار فردی  اجتماعی هر

ندگی در یت ز یابی کیف ؛ محیط فیزیکی استتتتت برای ارز

)1997,8Clarke,).  یت آن به امن قه  یک منط ستتتالمتی 

تمایل  ای ناامن درنظر گرفته شود،مربوط است و اگر منطقه

سعه و ایچنین منطقه به بازدید یا زندگی در  ایشرایط تو

جاد  بدتری ای ندگی  یت ز ند میآن، کیف  تأثیر منفی بر وک

 ؛انستتتتجتتام اجتتتتتمتتاعتتی و روابتتط بتتیتتن متتردم دارد

Bottoms,1997,23)). دهندتحقیقات بستتتیاری نشتتتان می 

ضاهای  افزایش امنیت در گوناگونی درکاهش یا هایمتغیر ف

 ,Hedayati؛Alexander,2005.91؛ )شتتتهری نقش دارنتتد

2016،120 ) 

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 4؛ شمارهی 13؛ بهار 1400 
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 ساکنان   لبدی و رفتارمحیط کا -2-2

رفتاری را  تواند یک پیامطراحی محیط ستتتاخته شتتتده می

سم فرد به محیط ارائه  سخ ارگانی صول دهد: پا فیزیکی مح

مغز استتتت. مغز به نوبه خود محصتتتولی از ونتیک و محیط 

رفتار تأثیر نمی  زیستتت استتت. محیط هرگز مستتتقیماً بر

که فقط از ؛گذارد تأثیر بل مدل  هر گذارد.می طریق مغز 

؛ شتتامل مغز و محیط فیزیکی باشتتد جرم باید گیری ازپیش

(,.1515:2012Wallace,  )ست  فرآیندی محیطی ادراک ا

محیط  های ذهنی الزم را ازها و انگاشتتتتکه انستتتان داده

فت می یا تبپیرامون در ند. مک به ادراک ک ناگونی  های گو

 گشتالت،سازگرمند،شناسی روان اند:محیط پرداخته آدمی از

ساکنان، فضایی را که به روشنی تعریف شده  .شناختیبوم و

کنند. هاستتت محافظت و کنترل میباشتتد، که متعلق به آن

مسلم نرخ جرم را  طورتمرکز پتانسیل جرم در یک مکان، به

) ,.Lee et al., 2001,12Cozens et al ;;دهدافزایش می

,)2016  
 ییک مطالعه ( &FelsonCohen) فلسون کوهن و

 مورد چگونگی اعمال جرم به که در تأثیرگذار منتشر کردند

فضا و زمان مجرمان احتمالی و اهداف مناسب با  گرایی درهم

این ایده به  عدم وجود سرپرستان توانمند بحث شده است. از

 هایمؤلفهدرک  شود و درعنوان تئوری فعالیت روتین یاد می
CPTED  1979,588(تاثیرگذار است؛Cohen,).  به دنبال

ی های فعالیت روتین، انتخاب منطقی و پنجرهانتشار نظریه

ی بسیاری از محققان بحث در مورد این واقعیت را شروع شکسته

در مباحث رفتاری دارای  CPTED کردند که مبانی نظری و عملی

اساس  بر (.Franklin,2012,1296( نقص اساسی است؛

دیگر  فردی به فرد های ذهنی ازاصلی لینچ، نمایش اتمطالع

تعامل بین  از "نقشه" متفاوت است. تصویرذهنی یا

 ذهنی بر تصویر شود.حافظه فعال حاصل میهای قسمت

ممکن است گیرد. شکل می ،کندآنچه شخص فکر میاساس 

درحال ای چرخه یک روند باشد که گذارتأثیر در جای ممکن

 .(,2012,151Wallace( است؛ه توسع

 رفتار و عوامل مؤثر در رفتار محیطی: -3-2
رفتار نام دارد. برای  ،نمایددهد یا بیان میآنچه انسان انجام می

 روش تحلیلی وجود دارد: روش اول بیان  این کار دو

چارچوب  های انسانی چگونه درفعالیت کند کهمی

روش دوم نیازهای  .پیونددهای مختلف به وقوع میفرهنگ

 های فعالیت نظر ازصرف جمعی را اصولی رفتارهای فردی و

 .((Brown,1979,203؛ دهدتجزیه قرار می مورد، واقعی

 
 ی بین محیط و رفتاررابطه -1 نگاره

های بین رفتار ما و رویداد پایه، روابط کنشی اصول رفتار

پنهان  کند. رفتار ممکن است، آشکار یامحیطی را توصیف می

 رفتار برای درک و تغییرتواند می رفتار های تغییرباشد. شیوه

های رفتار .(,2017,4Roses(باشد؛ استفاده  مورد آشکار

آشکار توسط شخص دیگری که خود شخص درآن دخیل 

رفتارهای پنهان رویدادهای  ثبت است. است، قابل مشاهده و

 .(,2016,39Kent(شود؛ می نامیده خصوصی

 تر ازبیش CPTEDرویکرد  فضای قابل دفاع، همانند

 شناسی رفتاری استفاده و مربوط به روابط روان

 .(,2016,26Kline(؛ بین مردم و محیط زیست است

 گیری از جرمپیش -4-2
گیرانه را به دو دستتته تقستتیم استتتانویچ اقدامات پیش

 کلی یخصیصه سه در را جرم از گیریاو پیشکرده است: 

 گیریپیش اولیه، گیریعنوان پیش به که کندمی توصتتیف

ست. )وان شده برده نام آنها از ثالثیه گیریپیش و ثانویه  ا

ین23،1993وارد، دی و دیتتک م اقتتدامتتات  از گروه (. دو

 اومالی بندیدسته مانند هاییبندیدسته شامل گیرانهپیش

 گیریپیش رویکردهای است که مطابق آن )1997(ساتن  و

گیری پیش یا جرمهای فرصتتت کاهش استتاس بر جرم از

 بندی،تقسیم همین است. مشابه شده بندیدسته اجتماعی

 جرم از گیریپیش ( راهبردهای1995فارینگتون ) و تونری

 ای،توستتتعه گیریپیش انتظامی، گیریپیش عناوین با را

کنند. می تقسیم وضعی، گیریای، و پیشجامعه گیریپیش

 ها،آن از یک هر فوق،های بندیدستتته تعدّد از نظرصتترف

 قرار توجه مورد خاصی یاز زاویه را گیرانهپیش تدابیر اقسام

  های اخیر به نقشپژوهشگران شهری در دههاست.  داده
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 CPTEDرویکرد  -5-2
قاطع بدون جرم، بانی یک مجرم، ت کان یک و قر فاق م  ات

 عناصتتر، این از یکی یا اصتتالح حذف بدانیم کهاین. افتدنمی

 دهتتد، متتفتتیتتد استتتتت؛ راکتتاهتتش جتترم فتترصتتتتت

Newman,1979,6).) مه نا قل بر حدا به  ریز شتتتهری برای 

در یک زمینه محلی  ها برای فعالیت جناییرستتاندن فرصتتت

 Matlovicova et al., 2016; Sadrosadat)تاکید دارد 

et al.,2018.) 
سترالیا در سیاری از آمریکا، ا شورهای اروپایی، در و ب  ک

حاظ  CPTEDمناطقی که  به طور ،شتتتده استتتتل  جرم 

نده  مهفزای نا یک ابزار بر به عنوان  ته و  یاف کاهش  ریزی ای 

الگوی کاهش شتتود. جرم استتتفاده می برای کاهش فرصتتت

 آلوده؛ ستتتتازی منتتاطقکمتتک بتته جوان جرم و ترس از
(Cozen,2005,12,ODPM,2004,1) 

CPTED طراحی گیری از جرم از طریق به معنی پیش

محیطی که بر اجرای برخی اصتتول معماری برای به حداقل 

های جنایی در یک زمینه ها برای فعالیترستتتاندن فرصتتتت

 .(Foster,2014,11)محلی تاکید دارد. 

برای افزایش  (Vekrel & Weitzman) وکرل و وایتزمن

 کنند:فضای شهری سه عامل را بیان می امنیت در ایمنی و

سط دیگران ؛محیطاز  آگاهی شاهده تو سی  ؛قابلیت م ستر د

 .کتتمتتک گتترفتتتتتن درصتتتتتورت نتتیتتازآستتتتتان و 
Brantingham,1979,3).)  

CPTED تحقیقات  قابل توجهی از یتوستتتط مجموعه

شتتد  دوم قرن بیستتتم پشتتتیبانی ینیمه در شتتده منتشتتر

(Jxcobs, 1961, 4; Jeffry, 1969,4; Newman, 1973, 

32; Mayhew, 1980,2; Brantinghamand, 1981, 2).   

سی شی آن به  مداوم از به طور های اخیربرر اثربخ

 ؛جرم حمایت کرده استتت گیریعنوان استتتراتژی پیش

(Eck, 2002, 2; Cozen, 2005, 33 )  . 
قوی در  یمجموعهبه زیر 1970CPTED دهه

پنجره " یرسالهپژوهشگران . بودشناسی تبدیل شده جرم

گیرند نظر می ( را در12،1982، )ویلسون و کلینگ "شکسته

اهمیت حفظ محیط ساخته شده به عنوان یک شاخص  که بر

انسجام اجتماعی، کنترل  برکه  کندمی  فیزیکی تأکید

 ,Lewis,1980)  .گذاردمی اجتماعی و کاهش جرم تأثیر

80)  (Vrij and Winkel, 1991, 13 )های اخیر دربررسی 

به عنوان یک  و شواهد در پذیرش آن CPTED ادبیات

؛ است جرم درحال رشداز گیری استراتژی پیش

(Cozens,2017,12.) 

CPTED و رفتار  های طراحی شدهبر روابط بین محیط

ست که بیانگرو حرکت  سته ا وجهی رویکردی چند مردم واب

یه وکاهش جرم  در ناستتتی محیطیهای جرماز نظر  ،شتتت

اهمیت آن به ، و شتتودطراحی شتتهری ناشتتی میمعماری و 

طریق استتتراتژی، ستتیاستتت و  کاهش جرم از عنوان رویکرد

سمی شی آن در و اثر مقررات ر های متمادی، تأیید سال بخ

 .((Benenson, 2010, 22 ؛شده است

 

 
 CPTED رویکرد -2  ینگاره

 

ماخذ: نگارندگان 6  
 

 CPTEDاقتصادی و  –های اجتماعی ویژگی -4-2
 بر اقتصادیعامل اجتماعی و  دو تحقیقات نشان داد که هر

( Zhang) چانگ .((Zarkesh,2009,28دارد؛  سرقت تأثیر

چند مطالعه مشخص شده است که آیا  گزارش داد که در

 پیکربندی فضایی محیط و ، بینقابل توجهمعنادار  تأثیر

نشریه علمی شهر ایمن؛ دورهی 4؛ شمارهی 13؛ بهار 1400 
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های رفتاری ساکنانبراساس شاخصهبرساخت الگوی شهر ایمن   
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عوامل اقتصادی و اجتماعی در توزیع سرقت مسکونی وجود 

چانگ بر تأثیرات اجتماعی، اقتصادی  یارد؟ اگرچه مطالعهد

 در CPTED و مکانی عوامل در توزیع سرقت و اثرات

 یزمان همههم این مطالعه به طور دیدگی متمرکز بود،بزه

 مطالعه درتوجیهی  ،را بررسی نکرد. این شکاف آن اصول

 و  CPTED اصول حاضر برای ایجاد ابزاری برای شناسایی

 کند.فراهم میرا آن  بر ی محروماجتماعی محله تأثیر عوامل 

ترس از  و CPTED بین یاخیر بر رابطه یاگرچه مطالعه

دیدگی متمرکز شده است، اما تأثیر سایر عواملی جرم و بزه

 شناختی مورد توجه قرار نگرفتهمانند خصوصیات جمعیت

اقدامات شرایطی که انجام  در (.(Zhang,2016,277است؛ 

قربانیان هدف  یا، کندتر ایجاد میبیش یغیرقانونی خطرات

 شوند یا مشکالتی برای مجرمین بالقوه باآسانی تلقی نمی

که شود محیط ساخته شده فراهم می یتوسعه استفاده از

 رینالد .((Brown,2010,7یابد؛ های جرم کاهش میفرصت

جرم و  برابر کند که جوامع اجتماعی مقاوم دراستدالل می

؛ تحلیل شود دو باید هر CPTED نسل دوم یایده

Rieland,2018,33)). توجه به سطح باالی جرم، جای  با

اقتصادی  یفعالیت عمده جرم گیری ازتعجب نیست که پیش

عظیم های هزینهبا منفی  جرم یک امر حقیقت در. است

 .(Gu Chao-lin, 2014,11)؛اجتماعی خارجی است

 CPTEDنسل دوم و سوم  -2-5

بر طراحی فیزیکی است؛ اگرچه  CPTED تمرکز سنتی

عاطفی، روانی،  مل  مل عوا بل دفاع شتتتا قا ند فضتتتای  مان

شتتناختی، گستتترش یافته و منجر به طراحی محیطی جامعه

به نستتتل دوم  یایی CPTEDمعروف  یده استتتت. پو  گرد

ماعی ند اثر استتتتراتژی اقتصتتتادی و جمعیتی می -اجت توا

CPTED  را کاهش یا افزایش دهد. ادعای افزایش عالقه به

CPTED یک رویکرد اکولوویکی جامع تر، برای کاهش "در

ست. تیلور و هارل  "های جناییجرم شده ا در مورد "منجر 

دهنتتد کتته تشتتتخیص می CPTEDظهور نستتتتل دوم 

های ی ایمن، نه در نوع ستتتازههای جامعهترین جنبهباارزش

 تر از ستتتتاختتتارهتتای ختتانواده، آجر و مالت، بلکتته بیش

شه و مهم شئت میاندی  ,Saville) "گیرد؛تر از همه رفتار ن

G. and Cleveland,G. 1997,29)  اصتتتتتطتتتالح

"Community CPTED " بداع شتتتده بدین منظور ا نیز 

ی ظرفیت و نقطه (.Plaster-Carter,2002, 212) استتت.

  است. CPTEDاوج یکی از چهار اصل نسل دوم 

ست.  صال ا سجام و ات  سه مورد دیگر، فرهنگ جامعه، ان
 Taylor,2002,12)؛Crowe,2000,1؛(Merry 1981,5 

چهار مفهوم اصتتلی  (2008) طبق نظرات ستتاویل و کلیولند

وجود دارد: انستتتجام اجتماعی،  CPTEDبرای نستتتل دوم 

ی ظرفیت. تقویت ارتباط جامعه، فرهنگ جامعه و آستتتتانه

خاذ کردن چشتتتمحس جمعی می ند برای ات ها و توا نداز ا

پلیستتی. رفتارهای مثبت محله را تشتتویق کند؛ ازجمله خود

ها را به عنوان اکوسیستم یک ظرفیت توان محلهسرانجام می

یت عال حدود برای برخی ف مل م کاربریح خاص ها و  های 

درنظر گرفت. جایی که متأثر از عملکرد محله استتتت، این 

تواند منجر به افزایش ستتطح جرم و ترس از جرم شتتود. می

سل سل عنوان به CPTED سوم ن  در  CPTEDمتأخر ن

 یمؤلفه شتتامل چهار که چهارجانبه ستتیستتتم یک قالب

؛ است گردیده باشد، ارائهشبکه می و تکنولووی مردم، مکان،

(Unicri, 2011:23). و از مفاهیم خوبی به ستتوم نستتل 

و  اول نستتل کالبدی و محور طراحی راهکارهای مداخالت

 است. سازمان جسته بهره دوم نسل اجتماعی مداخالت نیز

شرایط یزمینه در خود گزارش در ملل سوم  سل   جوامع ن

 دیجیتال هایآوریفن" :کندبیان می گونهاین را 11قرن 

 مواد از ترکیبی به را فیزیکی ما دنیای دور، راه از ارتباط و

ست. تبدیل کرده اطالعات و  نفوذ یحوزه همچنین آنها" ا

 .اندداده افزایش مجهز دیجیتالی ابزارهای طریق از شهرها را

 دریک زندگی از های جدیدیشتتتیوه معرف شتتترایط این

 .(Unicri,2011,45)ست؛ ایشبکه جامعه

       CPTED :های نسل سوم ویژگی -1-5-2

های همگرای  - های مرکزگریز تکنولووی توستتتط نیرو نیرو

 رستتتند؛تعامالت انستتتان، در فضتتتای فیزیکی به تعادل می

(WalterS,2011,22).  یت تأمین امن به  گاه  تا کنون ن اگر 

نگاهی از باال به پایین بوده است، در عصر حاضر نگاه از پایین 

 دیجیتال متعددیهای آوریگیرد. فنشتتتکل می به باال نیز

نماید؛ پذیری همکاری را تقویت میمقیاس که دارند وجود

های مک نظیر: ابزار کارمحیط طراحی،ک  اشتتتتراکی، های 

ستتتیاری اختالط های جمعهزینه، روش آنی بدون ارتباطات

 های موجوداطالعات بین ستتیستتتم تبادل و توانایی محتوی

 (Komninos, 2011, 121). درشهر؛ 
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 ابزارهای کارگیریبه موج نخستتتین ستتایبری شتتهرهای -

ستای مدیریت در الکترونیک دولت  کارگیریبه یا و شهر را

 ایفضتتتاه تمامی امنیت، کنترل برای های نوینتکنولووی

ضی و در شهری، یابی، مکان هایروش از گذار برای موارد بع

سایی ی شهر فرمانروایی جوامع نظامی و  گذاریهدف و شنا

 . (Graham,2010,18)باشند؛ می

 منظوربه ای از راهبردهامجموعه ،CPTEDاول  نستتتل -

 بر CPTED دوم نستتتل .بود و جنایت از جرم جلوگیری

 از مجرمانه رفتار دالیل بردن بین منظور ازبه راهبردهایی

ستی قابل محیط ایجاد طریق  دارد. تأکید پایدار و زندگی زی

 مباحث مجموعه به را دیگری بعد CPTED ستتوم نستتل

 میان افزاییاز هم بعد این کند.مطرح شتتتده اضتتتافه می

 .است شبکه فناوری شهری و پایداری ،CPTEDهای نسل

  

 

 

 (، نقاط مختلف دنیا2010تا2020) 21در قرن  CPTEDهای های مبتنی بر شاخصهپژوهش -3جدول 

 
 ماخذ: نگارندگان
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ساری( راهبند یمحله موردی ی)نمونه   

 

 

 (، نقاط مختلف دنیا2010تا2020) 21در قرن  CPTEDهای های مبتنی بر شاخصهپژوهش -3جدول 

 
 ماخذ: نگارندگان

 در دنیا 21در قرن  CPTEDهای تأثیرگذار مبتنی بر متغیرهای تعداد پژوهش -4جدول 

 

 ماخذ: نگارندگان
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های قابل سنجشمؤلفهچارچوب نظری تحقیق و  -3 نگاره

 

 شناسی پژوهشروش -3

تحقیقات  یدستتته شتتناستتی درنظر روش این پژوهش که از

هتای تحلیلی و کمی آمیختته )ترکیبی( کته ترکیتب روش

طه تحلیلی بر استتتت، بدی فضتتتاهای  یراب بین محیط کال

الگوهای محیط  یجهت ارائه مستتکونی و رفتار ستتاکنان در

شتتهر  راهبند یدر محله CPTED بر کیدأت مستتکونی امن با

ضریب خطای )با پیش 384 تعداد ساری، با صد(  5بینی  در

 و فردی مشخصات سؤاالت حاوی شده کهتکمیل نامهپرسش

توجه به تعاریف  است. باهای تحقیق فرضیه به مربوط سؤاالت

مهپرستتتشمتغیرها،  مه، طبق  ها تکمیلنا شتتتد؛ و در خات

نظران و اندیشتتمندان و مدیران ی عمیق با صتتاحبمصتتاحبه

ی نامهپرسشی پژوهش، برای تحلیل کیفی شهری در منطقه

 تحلیل و تجزیه موردها نامهپرستتشگرفته، تحقیقِ صتتورت

 نمودارهای و جداول از استتتفاده ستتیس با .قرارگرفت آماری

 تحقیق های دموگرافیکشاخص وضعیت از توصیفی یفراوان

ساس برسیس  .گردید ارائه سته ب نتایج ا سی آمده د  از برر

 آزمون مورد استنباطی توصیفی و آمار از استفاده با ،متغیرها

بررستتی  منظورآمار استتتنباطی، به در ،پس از آن. گرفت قرار

سشروایی  سی تحلیل عاملی تأییدی و به نامه ازپر منظور برر

ضیه ساختاریهای پژوهش، مدلفر روش ، و سازی معادالت 

یابی تاری الگو عادالت ستتتتاخ مک با SEM م  افزارنرم ک

SmartPlS خروجی ضرایب مسیر  استفاده شده است. این دو

ماره قدار آ ها و م برای گروه تحقیق را نشتتتان  Tبین متغیر

ند.می یل چ ده یه و تحل یت ندتجز ماه یل  به دل متغیره 

ند ناستتتتب متغیره بودن چنین مواردی، یکی ازچ ترین و م

تحلیلی در تحقیقات رفتاری استتتت  هایقدرتمندترین روش

ستفاده از روش دو متغیر توان آن راحل کرد. برای نمی که با ا

( SEMتحقیق، از مدل معادالت ساختاری )های فرضیه تأیید

استفاده شده که به دلیل کم  SmartPLS3افزار طریق نرم از

 کند.( استتتفاده میPLS)بودن داده، از حداقل مربعات جزئی 

 های تجزیه و تحلیل درترین روشترین و مناسبقوی یکی از

متغیره استتتت. تحلیل چند تحقیقات علوم رفتاری، تجزیه و

توان نمی متغیره بوده وچند ،گونه موضتتوعاتاین ماهیت زیرا

شیوه دورا  آنها روش  ،حاضر در تحقیق حل نمود. متغیری با 

های گیری احتمالی، از نوع تصتتتادفی ستتتاده که ویژگینمونه

جمعیت با توجه به مطالعات گذشتتتته و مبانی نظری قوی و 
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ید  تأی با  300مطمئن موجود در بیش از و مورد  نال  وور

 .شودبا ضریب تأثیر باال شرح داده می ISI ینمایه

 پایایی  -1-3

عات جزئی  قل مرب حدا یایی برای  (PLS)در روش  پا ید  با

سنتی برای بررسی ها و معرفسازه شود. ضریب  سبه  ها محا

ها، ضتتریب آلفای کرونباخ استتت که مقدار قابل پایایی ستتازه

قل  حدا یب  مان 7/0قبول برای این ضتتتر که استتتت. ه طور

ست، مقادیر آلفای کرونباخ 3درجدول  شخص ا شاخص  م و 

CR استتت که به معنی  700/0ها باالتر از برای تمامی ستتازه

 هاست.پایایی مناسب سازه

 پایایی متغیرهای تحقیق -6جدول 

 
 

طور که در جداول قابل مشاهده است، متغیرها از مقدار همان

یانگر پایایی مناستتتب معرف  ،تر هستتتتندبیش6/0حداقلی ب

 هاست.

 روایی -2-3 

ید در مدل برای ارزیابی روایی با عات جزئی  قل مرب های حدا

روایی را مورد محاستتتبه قرار داد. در روش حداقل مربعات هم

برای  (AVE)جزئی از متوستتتط واریانس استتتتخراج شتتتده 

شود. مقدار حداقلی برای ها استفاده میی روایی سازهمحاسبه

است. نتایج بررسی این آزمون در  5/0روایی مناسب هر سازه 

 مشاهده است.  قابل 7جدول 

 روایی متغیرهای تحقیق -7جدول  

 

کنید، مقدار متوستتتط گونه که در جدول مشتتتاهده میهمان

ستخراج سط واریانس ا شده برای متغیرهای این تحقیق متو

حداقلی  5564/0و  8543/0بین  قدار  که از م  5/0استتتت 

که نشتتتتانبیش ندهتر،  ناستتتتب ی روایی همده گرایی م

 هاست.سازه
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 محدوده پژوهش  -3-3

ساری در ستان  شور شهر شمال به دریای  ایران، از شمال ک

شهر شود.منتهی می مازندران شماری در ،این   95 سال سر

و نرخ رشتتتد  استتتتجمعیت داشتتتته  نفر 347.402 حدود

درصد  1.9، معادل 1405ی این شهر تا سال جمعیت ساالنه

شهر  رشتتتتد یپدیتتتتده. (1395،22آمارایران، مرکز)است؛ 

 (Sprawl Urban) شتتتهری یپراکنتتتده یتوستتتعه ،ساری

ساری، منطقه. منطقهشودشناخته می شهر  3ی ی جنوبی 

بلوک  20ی راهبند(، که طبق تعریفی محله )منطقه ستتتاری

نفر  5000تا  1000شتتتهری با مرکزی مشتتتخص، باحدود 

یت استتتت، فت  (savile,2019,21) جمع با حدود نیمی از 

گیرد. فرسودگی و فشردگی بیش ی شهر را در بر میفرسوده

های ناهمگن، پایین عرض، محلهی معابر کمازحد بافت، شبکه

درآمد و بودن حس تعلق مکانی در ستتتاکنان، ستتتاکنان کم

های فراشتتتهری در منطقه )راه آهن(، مهاجر، وجود کاربری

به دالیل مخ فت  با بدی  کال مل گستتتیختگی  عا تلف، وجود 

های اجتماعی در این محله استتت؛ )رضتتوان و فتحی، آستتیب

 4(. قیمتتت زمین در این منطقتته حتتدود متری 1391،11

میلیون تومان برآورد شتتده استتت. اکثر بناها در این قستتمت، 

ها مستتکونی ستتال دارد و کاربری 30تا  20قدمتی در حدود 

ستتت و بناهای ها اکثراً نیازمند نگهداری و مرمت ااستتت. بنا

ها نوساز کم، که یکی از دالیل آن تنگ و تودرتو بودن خیابان

تر حجم محله مربوط به و ارگانیک بودن بافت استتتت. بیش

ها هاست و خیابانها و فضای مربوط به سکونت آنساختمان

ترین حجم را دارند. شتتتکل قطعات شتتتهری به صتتتورت کم

شتتتناستتتی گونهمتر مربع( بوده استتتت. در  200ریزدانه )زیر

نه یاس، مجتمعخا های ها از نظر مق حد های غیرمرتفع و وا

واحدی و از نظر قرارگیری واحدهای مستتکونی مستتکونی تک

صل و نیمهها، خانهدر زمین و همجواری صل های غیر مت منف

صورت خانه ضاً به  ست. چیدمان محیطی به و بع های نواری ا

اس تعداد واحد های منفرد و پراکنده است. بر اسصورت بلوک

های یک و دو طبقه، و به صتتتورت نامنظم و و ارتفاع، خانه

ارگانیک ستتتاخته شتتتده استتتت. با افزایش ارتفاع و افزایش 

ی فضاهای باز، کاهش فضاهای خصوصی در این محیط سرانه

مالحظه استتت. شتتکل حیاط نه به صتتورت نقش پررنگ قابل

 -صورت حیاطی فضاها با حیاط، بلکه به حیاط و ارتباط کلیه

پارک موتور و گاهی ماشین و در واقع ارتباط  -حضور خانواده

با حیاط، به صورت ضعیف همچنان حفظ شده است. ورودی، 

ست. درب  سب خودرو تغییر کرده ا سانی به تنا سب ان از تنا

سنتی، نورگیر، ی سکونتی نیمهاختصاصی برای خودرو، شیوه

های این منطقه، هخلوت و... مفهوم مستتکن برای خانوادحیاط

تر بعد معنایی دارد تا بصری و کالبدی. با توجه به حضور بیش

سوم، بیش سل  سبت به ن سل اول و دوم در این منطقه ن تر ن

خصوصی و قلمروی خصوصی کل خانه است، و قلمروی نیمه

 عمومی خارج از مرز واحد مسکونی است. نیمه

در بافت  CPTEDهای های شاخصهضرورت -3-4

 هش:پژو

 نظارت بر فضا:  -1-4-3

ها و معابر با توجه به خصتتتوصتتتیات بافت ارگانیک، کوچه

ماعی محروم این عرض و ویژگیکم های اقتصتتتتادی و اجت

منطقه، محدودیت ایمنی از نظر نوع کاربری و تعداد مشخص 

رسد برای افزایش نظارت ها و محله به نظر میافراد در خیابان

های مشتتترف به طبقه با ورودی های یک و دوبر فضتتتا، خانه

سهیالت به روی و قدم منظور پیادهکوچه، افزایش امکانات و ت

سی این محله، تعریف  ستر سطوح د زدن در منطقه و بهبود 

های سیار، طراحی شده و جانمایی دکّهنور و روشنایی کنترل

ند،  یا بل تاه  هان کو یا کاشتتتت درختان و گ منظره از طریق 

زده، های بیرونای و پنجرهیشتتهتر شتتطراحی ستتطوح بیش

های نظارتی برای های الکترونیکی و ستتیستتتمتکثیر چشتتم

تستتهیل نظارت طبیعی با توجه به اتصتتال به بازار در مقیاس 

مت جنوبی، تعریف درب ها و ورودی و شتتتهری در قستتت

ها های مشتتخص به این محله، و رعایت دستتتورالعملخروجی

شهر )ایستگاه را آهن های سطح در مقیاس مختلف و سیستم

شرف به این محله(، توجه به ارزش ضایی م های دموکراتیک ف

 رسد.باز )احساس گمنامی( هنگام نظارت، ضروری به نظر می

های   -2-4-3 یت قلمرو یت )تقو مالک افزایش حس 

 طبیعی و حس قلمروپایی(:

با توجه به خصوصیات اجتماعی باشنده، فضا و محله، رعایت 

مهحریم و اولویت  باز ی نی باط عملکردی )فضتتتای  باز ی ارت

سته(، رعایت الگوهای نظام کالبدی )نظام توده، پیش ضا ی ب ف

به  40فضا، ارتباط عملکردی(، برقراری تناسبات توده و فضا )
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های طولی )افزایش دیدی تحرک و نشاط(، (، طراحی بلوک60

متر، و با  7.5تا  3گذاری و خط آستتتمان )بین رعایت ارتفاع

قل ح ما،  1دا فاده از الگوهای رایج در ن متر اختالف(، استتتت

ها و همستتتایگی حد به وا جه  کاربری و تو ها )از نظر نوع 

فضای باز تییولووی(، ارتباط و دسترسی صحیح با معابر )پیش

صی و نیمه صو صال به معبر( و رعایت حریم خ باز در محل ات

از  تری بیشی اجتماعی محروم و استتتفادهمناستتب با طبقه

باز )تفکیک فضتتاهای باز و بستتته، نستتبت به فضتتاهای نیمه

مده از  نگ تعلق محیط برآ باالبردن ر ندرونی و بیرونی(،  ا

های شتتخصتتی افراد، افزایش تعداد ها و نشتتانهعالیق، ارزش

عناصر شاخص سطوح، و اطالع رسانی به همسایگان درمورد 

سفر در منطقه در حال حرکت هستند . کسانی که در هنگام 

تایج  قاط مختلف ن کاری بین همستتتتایگی در ن چه هم اگر

مشتتابهی ندارد، تغییر رفتار قربانیان بالقوه، باتوجه به حضتتور 

به قلمروی نستتتل اول و دوم بیش جه  کان، تو تر در این م

عمومی خارج از واحد مستتتکونی در خصتتتوصتتتی و نیمهنیمه

سوم، ایجاد  سل  صی داخل اتاق ن صو سه با قلمروی خ مقای

لی جهت نمایش و بیان هویت ستتتاکنان و افزایش پارک مح

های هوشمند به های جدید تلفنحس مالکیت، آموزش برنامه

ستترنشتتین ستتاکنان و ستتایر امکانات نظارتی )هواپیمای بدون

و..(، آموزش قوانین و اصتتتول پدافندی غیرعامل، رعایت مرز 

بین نظارت طبیعی و حفظ حریم خصتتوصتتی افراد و نصتتب 

های کور، و در مجموع رشتتد برای گوشتتهکم آیینه و گیاهان

تر از درختان ی بیشطراحی فزیکی معمارانه )مثالً استتتتفاده

در طول و عرض خیابان و یا استفاده از تغییر طبقات در عدم 

 رسد.منظور افزایش محرمیت( واجب به نظر میاشرافیت به

 جایی مناسب:جابه کنترل دسترسی و -3-4-3

با توجه به خصوصیات کالبدی بافت مورد تحقیق، وجود خط 

ی پیرامونی، کنندهی محصورراه آهن در انتهای بافت و دیواره

ی بافت و افزایش میزان نفوذپذیری، وجود بندی ریزدانهدانه

های تر از ستته طبقه، که به نظر نیومن مشتتخصتتهبناهای کم

بل تغییر  قا بل دفاع در کاهش جرم  قا قابلیت فیزیکی  بوده، 

سی ستر ست و کنترل د شمگیری افزایش یافته ا ها به طور چ

بافت محله و تفکیک بلوکتأثیر شتتتبکه عابر بر  ها که ی م

توان با تمهیدات افزایش رسد میتأثیرگذار نیست. به نظر می

)خدمات مبتنی بر  LBSهای شتتتکل، توجه به برنامه Iخانه 

صات هایی که موقعیت جغرافیامکان، برنامه  X,Yیی را با مخت

یان می باط واحدهای با خدمت مختلف ب کند(، اصتتتالح ارت

سکونی با معابر و دیاگرام ضا جاییهای ارتباطی، جابهم های ف

ی رایج، در نظر گرفتن اندازه و ابعاد و بزرگی مناسب در جبهه

ناهای مستتتکونی مختلف، کنترل عوامل کالبدی  بالکن در ب

به بانی، ورود  نگ، و )حصتتتتار، نگه پارکی به   بلوک، ورود 
شودگی سطح آزاد دیوارهای بناها و گ ساندن  ها(، به حداقل ر

سامانه سب، بهبود  ستفاده از موانع فیزیکی منا های امنیتی ا

به پارکینگ ها و در نظر گرفتن خدمات اضتتتطراری، توجه 

شودگی در های زماننامهشیوه شت بام، گ ستفاده از پ بندی ا

ست،اکثر معابر بن ضاهای تهی بین ب ها، بلوک کاهش تعداد ف

عداد ورودی بهافزایش ت عافها  بل رؤیت منظور ان قا پذیری و 

فاده از نرده و محدودیت مدها، استتتت های شتتتدن رفت و آ

های واقعی، و پرهیز از به وجود ستتتمبولیک و یا محدودیت

تردد، به درجات باالی امنیت دستتتت های کمآوردن گوشتتته

 یافت.

 از فعالیت های اجتماعی حمایت -4-4-3
ی راهبند، توجه به طراحی منظور ارتقای امنیت در محدودهبه

ساکنان، جدا  سیم الگوهای فعالیتی مورد تمایل  بر مبنای تر

دیگر، پخش های نرم و ستتخت ستتاختمان از یککردن بخش

یت عال نهف با بهها در طول شتتت منظور زنده کردن محیط، روز 

های مرتبط با ردی، تقویت مکانبهبود وضعیت تسهیالت کارب

ی روز، استتتتفادهافزایش ارتباطات اجتماعی در طول شتتتبانه

شت ستها، توجه به چکبامجمعی از پ های پایشِ محیط، لی

 2تر در اطراف معابر اصتتتلی درجه ی تجاری قویتعریف بدنه

همراه با توجه به ارتباط میان حرکت و ستتیر تکامل تدریجی 

جای فت، و  یتدهی فبا عابر فرعی، عال ماتی در م خد های 

 باشد.ضروری می

 تعمیر و نگهداری -5-4-3

شگی بناهای بافت و به نظر می سد با تعمیر و نگهداری همی ر

استفاده از اصول پدافندی غیرعامل بتوان به کاهش جرائم در 

 این بافت دست یافت.

 ی پژوهشضرورت تحقیق در محدوده -5-3
در شتهر ستاری، با توجه به امنیت از دستت  1399در ستال 

شته )کفایی و همکاران ،رفته شهر در گذ  1398ی باالی این 
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(، 1394،14)شریعتی،  (، نارضایتی باالی مردم شهر ساری8،

(، 4، 1395ناامنی باالی فضتتتاهای مستتتکونی )ستتتاروخانی، 

بل قا یاستتتیت های ستتت داخلی  های اقتصتتتادی و تضتتتاد

(Ferguson, 2007,26)،  نان مدن درصتتتتد اطمی پایین آ

(، تضتتاد اقتصتتادی و 1386،3مردمی به مستتئوالن )گیدنز، 

های اجتماعی مشتتتخص )دنیای بندیها و طبقهبندیقطب

(، رکود اقتصادی و مشکالت محیط زیستی و 2010،7اقتصاد،

نظمی و (، بی6،  2020بهداشتتتتی جهانی )جهان اقتصتتتاد، 

، 1391اخلی )دییلماستتی ایران، های وئوپولیتیکی دآشتتفتگی

ای اجتماعی، اقتصادی، رشته(، لزوم توجه به مطالعات بین13

واجب  شناسی و تأثیر آن بر معماری و شهرسازی معاصرروان

های اخیر، بنا به دالیل متعدد، نماید. از ستتویی، در ستتالمی

ضوع  شی به مو شی و پژوه عمده توجه محققین و مراکز آموز

وف شتتتده استتتت، )علوم اجتماعی مطالعات امنیت ملی معط

(، امتتا در موضتتتوع امنیتتت اجتمتتاعی 1398،44فرهنگی، 

 یک جرم که است مطالعات اندکی صورت گرفته است. بدیهی

 و چون جیکوبز اندیشمندانی .است اجتماعی یعمده نگرانی

 را طراحی محیطی طریق از جرم از گیریپیش گوستتتن

دانند. در این می جرم رستتاندن حداقل به برای روش بهترین

زندگی  کیفیت پیشتتترفت و جرم از وقوع ترس باب، کاهش

 که بر استتاسگستتتری مدل امنیت، (1997 وایلز، و باتوموز)
مبتنی بر نوآوری اجتماعی و پایداری بر  CPTEDنسل سوم 

، (MetLife, Foundation,2008)ی جوامع مهیاستتتت پایه
شمندان علوم ضاهای قابل اجتماعی، نظریه گروهی از دان ی ف

اند؛ را منتهی به جبرگرایی محیطی دانستتته CPTEDدفاع و 

(. اخیراً بحث شتده استت: معماری نباید 2013،13)اشتنایدر،

ست و  صی کند؛ بلکه محیط زی شخ مردم را مجبور به رفتار م

تواند تأثیر شتتتدیدی بر چگونگی رفتاری کنترل اجتماعی می

شد که مردم ب شته با سخ دهند؛ ه نیازدا ضایی خود پا های ف

مل اقتصتتتادی، 2014،12)اتلس، عا ناشتتتی از چند  (. جرم 

که  ماری( استتتت  ماعی، دولتی و همچنین فیزیکی )مع اجت

شوار  سیار د صه و تأثیر خاص آن ب شخ سایی یک نوع م شنا

مال ید تعریف دقیقاستتتت. احت ندگی محیطی شتتتا  ترده

CPTED  ؛ )باشد 21درقرن .(Cozen, 2015 ,23 در 

 یلهئمستت اهمیت علت به جهان، یپیشتترفته کشتتورهای

 با بزرگ شتتناستتانجامعه اجتماعی، بندیقشتتر و نابرابری

 لهسایی؛ )اندپرداخته موضوع بررسی به مختلفی هایهدیدگا

(. در این بین، در این تحقیق با موضتتتوعیت 1390،12 زاده،

گیری جرم از طریق طراحی محیطی بتتا توجتته بتته پیش

شربندی  شهر، توجه به ق ضاهای مختلف  ساکنان ف رفتارهای 

اجتماعی و رفتار طبقات اجتماعی محروم در شتتتهر ستتتاری 

منظور تبیین الگوهای محیطی امن، ضتتتروری استتتت. از به

شیده سی پو صادیق  طرفی، بر ک ست که بخش زیادی از م نی

سکونی مختلف اتفاق مجرمانه، مزاحمت ضاهای م ها و... در ف

تر برخوردار بتتا هتتای کمرو، بررستتتی محلتتهاینافتتتد. ازمی

اقتصتتادی محروم شتتهرستتتان  -قشتتربندی متفاوت اجتماعی

ضروری  شده،  سوب  شهرهای پرمهاجر مح ساری که یکی از 

 است. 

 پژوهش هاییافته -4

 بررسی متغیرهای تحقیق  -1-4
 راهبند یمحله یآماری انتخاب شده یجامعههای ویژگی

 ساری:

 54.9نفر( مرد و  173درصد ) 45.1در گروه مورد بررسی  -

 .نفر( زن بودند 211درصد )

درصد  20.1سال،  25 درصد زیر 20.1در گروه مورد بررسی  -

ها بین آزمودنیدرصد  39.8سال،  30-25 ها بینآزمودنی

سال سن  40ها باالی درصد آزمودنی 20.1سال،  30-40

 داشتند.

درصد  20.3درصد دییلم، 19.5در گروه مورد بررسی  -

لیسانس و درصد فوق 15.1درصد لیسانس،  34.9دییلم، فوق

بعد از ها نامهپرسش. بودند یدرصد دارای مدرک دکتر 10.2

 سیسقرار گرفتند و  ریآما تحلیل و تجزیه موردآوری جمع

 وضعیت از توصیفی فراوانی، نمودارهای و جداول از استفاده با

 .گردید ارائه فرضیات تحقیق و دموگرافیکهای شاخص

 بر تحقیق هایفرضیه ها،فرضیه تأیید یا رد منظوربه سیس

 از استفاده با سؤاالت از بررسی آمده دسته ب نتایج اساس

در آمار توصیفی  .گرفت قرار آزمون مورد استنباطی آمار

تحقیق به بررسی متغیرهای تحقیق از قبیل میانگین، انحراف 

شود. پس از آن در آمار معیار و واریانس پرداخته می

از تحلیل عاملی  نامهپرسشبررسی روایی  منظوربهاستنباطی، 

سازی بررسی فرضیات تحقیق از مدل منظوربهی و تائید

 (SEM) الگویابی معادالت ساختاری ری روش معادالت ساختا
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 است. شدهاستفاده  SmartPLS 3  افزاربا کمک نرم

تحلیل عاملی تائیدی در حالت تخمین  -4-2

 استاندارد
بایست های تحقیق، میی آزمون فرضیهقبل از ورود به مرحله

از صتتتحت ستتتؤاالت مربوط به متغیرهای تحقیق اطمینان 

جهت در این مرحله از تحلیل عاملی  حاصتتتل کرد. به همین

ستفاده می شانگرهایی که برای تائیدی ا شود. تحلیل عاملی ن

دهد، که متغیر مکنون برگزیده شده را سنجیده و گزارش می

ی متغیر نشتتتانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازنده

برای تحلیل عاملی الزم  SPLSمکنون استتتت. در نرم افزار 

 دیگر متصل شوند.متغیرهای مکنون به یکاست که تمامی 

 
اعداد استاندارد سؤاالت پژوهش برای گروه  -3شکل 

 راهبند

تحلیل عاملی تائیدی در حالت اعداد  -3-4

 معناداری

بارهای عاملی از اهمیت زیادی در تفسیر نتایج تحلیل عاملی 

ی همبستگی بین هر متغیر آشکار و دهندهبرخوردارند و نشان

که محقق چه میزان های مربوط به آن است. بسته به اینعامل

 5/0دقت را برای حذف متغیرها درنظرگیرد. مقادیر مالک از 

ترین سرحد اعالم برای بارهای عاملی معرفی، اما کم 7/0تا 

است. بدین معنی که متغیرها با بارهای عاملی 4/0شده مقدار 

دن در مدل را نداشته و کفایت الزم برای باقی مان 4/0تر از کم

 طور که در مدل مالحظهباید حذف شوند و همان

هستند؛ پس سؤالی حذف  4/0کنید، تمام اعداد باالی می 

 شود.نمی

 
اعداد معناداری سؤاالت پژوهش برای گروه  -4ی نگاره

 راهبند

مقادیر داخل این نمودار روابط بین متغیرهای مکنون را به 

آن  Tای مقدار سنجد. چنانچه در رابطهداری میجهت معنی

درصد و چنانچه مقادیر  05/0باشد، در سطح  96/1بیش از 

 باشند.معنادار می01/0تر باشند، در سطح بزرگ58/2از

بررسی برازش مدل ساختاری )قدرت  -4-4

 GOFاز طریق معیار  بینی مدل(پیش
در قسمت پایانی  تحقیق مدل Tآماره  مقادیر و مسیر ضرایب

 است. شده داده نشان 6جدول

 

GOF=√𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅ ̅ 

 

این معیار توسط تننهاوس ابداع گردیده و طبق فرمول زیر 

 شود: محاسبه می

Communalities̅̅در فرمول فوق  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ی میانگین مقادیر نشانه ̅̅

نیز مقدار میانگین واریانس تبیین  𝑹𝟐̅̅̅̅ اشتراکی هر سازه و
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 GOFمقدار  7زای مدل است. در جداول های درونشده سازه

 مربوط به مدل ساختاری تحقیق محاسبه شده است:

 

𝐺𝑂𝐹 = √0/528 × 0/745 = 0/627  
 
 محاسبه گردید، نشان 62/0برابر  GOF از آنجایی که مقدار 

، 4و3ینگاره بررسی از برازش کلی بسیار قوی مدل دارد. در

با  تحقیق مدل مسیر ضرایب و منظور، معناداری این برای

 )و متوالی مجدد گیرهاینمونه(استروپ بوت روش از استفاده

 قرارگرفته است.  بررسی مورد استیودنت آزمون تی یآماره و

 گویاتری معیار همبستگی ضریب به نسبت تعیین ضریب

 توانمی آن با که است معیاری ینترمهم و رودمی شمار به

 یکنندهبیان ضریب این داد. توضیح را متغیر دو بین یرابطه

 ضریب .است مستقل متغیر یوسیله به تابع تغییرات درصد

 برابر تعیین ضریب اگر .است یک و صفر بین عددی تعیین

 است تغییرات نتوانسته هرگز رگرسیون خط یعنی باشد، صفر

 به عبارت .دهد نسبت مستقل تابع به را تابع وابسته متغیر

 یبه وسیله وابسته متغیر در تغییری گونههیچ چنانچه دیگر،

 برابر تعیین ضریب مقدار نشود، داده توضیح رگرسیون یرابطه

 خط یعنی باشد، یک برابر تعیین ضریب اگر .است صفر

 به را وابسته متغیر تغییرات است توانسته دقیقاً رگرسیون

 تمام اگر عبارتی دهد به نسبت مستقل متغیر تغییرات

 داده توضیح رگرسیون رابطه توسط وابسته متغیر در تغییرات

 دیگر مقادیر و بود خواهد یک برابر تعیین ضریب مقدار شود،

 گیرند.می قرار حد دو این بین

، 33/0به  نزدیک مطلوب، 67/0به  نزدیک 2R مقادیر

شوند. می محسوب ضعیف ،19/0به  نزدیک مقادیر و معمولی

 آزمون از استفاده با نیز مدل بینیپیش قابلیت، درنهایت

 است. در گرفته قرار ارزیابی مورد گیسراستون ناپارامتری

. شودمی ارائه𝑄2 مقدار  دو گیسراستون آزمون
CV.Redundancy و CV.Communality  مقدار

CV.Redundancy سنجش مدل و ساختاری مدل ارزیابی به 

 فقط CV.Communalityمقدار  و پردازدمی زمانهم طوربه

 و مثبت (Q2)پردازد. مقادیرسنجش می مدل ارزیابی به

 منفیQ2  دارد. مدل بینیپیش باالی قابلیت از نشان بزرگ،

 پنهان است. متغیر ضعیف بسیار تخمین یدهندهنشان

 

 ضریب تعیین برای گروه راهبند -8جدول 

 

 برای گروه راهبند GOFمقدار  -9جدول 

 

محاسبه گردید،  64/0برابر  GOFجایی که مقداراز آن

 نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل دارد. 

 گردد، مقادیر می مشاهده فوق جداول در که طورهمان

 یکنندهبیان مدل، مکنون متغیرهای برای تعیین ضرایب

 .است مستقل متغیر از وابسته متغیرهای تأثیرپذیری میزان

 Q2 مقادیر از یک هیچ دهدمی نشان ،Q2 مقادیر بررسی

 برآورده بینی،پیش برای الزم مقادیر حداقل و نبوده منفی

های مربوط به بخش کلی مدلGOF معیار .است شده

  معادالت ساختاری است.
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 بحث تحقیق -5-4
توان با در نظر گرفتن دهد میمینتایج پژوهش نشان 

های رفتاری ساکنان در محیط کالبدی فضاهای ویژگی

طراحی محیط معمارانه که برگرفته از رفتار ساکنان  مسکونی و

 باشد، به ارتقای امنیت محیط مسکونی بسیار دست یافت.می

ی سعدی شهرستان ساری به در این تحقیق امنیت محله

رهای اصلی رفتار به مدلی با جی کمک تحلیل عاملی با متغی

یابی به استانداردهای باالی دست یافته است. دست 64/0او اف 

آمار توصیفی مربوط به متغیرهای نشان از سالمت این مدل 

نامه و آمار پرسشهای تحقیق به کمک دارد. در بررسی فرضیه

 تعیین ضریب حقیقتتوصیفی و آزمون تی استیودنت به 

معیار حالت بسیار مطلوبی از خود  مبستگیه ضریب به نسبت

ها طبق روش زیر در این محل ی فرضیهدهد و کلیهنشان می

 تأیید گردید.

رسد بین خصوصیات محیط کالبدی و نظر می 

های رفتاری ساکنان در فضاهای مسکونی رابطه وجود ویژگی

 دارد.

H0: رسد بین خصوصیات محیط کالبدی و به نظر می

های رفتاری ساکنان در فضاهای مسکونی رابطه وجود ویژگی

 ندارد.

H1 :رسد بین خصوصیات محیط کالبدی و به نظر می

های رفتاری ساکنان در فضاهای مسکونی رابطه وجود ویژگی

 دارد.

برای گروه راهبند با توجه به ضریب مسیر متغیر 

های رفتاری ساکنان که یط کالبدی و ویژگیخصوصیات مح

است،  026/9به مقدار  Tی و همچنین آماره702/0به مقدار 

های توان گفت: بین خصوصیات محیط کالبدی و ویژگیمی

  رفتاری ساکنان در فضاهای مسکونی رابطه وجود دارد.

توان با توجه به رسد میی دوم تحقیق: به نظر میفرضیه

 CPTEDهای ت اجتماعی محروم و شاخصههای طبقاویژگی

 به الگوهای محیط امن در فضاهای مسکونی دست یافت.

توان با در نظر رسد میی دوم تحقیق: به نظر میفرضیه

های کالبدی در مناطق متفاوت شهر ساری، به گرفتن ویژگی

 الگوهای کالبدی فضاهای مسکونی امن دست یافت.

H0های در نظر گرفتن ویژگی توان بارسد نمی: به نظر می

کالبدی در مناطق متفاوت شهر ساری، به الگوهای کالبدی 

 .فضاهای مسکونی امن دست یافت

H1های توان با در نظر گرفتن ویژگیرسد می: به نظر می

کالبدی در مناطق محروم شهر ساری، به الگوهای کالبدی 

 فضاهای مسکونی امن دست یافت.

ه به ضریب مسیر متغیر، برای گروه راهبند با توج

خصوصیات محیط کالبدی، و فضای مسکونی که به مقدار 

توان است، می 009/7به مقدار  tو همچنین آماره  496/0

رسد بین خصوصیات محیط کالبدی و فضای گفت: به نظر می

 مسکونی در فضاهای مسکونی رابطه وجود دارد.

رنظر توان با د: میشدهی دوم تأیید بنابراین، فرضیه

های کالبدی در مناطق متفاوت شهر ساری، به گرفتن ویژگی

 الگوهای کالبدی فضاهای مسکونی امن دست یافت.

های توان محیطرسد میتحقیق: به نظر می سومفرضیه 

های رویکرد کالبدی فضاهای مسکونی ساری را با شاخصه

CPTED .تطبیق داد 

H0های کالبدیرسد نمی توان محیط: به نظر می 

 CPTEDهای رویکرد فضاهای مسکونی ساری را با شاخصه

 تطبیق داد.

H1: های کالبدی فضاهای توان محیطرسد میبه نظر می

تطبیق  CPTEDهای رویکرد مسکونی ساری را با شاخصه

 داد.

با توجه به ضریب مسیر متغیر، خصوصیات محیط کالبدی 

و  496/0و فضای مسکونی برای گروه راهبند که به مقدار 

توان گفت: بین است، می 009/7به مقدار  Tی همچنین آماره

خصوصیات محیط کالبدی و فضای مسکونی در فضاهای 

ی معناداری وجود دارد. پس مسکونی برای گروه راهبند رابطه

های کالبدی فضاهای مسکونی محروم ساری را توان محیطمی

 تطبیق داد. CPTEDهای رویکرد با شاخصه

 داده ها نشانفرض پیش فرضی، مدل عنوان به 5نگاره 

ارتباط مستقیم دارند. در ساختارهای  CPTEDاست که با 

مربوط به محیط کالبدی مسکونی و الگوهای رفتاری ساکنان 

مرتبه اول یعنی  های مربوطه که متغیر نهفتهبا شاخصه

کاربری زمین با متغیر حس تعلق مکان، حس مالکیت فضایی 

توان گفت شود، میو انگیزه و برانگیختگی رفتاری منعکس می

های متجانس و همسو، حس تعلق تن کاربریبا درنظر گرف

مکان، حس مالکیت فضایی، انگیزه و برانگیختگی رفتاری 

مرتبط شده، افزایش و به تبع آن امنیت محیطی به طور 

یابد و بدین سان، سایر مسیرها و شدت محسوسی افزایش می

74 



 

 

از  مطالعه، در این. ها قابل خوانش استتأثیرگذاری آن

 شد تا بررسی استفاده SEMساختاری  معادالت سازیمدل

 یک توسط که شده استخراج CPTED عامل ساختار شود

 کافی یاندازه را بهها داده است، شده تعریف فرضی مدل

 واقعی روابط خطای تخمین ترتیب بدین کرد و متناسب

 اجازه محقق به SEM مورد عالقه متغیرهای بین. داد راکاهش

های سازه مقیاس گیریاندازه مدل هر دو زمانهم تا دهدمی

ها را ارزیابی کند؛ و مسیرهای حقیقی در میان سازه

(Hallak,R&et al..,2012,154). 

 

با توجه به فرضیات تحقیق و متغیرهای  ،درواقع

متغیرهای سیستم  تأثیر ،تحقیقات جهانی یافته ازاستخراج

کالبدی الگوهای رفتاری ساکنان بر متغیرهای سیستم محیط 

فضاهای مسکونی سنجیده شده است که منجر به ارتقای 

 امنیت محیطی گردد.

 گیرینتیجه -5

ی محروم است که در محله این موافق مطالعه اینهای یافته

باالتر ساکنان و  با سطح درآمد CPTEDراهبند، سطح باالی 

 (. یک1399،88رفاه اجتماعی مرتبط است؛ )رضایی و غفوری،

 ممکن باالتر ساکنان درآمد سطح که است این ممکن توضیحِ

 و و تعمیر دسترسی کنترل از باالتری سطح به منجر است

 گردد، تحقیقات CPTED باالتر سطح معنای به که نگهداری،

ترین شدهفقیرترین و رها برای خطر سرقت که است کرده ثابت

 برای همچنین است و های مرفّه زیادامالک درمحله

 &Smith, D) فقیرنشین؛ درمناطقها خانه ثروتمندترین

Jarjoura, G, 1989, 421). دهد نتایج این تحقیق نشان می

در دیدگاه سیستماتیک معماری امن به عنوان متاسیستم، 

محیط کالبدی و الگوهای رفتاری به عنوان سیستم و اگر حس 

پذیری، انگیزه و ی اجتماعی، مسئولیتتعلق مکان، سرمایه

برانگیختگی رفتار و سایر متغیرهای مشخص شده را به عنوان 

زیرسیستم درنظر گیریم. حفظ هویت و معنا و حس مالکیت 

فضایی در اعتالی الگوهای رفتاری ساکنان و به تبع آن ارتقای 

 CPTED درجات امنیت محیطی شهر ایمن طبق رویکرد
 سزایی دارد.تأثیر به

ی سابقه که دهدمی نشان مطالعه اینهای یافته سرانجام، 

اقتصادی به عنوان  -قربانی شدن و وضعیت اجتماعی

 با مستقیمی یگر در این تحقیق رابطهمتغیرهای مداخله

تر الزم است مشخص با بررسی بیش .دارند CPTEDساختار 

ی از سابقه تریبیش اقتصادی تأثیر -عوامل اجتماعی شود که

با گریزی بر امنیت و شهرسازی در ایران  قربانی شدن دارد.

های شهری در ایران هیچ بحثی در نقشهایم: در متوجه شده

مورد ایمنی وجود ندارد، و نیازمند به افزایش دانش درارتباط 

ها در با امنیت هستیم. بدین منظور، نیازمند شناسایی فعالیت

فضاهای عمومی و درنظر گرفتن ایمنی مکمل با آن فعالیت 

 گردد:ایم و پیشنهاد میبوده

رویکرد آمادگی، ارزیابی، و برای ارتقای امنیت باید ابتدا -

ی مدیریت بحران در نظر گرفته شود، سیس مدیریت در چرخه

های علت و محورناامنی مشخص گردد و به کمک ویژگی

پذیری، حس مالکیت فضایی مسئولیت رفتاری ساکنان مانند

برانگیختگی رفتاری و حس تعلق مکان انگیزه و  و قلمروگرایی،

های مدل های محیط کالبدی فضاهای مسکونی،و ویژگی

 -محیطی متفاوت امن برای محالت با شرایط اجتماعی

 گردد. اقتصادی مختلف پیشنهاد

ای در مطالعات جهانی، لزوم توجه به مطالعات بین رشته -

شناسی معماری، شهرسازی، جغرافیای شهری با روان

صوص با شیوع ویروس کرونا و سایر مشکالت وئوپلتیکی خبه

که جاییجهانی، که روزگاری ناامن آفرید، ضروری است. از آن

های طبیعی به خودی خود نامطلوب نیستند، و پدیده
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های بشری بحران آفرین است، همکاری و نقد ساختدست

زا و کاهش صاحبان اندیشه برای تشخیص عوامل بحران

های از آن از طریق ارائه مقاالت و کنفرانسصدمات ناشی 

 است. علمی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ضروری

خصوص شمال شناسی بافت مسکونی در ایران و بهدر گونه -

های کشور، بعد زمانی و دیدگاه تاریخی ارجح است. در نقشه

 مورد ایمنی وجود ندارد. در این شهری ایران هیچ بحثی در

گیرانه در سطح محلی پرواضح است. اقدامات پیش گذر، بهبود

ابل نبود پول و امکانات، طراحی فضاهای ق در محالت محروم با

گردد. به کمک افزایش حس مالکیت تر میدفاع سخت

دسترسی و  ساکنان، ضمن افزایش نظارت طبیعی فضا،

های جایی از طریق ساکنان کنترل شده و با آموزش برنامهجابه

 CPTEDهای ی زیرسیستمگهداری بناها کلیهتعمیر و ن

 یابد.رعایت شده و امنیت محیطی ارتقا می

ر بحث امنیت فضاهای شهری که مرتبط با مدیریت بحران د -

و پدافند غیرعامل است، زمینه معماری است که به سرکوب 

احساس بحران اختصاص داده شده است، اما چیزی که آن را 

ت؛ سوق هنری به عنوان هنر اسکند سوق گرفتن سرکوب می

های معماری است که همواره در یک گفتمان از محدودیت

عوارض  -ترین بینش به تحوالتدیالکتیک با بحران است. مهم

ها ترین صحنهزاتوان در آسیبهای این حوزه را میو مسئولیت

 جست.

ی با درنظرگرفتن نظریه در این تحقیق با نگاهی نو،

CPTED ی اجتماع محروم، و رفتار شهروندان در طبقه

تر در محیط مسکونی تر و کاملتر، جامعالگوهایی واقعی

شهرها برای اولین بار در کشور ارائه شده است. رویکرد این 

اقتصادی و رفتار  -تحقیق که از یک سو تأثیر عوامل اجتماعی

که باعث  است، CPTED ساکنان طبقات اجتماعی محروم بر

خیزی مناطق شهری، ش جرائم شهری، کاهش توان جرمکاه

بهبود کیفیت زندگی، افزایش رضایت شهروندان، تشویق 

طبقات اجتماعی مختلف به حضور در شهر، تداوم امنیت در 

محیط شهری، افزایش رفاه اجتماعی در محیط شهری، 

افزایش فعالیت اجتماعی، افزایش فعالیت اقتصادی، افزایش 

نتیجه امنیت  حله و مشارکت اجتماعی و درمیزان همکاری م

ی استرالیا و یافتهگردد که در کشور توسعهعمومی محله می

گُشا بوده است. لذا درحال توسعه مانند مالزی، بسیار راه

های مشابه در محالت گردد از این الگو و مدلپیشنهاد می

ی اجتماعی مشابه در ایران استفاده مسکونی با تیپ طبقه

 .گردد

 
 هاگیری انتخاب روش: مدل بر مبنای تصمیم6ی نگاره
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 :مراجع -7

مدل تحلیلی برای ارتقاء امنیت شهری از طریق رویکرد امنیت  ءارتقا، 1392 حمیده پورانی.و  تایماز الرامیان، حسین، ذبیحی[ 1]

 ای. های شهری و منطقهمطالعات و پژوهش ،شهرداری تهران 17منطقه  مطالعه موردی SBDطراحی 

 . 8ص  ،181ش ،15سال جهاد، یمجله یضمیمه نسب،غالمحسین صالحی ترجمه ،2015گزارش توسعه انسانی [ 2]

 تهران. ،1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ،1395، ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایرانبرنامهمعاونت [ 3]

 یمت روانی و حس سالمتی ساکنین، نشریهرزیابی تأثیر ابعاد اجتماعی و کالبدی محیط محله بر سال، ا1396 .،مرتضیمیرغالمی[ 4]

 .74ی ، صفحه2ی، شماره22ی ، دوره1396تابستان  هنرهای زیبا،

ارتقا امنیت محیطی و کاهش جرایم شهری “، 1387نژاد، مجتبی رفیعیان و مجتبی انصاری. پورجعفر، محمدرضا، هادی محمودی[ 5]

 .82-73، علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت  ”.CPTEDبا تأکید بر رویکرد 

 .22ی ، آمار ساالنه اداره کل راه و شهرسازی، صفحه1395و شهرسازی مازندران،  هرا[ 6]

ی یازدهم، های کمی، وورنال منظر شهری، سال دوم، شمارهمؤلفهمنظر شهری کنترل آمار کیفی با  1389 ،سعید، منصوری[ 7] 

 .6ی صفحه

ی موردی شیراز، ی ایمنی محیط در فضاهای عمومی، نمونه، آنالیز نقش فاکتورها1399پور. صدیقه و مهدی صنیعی، لطفی[ 8] 

 . 156ی ی دوم، صفحههای انسانی، سال سوم، شمارهریزی سکونتگاهی برنامهنشریه
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Cities are living organisms that if factors disturbing their ecological balance such as security are 
not anticipated and controlled, they might deteriorated. One of the newest approaches to the 
urban security crisis is to pay attention to the new generation of crime prevention through 
environmental design. Given the success of CPTED worldwide, It is possible to achieve horizons in 
promoting the concept of CPTED by presenting models and concepts. Also, there is a relationship 
between the characteristics of the physical environment and the behavioral characteristics of the 
occupants of residential spaces. Behavior of the deprived class achieved physical patterns of safe 
living space. The present study is a combination of quantitative-qualitative methods in terms of 
methodology of mixed research. First, the analysis uses a conceptual mapping process to discover 
the theoretical position of each CPTED conceptual concept Categorized into conceptual topics, 
then evaluated the components of CPTED according to the hypothesis, from documentary and 
library methodology to the systematic review of relevant resources, followed by physical and 
social typology of barricades by distributing questionnaires extracted from the data of the main 
components of the research. The degree of importance of each criterion was assessed by SPSS. 
Kolmogorov-Smrinov test and analysis of 384 questionnaires in 2020 and 2021 and presented new 
concepts of CPTED. According to the outputs for the current model, the GOF is 0.63, which 
indicates a strong fit of the model. All research hypotheses confirm and conclude the presentation 
of the CPTED conceptual model with challenges in generations of this concept. 
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