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Introduction
Since the past, it was emphasized on the built-environmental aspect of a village in order to ensure its security against
the entry of enemies. Therefore, the security measures had been taken in the architecture and design of streets. The
relationship between security and rural physical planning is considered by the fact that the purpose of rural
development planning is to improve the quality of life in rural communities, and the necessity for safety has always
been an important index of quality of life and basic human needs. Crime is one of the most important issues of human
society. Despite the fact that crime has been more considered in urban societies than rural communities, the focus of
recent studies on rural criminology indicates the importance of this issue within rural context, too. Particularly, the
high level of crime and insecurity in rural settlements at the urban fringe reveals that such settlements need more
concern in this regard. Moreover, the approach of Crime Prevention through Environmental Design (CPTED) has
been also recommended in rural areas in addition to socio- economic approaches. This is important due to the fact
that those factors of CPTED resulting in reduction the incidence and fear of crime in rural areas can be recommended
in the process of development of rural physical planning in the country, that is, the development of Rural Guidance
Plans. Therefore, the aim of this study is to evaluating the impact of CPTED indices on perception of security of rural
residents to apply its results and effective factors in making a safe community.

Material & Methods
This study uses a methodology of descriptive and
analytical research with an applied approach. The
methods of data collection are based on desk and field
study. Desk study was used to determine the factors of
CPTED. Field study was performed to fill out the
questionnaires in the villages of Toos Dehestan of
Mashhad County. Cochran formula was used to make a
sample of 362 out of 6195 households (P & Q=0.5;
d=0.05). By modulating the samples below 10 per
village, the final sample size was revised as 386. The
survey instrument was a questionnaire designed in the
form of Likert scale whose validity was confirmed by a
panel of experts. To determine the reliability of the
questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used
including Territoriality (0.73), Access Control (0.72),
Surveillance (0.65), Support (0.62) and Repair and
Maintenance (0.68). The data were analyzed using
SPSS software including Spearman correlation, Linear
Regression model and Path Analysis.

Discussion of Results & Conclusions
This study indicates that Territoriality and
Surveillance which examine a limited area such as
surrounding environment have had a higher mean and
then Access Control which shows the result of
performing Rural Guidance Plans. The correlation
between CPTED and Perception of Security is
significant in all factors. There is a positive correlation
between Territoriality, Access Control, Surveillance,
Repair and Maintenance and Perception of Security.
The Linear Regression model indicates the impact of
Factors on Perception of Security including
Territoriality (0.242), Access Control (0.372),
Surveillance (0.179), Repair and Maintenance (0.287)
and Support ( -0.116). The negative effect of Support
on Perception of Security determines the weakness of
Social Support in the studied rural areas. The results of
regression model indicates the significant impact of
CPTED on Perception of Security. However, the factor
of Support is not in line with the expected outcome due
to its negative impact factor. Therefore, according to
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Path Analysis the positive effects are respectively
limited to 1- Repair and Maintenance, 2- Access
Control, 3- Territoriality, 4- Surveillance. It is
proposed to increase scouting groups in rural areas to
have a positive impact on perception of security.
Keywords: Rural Physical Planning, Perception of
Security, CPTED, Toos Dehestan
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ارزیابی تأثیر مؤلفههای پیشگیری از جرم در طراحی محیط بر احساس امنیت ساکنان
مطالعۀ موردی :روستاهای دهستان طوس

آیدا صدرالسادات ،كارشناسارشد ،گروه جغرافيا ،دانشگاه فردوسي ،مشهد ،ايران


حمداهلل سجاسیقیداری ،استاديار ،گروه جغرافيا ،دانشگاه فردوسي ،مشهد ،ايران
علیاکبر عنابستانی ،دانشيار ،گروه جغرافيا ،دانشگاه فردوسي ،مشهد ،ايران
چکیده

نياز به امنيت همواره يکي از شاخص های كليدی كيفيت زندگي و تأمين نيازهای اساسي بوده و مسئلۀ وقوع جرم از مهم تررين مسرائل جامعرۀ
بشری به شمار رفته است .با وجود ضرورت داشتن بررسي موضوع جرايم و امنيت در جوامع شرهری نسربت بره جوامرع روسرتايي ،پيشررفت
تمركز مطالعات اخير بر مباحث جرم شناسي روستايي ،نشان دهندۀ بازگشت اهميت اين موضوع در متن جوامع روستايي اسرت بره طروری كره
عالوه بر رويکردهای اجتماعي پيشگيری از جرم ،كاربرد رويکرد پيشگيری از جرم ازطريرق طراحري محيطري ( )CPTEDدر منراطق روسرتايي
توصيه شده است .پژوهش حاضر از نوع توصيفيتحليلي و با توجه به هدف ،از نوع كراربردی اسرت و در آن سرعي شرده اسرت برا شرناخت
جايگاه مقولۀ امنيت در برنامه ريزی كالبدی روستايي ،رويکرد  CPTEDدر مناطق روستايي آزمون و ميزان ترأ ير آن برر ميرزان احسراس امنيرت
ساكنان روستاهای دهستان طوس شناخته شود .در اين پژوهش از دو روش مطالعات كتابخانه ای و ميداني استفاده شده است .بر مبنرای فرمرول
كوكران با ميزان خطای  ،1/19از مجموع  1739خانوار ،تعداد  312نمونه در سطح سرپرست خانوار به دست آمد كه برمبنای قاعدۀ تسرهيم بره
نسبت تعداد نمونهها به تفکيک هر روستا مشخص شد سپس با ارتقای نمونههای زير  71خانوار در هر روستا ،تعداد نهايي نمونرههرا بره 381
رسيد .در اين پژوهش در مجموع  9مؤلفۀ  CPTEDبا  77گويه انتخاب شدند و پايايي آنها با آزمون كرونباخ تأييد شد .برای تحليرل داده هرا از
نرم افزار تحليل آماری  SPSSو آزمون همبستگي اسپيرمن و الگوی رگرسيون و تحليل مسير استفاده شد .با توجره بره نترايج بره دسرت آمرده از
پرسش نامه و معناداری الگوی رگرسيون ،ا رگذاری اصول اين رويکرد تأييد شد .با توجه به منفيبودن ضريب مؤلفرۀ حمايرت از فعاليرت هرای
اجتماعي كه بر ميزان احساس امنيت هم افزا نيست و با نتيجۀ موردانتظار نيز هم راستا نيست ،ميتوان بيان كرد ترتيرب ا رگرذاری مثبرت اصرول
 CPTEDتنها به تعمير و نگهداری ،كنترل حركت و دسترسي ،قلمروگرايي و نظارت و مراقبت محدود ميشود و نيراز بره نقرش هرچره بيشرتر
نهادهای ديدهباني در روستا احساس ميشود تا مؤلفۀ حمايت را با تأ يری مثبت در تأمين حس امنيت دخالت دهند.
واژههایکلیدی :برنامهريزی كالبدی روستايي ،احساس امنيت ،CPTED ،دهستان طوس.
 نويسنده مسؤول13727711173 :

Email: ssojasi@um.ac.ir
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مقدمه و بیان مسئله

را كاهش داد و امنيت را ارتقا بخشيد .همۀ اين نظريات به ويژه

رشد و توسعۀ جوامع انساني برر حسرب زمران و مکران و برا

بر نقش فضاهای كالبدی بر كاهش قابليت جرم خيزی و ميزان

توجه به زيست و فعاليت در فضاهای روستايي ،برنامره ريرزی

احساس امنيت تأكيد دارند .توجه بره مالحظرات اجتمراعي و

روستايي و توسعۀ روستايي مفهوم و مصداق پيردا مري كنرد و

فرهنگي ،مذهبي و ملري و حتري كالبردی در مقولرۀ احسراس

همواره در مطالعات روسرتايي نقرش توسرعۀ كالبردی منراطق

امنيت از ديدگاه ساكنان در روند برنامه ريزی از اين لحاظ مهم

روستايي در ايجراد بسرتر مناسرب بررای توسرعۀ اقتصرادی و

است كه تأمين آسرايش همگراني و رفراه را تنهرا در صرورتي

اجتماعي و اكولوژيکي و تأمين شرايط الزم برای تبديل مناطق

شدني مي داند كره امنيرت بره منزلرۀ اصرلي تررين عامرل بررای

روستايي به محيط های امرن بررای فعاليرت و سرکونت امرری

مشرراركتسررازی و

مشرراركتپررذيری بررسرري شررود (بمانيرران و

ضروری تلقري شرده اسرت (عنابسرتاني و جروان شريری.)9 :7333 ،

محمودی نژاد .)87 :7388 ،تاكنون مطالعات بسياری دربرارۀ ميرزان

مقولۀ توسعه از امکانات اوليۀ مادی گرفته تا وضعيت آرامرش

تأ يرگذاری متغيرهای كالبدی و آزمون رويکررد پيشرگيری از

مي گيرد (احمدوند و

جرم ازطريق طراحي محيطي در متن جوامع شهری انجام شده

همکاران .)83 :7337 ،امنيت مؤلفه ای اساسري در توسرعۀ پايردار

است در حالي كره مطالعره ای در ايرن زمينره در محريط هرای

انساني به شمار مي رود كه افزايش رضايت مندی و شکل گيری

روسررتايي انجررام نشررده اسررت .برررای نمونرره سرررگزیاول و

سرمايۀ اجتماعي را ممکن مي كند .عرالوه برر سرنجش ميرزان

قرائميشراد ( )7333نشران مريدهنرد در صرورتي كره اصرول

واقعي امنيت ،بايد بره ارزيرابي و امکران دادن بره شرکلگيرری

مطرحشدۀ اين رويکرد در محيطهای شهری بهخوبي بره كرار

مکانهای امن و در عين حال مقولۀ امنيت از ديد افرراد توجره

گرفته شوند ،تا انردازۀ چشرمگيری از جررايم شرهری كاسرته

رواني ،پهنۀ وسيعي از زندگي فرد را در بر

2

كرد (صالحي .)723 :7331 ،مهمترين نيراز ازنظرر روحري امنيرت

خواهد شد و بر ارتقای حس امنيت مؤ ر خواهد بود .كالنترز

است كه مهمترين هدف زندگي و جوهر سالمت روانري فررد

( )1995در مطالعه ای در منطقۀ مسرکوني  -تجراری در شرهر

تلقي ميشود (صالحي )22 :7381 ،و دو بعد عيني و ذهنري دارد.

تاتالهاسي (پايتخت فلوريردا) نشران داد برخري عناصرر ايرن

نياز به امنيت همرواره يکري از شراخص هرای كليردی كيفيرت

رويکرد نظير تصور ذهني ،نظارت و كنترل دسترسري موجرب

زندگي و تأمين نيازهای اساسي بوده و مسرئلۀ وقروع جررم از

كاهش بروز جرم مي شوند .يافته های اين پژوهش پيرو برخري

مهم ترين مسائل جامعۀ بشری به شمار رفته اسرت .امرروزه برا

اصول رويکرد پيشگيری از جرم ازطريق طراحي محيطري انرد

توجه به رواج ناامني های اجتمراعي ،موضروع امنيرت ،عوامرل

ولي مفهوم كاربری مختلط ارائه شده توسط جيکروبز بره منزلرۀ

مؤ ر بر آن و راهکارهای تقويت آن ضرورت يافتره اسرت .برا

ابزاری كاهنده در جرايم ا بات نشده اسرت .هردايتي)2009( 3

وجود اينکه مسئلۀ امنيرت در هرر جامعره مقولرهای پيچيرده و

در مطالعه ای در منطقه ای مسکوني نشان داد اصول قلمرويابي،

دارای ابعاد متنروع و متعردد اجتمراعي ،اقتصرادی و فرهنگري

نظارت ،حمايت و كنترل دسترسي قادر نيستند خطر تررس از

است ،نبايد برای تأمين اين نياز از نقش و تأ ير عوامل محيطي

جرم را كراهش دهنرد و عوامرل ديگرر اجتمراعي و اقتصرادی

غافل شد .در اين زمينه نظريه های مختلفري ازجملره فضراهای

تعيين كننده اند .عبدالمحيط و الساوالي )2010( 7با بره كراربردن

قابررلدفرراع ،پيشررگيری از جرررم ازطريررق طراحرري محيطرري 7و

اصول اين رويکرد نشان دادند نظرارت ترأمين كننردۀ احسراس

جرم شناسي محيطي تبلور يافته اند كه با به كارگيری مؤلفه هرای

امنيت است در حالي كه حمايرت و مرديريت كراهش دهنردۀ

آنها مي توان از وقوع جرم و بزهکاری پيشگيری كرد ،ميزان آن
)Crime Prevention through Environmental Design (CPTED

1

Clontz
Hedayati
Abdul Mohit & Elsawahli

2
3
4
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جرم اند .در اين مطالعه ارتباط معنراداری ميران عناصرر كنتررل

روستايي و شناخت ميرزان ترأ ير مؤلفره هرای آن برر احسراس

دسترسي و تصور ذهني با احساس امنيت برقرار نشرده اسرت.

امنيت كالبدی ساكنان است تا با شناخت مؤلفه های تأ يرگرذار

آلدرين و همکاران )2012( 7بر خالف مطالعات پيشرين ترأ ير

بتوان از آنها برای تأمين فضاهای امن روستايي بهره برد.

رفتار ،باور و ادراک سراكنان دو منطقرۀ مسرکوني دروازه دار و
بي دروازه را برر اصرول رويکررد پيشرگيری از جررم ازطريرق

پرسشهای پژوهش

طراحي محيطي آزمون كردنرد .نترايج نشران دهنردۀ معنراداری

 -مقولۀ امنيت در برنامه ريزی كالبدی روستايي چه جايگراهي

رابطۀ قلمرويابي و حمايت است.

دارد؟

با وجود ضرورت داشتن پرداختن به موضروع جررايم و

 -رابطررۀ ميرران مجموعرره اصررول  CPTEDدر فضرراهای

امنيت در جوامع شهری نسبت به جوامع روستايي ،پيشررفت

روستايي با احساس امنيت ساكنان روستاهای دهسرتان طروس

تمركز مطالعات اخيرر برر مباحرث جررم شناسري روسرتايي،

چگونه است؟

نشان دهندۀ بازگشت اهميرت ايرن موضروع در مرتن جوامرع
روستايي است به طوری كه عالوه بر رويکردهای اجتمراعي

 كداميک از مجموعه اصول  CPTEDبر احساس امنيتساكنان روستاهای دهستان طوس مؤ رند؟

پيشگيری از جرم ،بره كراربردن رويکررد پيشرگيری از جررم
ازطريق طراحي محيطري در منراطق روسرتايي توصريه شرده

روششناسی پژوهش

است .اين نکته از آن جهت مهم است كه به نظر مي رسد نياز

پررژوهش حاضررر ازنظررر ماهيررت و روش از نرروع توصرريفي -

است همگام با پيدايش و بسط رويکرد برنامه ريرزی كالبردی

تحليلي و با توجره بره هردف ،از نروع كراربردی اسرت .ايرن

روستايي در كشور ،بره ارزيرابي و آزمرايش ايرن رويکررد و

پژوهش با هدف كلري بررسري ميرزان ا رگرذاری مؤلفره هرای

شناخت ميرزان تأ يرگرذاری آن در كراهش جررم و افرزايش

 CPTEDبر احساس امنيت ساكنان روستاهای دهستان طروس

احساس امنيت در منراطق روسرتايي بريش از گذشرته توجره

انجام شده است .دهستان طوس ،از توابع شهرستان مشهد ،در

شود درواقع ،بايد در رويکردهای جديد برنامه ريزی كالبدی

استان خراسان رضوی واقع شده است .روستاهای اين دهستان

روستايي به مؤلفۀ امنيت توجه شود تا امکران تحقرق فضرای

در مجاورت كالنشهر مشهداند و برهسربب حجرم عظيمري از

روستايي امن فراهم شود .توسعۀ به كارگيری ايرن مفهروم در

مهاجران ،مشکالت امنيتي دارنرد و تراكنون مراجرع قضرايي و

ادبيات شهرسازی و توصيۀ اين روش در ادبيات جرم شناسي

پليس بارها به آنها توجه كردهاند.

روستايي جهان نشان دهنردۀ توانمنردی براالی ايرن روش در

در ايررن پررژوهش از دو روش مطالعررات كتابخانررهای و

ارتقای سطح ايمني و كارآمدی نتايج است كره برا توجره بره

ميداني استفاده شده اسرت .بره كمرک مطالعرات كتابخانره ای،

اهميت اين موضوع در معماری قديمي روسرتايي ايرران ،بره

متغيرهای پژوهش شناسايي شدند و در مطالعات ميداني ،اقدام

نظر مي رسد نياز است در جوامرع امرروزی برار ديگرر ترأ ير

به تهيه و تکميل پرسش نامه از ساكنان شده اسرت .برر مبنرای

فضاهای كالبد روستايي معاصر در ميرزان امنيرت و احسراس

فرمول كوكران با ميزان خطای  1/19از مجموع  1739خرانوار،

امنيت ساكنان سنجيده شود.

تعداد  312نمونه در سطح سرپرست خانوار به دست آمرد كره

بررر ايررن اسرراس هرردف ايررن پررژوهش سررنجش رويکرررد

برمبنای قاعدۀ تسهيم به نسبت نيز تعداد نمونه هرا بره تفکيرک

پيشررگيری از جرررم ازطريررق طراحرري محيطرري در فضرراهای

هر روستا مشخص شد سپس با ارتقرای نمونره هرای زيرر 71

Aldrin et al.

1

خانوار در هر روستا ،تعداد نهايي نمونه هرای اصرالحشرده بره
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 381رسيد (جدول  .)7برای عملياتي كردن پژوهش ،با مطالعرۀ

كرونبررراخ بررررای قلمروگرايررري ( ،)1/13كنتررررل حركرررت و

ادبيات نظری در مجموع  9مؤلفۀ  CPTEDبرا  79شراخص و

دسترسرري( ،)1/12نظررارت و مراقبررت ( ،)1/19حمايررت از

 77گويه انتخاب شدند .مؤلفۀ قلمروگرايي (برا شراخص هرای

فعاليت های اجتماعي ( )1/12و تعمير و نگهرداری ( )1/18بره

قلمروبندی و حس مالکيت و تفکيک عرصه ها) ،مؤلفۀ كنتررل

دست آمد .برای يک قاعدۀ كلري ،حرد نصراب و بره عبرارتي

حركت و دسترسي (با شاخص های كنترل نفوذپرذيری ،نحروۀ

مقدار الزم آلفا برای يک شراخص را  1/1در نظرر مري گيرنرد

طراحي خيابان ،كيفيت دسترسي ،نظام حركتي ،كرارآيي شربکۀ

(حبيب پورگتابي و صفری شالي .)311 :7388 ،در منابع ديگری

معابر و كارآيي شبکۀ حمل ونقرل عمرومي) ،مؤلفرۀ نظرارت و

مقادير باالی  1/19پذيرفتني و مقادير باالی  1/8عرالي معرفري

مراقبت (با شاخصهای نظرارت طبيعري ،نظرارت مکرانيکي و

شدهاند ( .)Leontitsis & Pagge, 2007در جايي ديگر نيز مقردار

نظارت رسمي) ،مؤلفۀ حمايت از فعاليرت هرای اجتمراعي (برا

آلفررا  1/1و بيشررتر بررهمنزلررۀ مقرردار پررذيرفتني آمررده اسررت

شاخص هرای حيرات شربانۀ فضرا و تنروع فعاليرت) و مؤلفرۀ

( .)Loewenthal, 2004بر اين اساس پايايي مؤلفرههرای مرذكور

مديريت فضا (با شاخصهای تعمير فضا و نگهداری از فضا).

آمراری SPSS

تأييد شد .برای تحليل داده ها از نرم افزار تحليل

برررای بررسرري ايررن شرراخصهررا از ابررزار پرسررشنامرره و

و از آمار توصيفي شامل توزيع فراواني و بررسي ميانگين هرا و

سؤاالتي در قالب طيف ليکرت استفاده شد .روايي صوری اين

آمار اسرتنباطي شرامل آزمرون همبسرتگي اسرپيرمن و الگروی

پرسش نامه توسط جمعي از متخصصان دانشگاهي ( 79نفر) و

رگرسيون و تحليل مسير استفاده شد.

پايايي پرسش نامه با تعداد  31پرسش نامه با استفاده از فرمرول

شکل  -1پراکندگی روستاهای مطالعهشده در دهستان طوس
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جدول  -1برآورد حجم نمونۀ روستاهای دهستان طوس براساس فرمول کوکران (مرکز آمار ایران)1931 ،
روستا

تعداد نمونه

تعداد خانوار (سرشماری )31

تعداد نمونۀ اصالحشده

شوراب

93

3

1

اروند

12

7

1

كالتهنوری

83

9

8

پركندآباد

713

1

71

لقمانيباشريک

713

1

71

ناظرآباد

777

1

71

خينچماقي

779

1

71

صيدآباد

318

22

22

فريزی

717

27

27

چهلحجره

7111

98

98

كوشکمهدی

7171

93

93

زركش

7738

11

11

كالزركش

7121

39

39

جمع

5136

953

985

مبانی نظری پژوهش

نسبي تراكم در بافت ،ايجاد دسترسي های مخفري از زيررزمين

جایگاه امنیت در برنامهریزی روستایی

خانه ها به يکديگر ،ايجاد مخفي گاه برای پنهان كردن آذوقره در

مقولۀ امنيت و وابستگي آن به كالبد روستا قدمتي بره وسرعت

ساختمان ،پيدايش دربندها يا كوچره هرای

تاريخ بشر دارد .امنيت جايگاهي ا رگذار و نقشري اساسري در

 )793ازجمله اين تمهيدات است.

دردار (زرگرر:7318 ،

شکلگيری و تکامل الگوهای زيسرتي انسراني داشرته و عامرل

ازسويي ،برنامه ريرزی توسرعۀ روسرتايي بررای بهبررود و

اصلي پيدايش زندگي جمعي ،اجتماعي و يکجانشيني انسانها

ارتقرای كيفيرت زندگي اجتمراع روسرتايي انجرام مري شرود و

اسرت (مؤيردی و همکراران:7332 ،

همواره صاحبنظران به امنيت  -از شاخصهای مهم سرنجش

 .)719از ديرباز تأكيد بر بعرد كالبردی روسرتا بررای برقرراری

كيفيت زندگي  -توجه كرده انرد (رضروان .)7389 ،بررای نمونره

امنيت و قابليت نفوذناپذيری در برابرر ورود افرراد بيگانره بره

كيفيت زندگي ،رسيدن به يک زندگي برتر تعريف شده اسرت

روستا وجود داشته است و بدين منظرور تمهيردات امنيتري در

كه برا داشرتن سرالمتي روحري ،جسرمي ،امنيرت و آسرايش،

معماری و شکلگيری بافت روستاها در نظر گرفته شرده برود

ارتباطات شايسته با محيط اطراف و وضرعيت مرالي پرذيرفتني

بهطوری كه اين موضوع را ميتوان از وجه تسميۀ بسرياری از

حاصل مريشرود ( .)Hend Eksayed et al., 2013: 87كرامينز در

روستاها با پسوندهايي مانند حصار ،قلعه ،بررج و ...درک كررد

تعريف خود از كيفيت زندگي بيان مي كند كه از هفرت قلمررو

و ترردابير كالبرردی همچررون ايجرراد بدنررههررای مرتفررع و

مهم شامل بهزيستي مادی ،سالمت ،بهرره وری ،تعلرق امنيرت،

دسترسي ناپذير ،قرارندادن بازشرو در ارتفاعرات پرايين ،ايجراد

اجتماع محلري و بهزيسرتي عراطفي مري تروان بررای محاسربۀ

معابر سرپوشيده كه افراد سواره نتوانند بتازند ،ايجاد معرابر برا

شرراخص تركيبرري كيفيررت زنرردگي اسررتفاده كرررد .هرراگرتي و

اختالف سطح ،ايجاد معابر غيرمستقيم و پيچدرپريچ ،براالرفتن

همکارانش در سال  2117اظهار داشتند كه هفت قلمرو شرامل

در طول تاريخ زندگي بشرری
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روابط با خانواده ،بهزيستي عاطفي ،بهزيستي مرادی ،سرالمت،

ايمني است كه منظور او از آن ،داشتن امنيت و رهايي از ترس

كار و فعاليت مولد ،احساس تعلق به اجتمراع و امنيرت فرردی

است (به نقل از ساروخاني و هاشمنژاد.)83 :7331 ،

دهند (به نقل

ارتباط ميان برنامه ريزی كالبدی با امنيت را هم مي توان از

مي توانند فضای كيفيت زندگي را بهخوبي پوشش

از محمدی اسرتادكاليه و همکراران 38 :7337 ،و  )33ازسروی ديگرر،

يافته های فالکنر در سال  7318اقتبراس كررد .او ارتبراط ميران

توسعۀ پايدار روستايي عبارت است از فرايند كمک بره مرردم

عناصر كالبردی را برا نيازهرای طبقرهبنردیشردۀ مرازلو نشران

روستايي ازطريق اولويتبندی نيازهايشان ،فعرالكرردن آنهرا و

مي دهد به عبرارتي ،او بيران مري كنرد كره امنيرت و ايمنري را

سرمايهگذاری در زمينۀ ايجاد زيرسراختهرا و ارائرۀ خردمات

مي توان با موارد زير ترأمين كررد :خردمات حمرايتي پلريس و

اجتماعي ،برقراری عدالت و برابری با توجه بره ظرفيرتهرای

آتش نشاني ،ايمني جاده ،نبودن عناصر محيطي آالينده و مناطق

محلي و رفتار برخالف همۀ بيعدالتيهای گذشرته و تضرمين

مسکوني كه حريم خصوصي را حفظ ميكنند (

in: Walmsley,

سررالمتي و درنهايررت امني رت آنهررا .همچنررين جوامررع پايرردار

60

جوامعياند كه بهلحاظ اقتصرادی ،اجتمراعي و محيطري موفرق

به تأمين محيط امن اشاره شده است .برنامه ريزی كالبدی ،همۀ

بوده اند و به نياز نسل های آينده احترام ميگذارند .اين جوامرع

فعاليت های منسجم ،انديشيده و منظمي است كه انسران بررای

مکان هايي بهخوبي طراحيشده اند كه مرردم در آنهرا احسراس

سازماندهي و بهسازی محيط كالبدی خود

انجام مي دهد (فراتح

آرامش و امنيت مي كنند و ناهنجراری ،جررم يرا هرراس از آن

و داريوش )791 :7388 ،و برنامهريرزی فضراهای كالبردی راهري

نمريشرود (شرركت

برای رسيدن به سطح توسعۀ پايدار سکونتگاه ها برای حمايرت

لولين ديويس .)7 :7383 ،تأمين نيازهای اساسي نيز يکي از اجزای

از مردم به ويژه فقيران روستايي و كاهش آسيب پذيری منراطق

اهداف اجتماعي توسعۀ پايدار روستايي است .نيراز بره امنيرت

روستايي است كه در قالب مسکن سالم ،محيط امن ،خردمات

همواره از نيازهرای اساسري انسران بروده اسرت كره براسراس

عمومي ،خردمات زيربنرايي و كراربری زمرين بره آنهرا توجره

طبقهبندی مازلو در رتبرۀ دوم و بعرد از نيازهرای جسرماني و

ميشود (عنابستاني و جوانشيری.)7 :7333 ،

موجب كاهش كيفيت زندگي يا انسجام آن

 .)1988:در تعاريف مربوط به برنامهريزی كالبدی نيرز گراه

زيستي قرار دارد و در صورت برآوردهنشدن نسبي ايرن نيراز،

بررا وجررود جايگرراه تعريررفشررده برررای امنيررت در مررتن

نيازهای ردۀ باالتر انسان مانند نياز به عشق و احتررام برهطرور

برنامه ريزی روستايي ،بره مقولرۀ امنيرت و جررايم در جوامرع

نسبي برآورده نمي شوند و انسان از دستيابي به باالترين نيراز

روستايي چندان توجه نشده است در حالي كه جررم معضرلي

خود  -كه خودشکوفايي است  -بازميماند (پراكزاد.)33 :7389 ،

اجتماعي در جوامع ماست كه بر زنردگي هرزاران نفرر در هرر

جان لنگ در الگوی نيازهای انساني ،سلسرلهمراترب و روابرط

سال تأ ير ميگذارد .يکي از داليل بيتوجهي به موضوع امنيت

بررين نيازهررا را در قالررب دسررتههررای مشررتمل بررر نيازهررای

در مطالعات روستايي اين است كه امنيت با ميزان پايين جرايم

فيزيولوژيک ،امنيت ،وابستگي ،عزت و اعتمادبهنفرس ،تحقرق

مترادف تلقي ميشود .ازطرفري ،آمرار و دادههرای پلريس تنهرا

خويشتن و زيباشناختي بررسي مي كند و امنيت را به منزلۀ يکي

جرايم گزارششده به پليس را در بر ميگيرد و سرطح واقعري

از نيازهای اساسي در مرتبۀ دوم اين تقسيمبندی قرار ميدهرد

جرم را نشان نميدهد ) .(Fraser, 2011: 6حرال آنکره برهدليرل

(به نقل از صالحي .)23 :7381 ،كارن هورنرای نيرز بررای نيراز بره

خصوصيات اجتماعي جوامع روستايي ممکن است همۀ افرراد

امنيرت بريش از نيراز بره ارضرا  -كره شرامل برخري نيازهررای

تخلفات را به پليس گزارش نکنند .اگرر روسرتاييان بيشرتر برر

فيزيولوژيکي اساسي اسرت  -اهميرت قائرل شرده اسرت .بره

كنترل اجتماعي غيررسمي متکري باشرند ،كمترر احتمرال دارد

تعبيری آنچه در تعيين شخصيت نقرش اساسري دارد ،نيراز بره

قانونشکنيها را به پليس گزارش دهنرد و تررجيح مريدهنرد

ارزيابي تأ ير مؤلفههای پيشگيری از جرم در طراحي محيط بر احساس امنيت ساكنان
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خارج از نظام رسمي دادگستری بره موضروع رسريدگي كننرد.

نظررام برنامررهريررزی روسررتايي در زمينررۀ فررراهمكررردن امکرران

همچنرين در جوامررع روسررتايي بيشررتر احتمررال دارد پل ريس و

كنترل های اجتماعي و پيشگيری از وقوع جررايم غافرل مانرده

ساكنان با يکديگر ارتباط شخصي داشته باشند ازايرنرو ،آنهرا

است در صورتي كره اگرر برنامره ريرزی روسرتايي مبتنري برر

تخلفات و جرايم را بهصورتي غيررسمي حل و فصل مي كنند

آرمان های اصريل و بنيرادی نظيرر امنيرت باشرد و بره صرورت

( .)Bouffard & Muftic, 2006: 64در بسياری از مناطق روستايي

كارآمدی به اجرا درآيد ،مي تواند در برقراری انتظرام يکپارچرۀ

ممکن است برخي ساكنان به فاصلۀ زيادی از ساير همسايگان

اجتماعي و كالبدی جامعه نقش مهمي ايفا كند.

خود زندگي كنند يا مسافتهای زيادی را برای كار ،خريد يرا
تحصيل بپمايند .اين بدان معناسرت كره خانرههرای روسرتايي

رویکرد پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی

ساعاتي از شبانهروز بدون نظارت رها ميشروند .حضرور كرم

به نظر مي رسد اكتفاكردن به ابزارهای كنتررل رسرمي و عامرل

پليس و نيروی انتظامي بهدليل وسعت منطقۀ زير پوشش آنهرا،

ازجمله پليس و دستگاه قضايي برای مقابله با شرايط نراامني و

موجب بروز جرم در مناطق روسرتايي برهراحتري و بره دور از

آشفتگي اجتماعي كافي نيست .جامعره شناسران و متخصصران

چشم ديگران ميشود ( .)Sagarin et al., 1982همچنين امرروزه

تعليم و تربيت برر راه حرل پيشرگيری اجتمراعي اشراره و برر

شبکۀ راههای ارتباطي مناسب موجب سهولت ارتکراب جررم

كنترررل رفتارهررای اجتمرراعي افررراد از برردو تولررد و ارائررۀ

در منراطق روسرتايي شرده اسرت (

Barclay & Donnermeyer,

آموزش های الزم تأكيد مي كنند .در ايرن ميران صراحبنظرران

 .)2007: 59جرايم روستايي جرايمياند كه در متن روستا اتفاق

علوم محيطي روش غيرمستقيم تری را مدنظر قرار مي دهند .هر

ميافتند كه يا شامل جرايم معمولي نظير دزدی و دعوا هسرتند

فضا مي تواند ازنظر عملکردی و كالبدی نقش متفراوتي داشرته

يا جرايمي كه تنها در منراطق روسرتايي روی مريدهنرد ماننرد

باشد .مسئله اين است كه بعضي فضاها به دليل شرايط كالبردی

 .)Ceccato,پنج حروزۀ كليردی

خاص يا ويژگري هرای عملکرردی در آن فضرا ،مري تواننرد از

موردبحث در جرمشناسي روسرتايي شرامل جررم كشراورزی،

عوامل زمينه ساز جرايم باشند (قليچ و عماری .)71 :7332 ،در اين

جرم محيطي ،مواد مخدر ،خشونت و جررم جوامرع روسرتايي

ميان نظريه پردازان مختلفري همچرون جرين جيکروب ،اسرکار

 .)Donnermeyer,پژوهشگران در دستهبنردی

نيومن و ،...مشکالت فضاهای كالبدی و جرم خيز را معرفري و

ديگری سه نوع جرم را بيشتر جرم روستايي ميدانند :نخسرت

عوامل پيشگيرانۀ جرايم را در اين مسير پيشنهاد كررده انرد كره

چيزی كه ميتوان آن را فعاليتهای قرانونشرکني ناميرد .دوم

به طور عمده در قالب اصول  CPTEDطرح مي شود .در حرال

خشونت بين افراد و سوم بينظمي و آشوب اجتمراعي .بررای

حاضر پيشگيری از جرم ازطريرق طراحري محيطري راهبرردی

نمونرره تعرردی و ورود غيرمجرراز برره زمررين يررا سرراختمان و

باسابقه در كاهش جرم است .اين بردان معناسرت كره عوامرل

واردكررردن خسررارت برره مررزارع و آزاررسرراندن برره دام در

محيطي مي توانند به كاهش ترس

از جرم كمک كننرد (كروردنر،

اجتماعررات كشرراورزی وجررود دارد .سرررقت از خانرره ،دزدی

 CPTED .)718 :7331شامل بهبود روشنايي ،قفلهرا و درهرای

وسايل نقليه و سرقت اموال از وسريلۀ نقليره ،رفتارهرای ضرد

محکمتر ،كاربرد ابزارهای نظرارتي و سراير تغييررات كالبردی

اجتماعي همچون پرسرهزدن جوانران در اطرراف نيرز در ايرن

است تا موجب افزايش همبستگي اجتماعي و كراهش جررم و

دستهاند (به نقل از وودز 712 :7331،و )713

ترس از آن شود ولي تغييرات طراحي كالبردی ،دشوارسرازی

دزدی تراكتور و دام

است

(2015: 158

(2016: 14

بنابراين ضرورت بررسي مقولۀ امنيت به طور غيرمسرتقيم
در بطن برنامه ريزی توسعۀ روستايي وجود دارد ولي تراكنون

هدف و كنترل دسترسي موجب جداييگزيني افراد مريشرود
ازاينرو ،بر نوعي از فنهای پيشگيری از جرم تأكيد مري شرود

پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعي ايران ،سال هفتم ،شماره پياپي  ،23شماره چهارم ،زمستان 7331

11

كه حفظ ،بازيابي و ارتقای جامعره را ترغيرب كننرد بنرابراين،

 -نظارت :بره معنرای توانمندسرازی محريط ازطريرق در

مراقبت ،كشيک و پاسباني از محله ،سياستهای جامعهمحرور

معرض ديرد قرارگررفتن و آسراني نظرارت اسرت كره امکران

و واكنشهای مشابهي توصيه ميشود كه منعکسكننردۀ پاسرخ

نظارت بر مناطق را بهوسيلۀ ساكنان يرا سرازمان هرای انتظرامي

جامعهمحور به جرم و ترس از آن و كاهش و كنترل رفتارهای

فراهم ميكند .بر اين اساس ايرن امکران فرراهم مريشرود كره

فردی در جامعه باشد ( .)Lab, 2010: 51بهتازگي مطالعاتي نيرز

مناطق در معرض ديد عمومي قرار گيرنرد و از ايجراد منراطق

در زمينۀ ارتباط ميان مؤلفرههرای  CPTEDو احسراس تررس

نظارت ناپذير و به اصطالح «مناطق كور» جلروگيری بره عمرل

انجام شده است احساس ترس و بي اعتمادی نسربت بره هرر

آورده شود (بمانيان و همکاران.)9 :7332 ،

 .)Sitiهردف

 -حمایت از فعالیتهای اجتماعی :با فراهم كردن برخي

آنچره موجرب آسريب شرود

(et al., 2012: 630

 CPTEDشناخت دقيق نشانه ها و عاليم جرم به شيوه ای است

فعاليت های اجتماعي عالوه بر اشتغال زايي و ايجاد تسرهيالت

كه به وسيلۀ افراد درک مري شرود سرپس جسرتجوی تغييررات

رفاهي ،مي توان ميزان نظارت انسراني را افرزايش

داد (صرالحي،

محيطي مشخصي است كه به طور مستقيم متوجه ذهنيت است

.)71 :7331

(كوردنر.)771 :7331 ،

 -تعمیر و نگهداری از فضا :نگهرداری بهترر از محريط

به طور كلي براساس مسرتندات ،تجربيرات و نظريره هرای

عالوه بر افزايش قلمروگرايي ميان ساكنان ،احساس تعلرق بره

دانشمندان جهاني در اين زمينه ،ميتوان به اصولي اشراره كررد

فضا را ارتقا مي دهد و اين حس را القا مي كند كره ايرن محلره

كه به منزلۀ مباني در طراحري محيطري اسرتفاده مري شروند كره

فضای امني دارد و كوچکتررين انحرراف و خطرايي در ايرن

عبارتاند از:

محيط برا واكرنش روبرهرو مري شرود .يرک پنجررۀ شکسرته و

 -قلمروگرایی و مالکیت :فضای بيروني بايد برهگونرهای

تعميرنشده ،نشانهای از اين است كه هيچكرس نگرران نيسرت

طراحي شود كه سبب ايجاد نوعي حس مالکيرت قروی شرود

بنابراين ،شکستن پنجررههرای بيشرتر هريچ هزينرهای نخواهرد

(آقرراغنيزاده و كالنتررری .)83 :7337 ،روشررني فضررای حائررل ب رين

داشررت (بمانيران و همکرراران )9 :7332 ،بررا مررديريت و نگهررداری

فضاهای عمومي ،نيمهخصوصري و خصوصري يرا بره عبرارت

مناسب از مبلمان ،تابلو ،عاليم و چراغهای روشنايي مريتروان

ديگر ،نقطۀ مشتركي كه فضاهای نيمهخصوصري و خصوصري

عالوه بر بهينه سازی هزينه هرا ،از براالرفتن قابليرت منراطق در

آغاز ميشود ،ميتواند به اين امر كمک كنرد .قطعيرت نداشرتن

جرم خيزی كاست (صالحي .)78 :7331 ،ذكر اين نکتره ضرروری

مالکيت موجب كاهش احساس مسرئوليت و افرزايش احتمرال

است كه اين مفهوم مي تواند در هر مکاني استفاده شود :مناطق

ميشرود (بمانيران و

شهری متراكم ،شهرها و شهرک های كوچک و مناطق روستايي

وقوع جرم و رفتارهای ناهنجار مقابلهناپذير
همکاران)9 :7332 ،

(.)Fennelly, 2013: 9

 کنترررل حرکررت و دسترسری :ارتبرراط بسريار انرردکموجررب كرراهش پويرايي فضررا مرريشررود و ارتبرراط بسريار و

یافتههای پژوهش

ناصحيح عامل ايجاد فرصت برای ارتکاب جرم است .كاهش

بررسی میزان احساس امنیت روستاییان

فرصررت برررای ارتکرراب جرررم ازطريررق راهبرررد هررای كنترررل

برای بررسي مؤلفه های  CPTEDمؤ ر بر ميزان احساس امنيت

دسترسي سازمان دهي شده (نگهبانان) ،مکرانيکي (قفرل هرا) و

از  9مؤلفه در قالب «قلمروگرايي ،كنترل حركرت و دسترسري،

(جي هوپر و جري دروگ،

نظارت و مراقبت ،حمايت از فعاليت های اجتماعي و تعميرر و

طبيعي (تعريف فضاهای مناسب) است
.)27 :7381

نگهداری» بهره گرفته شد .براساس يافته های جدول ( )2بريش
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از نيمي از پاسخگويان ميانگين مؤلفه های قلمروگرايي ،كنتررل

نشان مري دهرد همرۀ مؤلفره هرای  CPTEDموجرب برقرراری

حركت و دسترسي و نظارت و مراقبت را كمري بريش از حرد

احساس امنيت در پاسخگويان مي شروند .ضرريب همبسرتگي

متوسط و مؤلفههای حمايت از فعاليتهای اجتمراعي را كمترر

مثبت در مؤلفه های قلمروگرايي ،كنتررل حركرت و دسترسري،

از حررد متوسررط و تعميررر و نگهررداری را در حررد متوسررط

نظارت و مراقبت و تعمير و نگهداری گويای رابطه ای همسرو

دانسته اند .در اين ميان مؤلفۀ «قلمروگرايري» برا ميرانگين 3/77

با ميزان احساس امنيت است .همچنين شدت همبسرتگي ايرن

بيشترين و مؤلفۀ «حمايت از فعاليتهای اجتماعي» با ميرانگين

مؤلفه هرا در سرطح متوسرط شناسرايي شرده اسرت .در مقابرل

 7/87كمترررين ميررانگين را ميرران مؤلفررههررای  CPTEDداشررته

ضررريب منفرري مؤلفررۀ حمايررت از فعاليررتهررای اجتمرراعي

است به عبارتي ،مؤلفه هايي همچون قلمروگرايي و نظارت كه

نشان دهندۀ كمرنگ بودن نقش مثبت حيات شبانۀ فضا و نبودن

قلمرو محدودتری همچون محريط اطرراف سرکونت را در برر

يا نامناسب بودن شرايط برای فعاليت های تفريحي و اجتمراعي

مي گيرند ،ميرانگين براالتری داشرته انرد سرپس مؤلفرۀ كنتررل

است كه موجب مي شود تأ يری منفي بر احساس امنيرت فضرا

حركت و دسترسي كه نقش اجرايي  -عملکرردی طررحهرای

داشته باشند .ازسويي ،ضريب آن بيانگر رابطه ای خيلي ضعيف

هادی را دارد ،بيشتر نمود مييابد.

است كه به نظر مي رسد با توجه به ضعيف برودن ايرن رابطره،
مي توان با آماده سازی و سراماندهي شررايط بررای تبلرور ايرن

جدول  -3بررسی وضعیت مؤلفههای  CPTEDاز دیدگاه پاسخگویان
مؤلفه

شاخص های مؤلفۀ «قلمروگرايي» ،تنها حس مالکيت با ضريب

درصد افراد پاسخگو
خیلی
کم

قلمروگرايي 1/3

کم
77

متوسط
31/7

زیاد
73/1

خیلی
زیاد
77/7

میانگین
رتبهای
3/77

كنترل
حركت و

8/3

78/2

21/3

32/8

73/3

3/27

دسترسي
نظارت و
مراقبت

7/7

71/3

31

77/7

3/1

3/33

نگهداری
كل

شرراخصهررای مؤلفررۀ «كنترررل حركررت و دسترسرري»،كنترررل
نفوذپذيری ،نحوۀ طراحري خيابران و نظرام حركتري رابطره ای
مستقيم با احساس امنيت دارند به عبارتي ،كنترل رفتار پياده و
سواره و جداسازی اين حركت ها يا نحوه و چگونگي طراحري
معنادار دارند كه بايد در طراحي شربکۀ معرابر بره آنهرا توجره
شود .رابطۀ معکوس شاخص كارآيي حمل ونقل عمومي گرواه

91/3

21/2

77

7/1

7/7

7/87

اجتماعي
تعمير و

همبستگي  1/931با احساس امنيت رابطۀ معنادار دارد .از ميان

راستای مسير و عرض خيابران هرا برا احسراس امنيرت رابطرۀ

حمايت از
فعاليتهای

مؤلفرره ،در ارتقررای احسرراس امنيررت نقررش داشررت .از ميرران

بر اين است كه تسرهيل شربکۀ حمرل ونقرل عمرومي موجرب
تسهيل رفت وآمرد همرۀ افرراد ازجملره معترادان شرده اسرت

79/1

21/2

32/9

22/2

2/9

2/17

به طوری كه امنيت بيشتر زماني احسراس مري شرود كره ميرزان

71/8

73/3

21/1

28/3

1/1

2/32

نفوذپذيری حتي در زمينۀ نفوذ شبکۀ حمل ونقل عمومي كمترر
باشد .همۀ شاخص های مؤلفۀ «نظارت و مراقبت» بره صرورت

بررسی رابطۀ میزان احساس امنیت با مؤلفههای

CPTED

نظارت طبيعي ،مکانيکي و رسمي رابطه ای همسو برا احسراس

با توجه به نرمال نبودن داده ها برای بررسري رابطرۀ همبسرتگي

امنيت برقرار مي كنند كه در اين ميان نظارت طبيعري بيشرترين

بين متغيرها از نتايج آزمون اسپيرمن بهرره گرفتره شرد .رابطرۀ

نقش را دارد .وضعيت تعميرر و نگهرداری از فضرا در مؤلفرۀ

همبستگي با اطمينان  33درصد و سطح خطای كمترر از 1/17

«تعمير و نگهداری» نيرز رابطرۀ معنرادار و همسرويي را نشران
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مرريدهررد .مقايسررۀ ضرررايب همبسررتگي برررای مؤلفررههررای

تجاری يا ادغام فضاهايي با تنوع فعاليتي با فضاهای خطرخيرز

قلمروگرايرري ،نظررارت و تعميررر و نگهررداری نشرران مرريدهررد

(بازی و ورزش در فضاهای رهاشده يا خيابان) روی مي دهرد

عواملي كه بيانگر تمركرز فررد روسرتايي برر قلمررو سرکونت

كه امنيت را تهديد مي كند .به ايرن ترتيرب ،رابطرۀ ناهمسروی

اطراف خودند ،درجۀ تقريباً يکساني دارنرد .از همرين عوامرل

همبستگي به دست مي آيرد كره بره نروعي محردودكردن ايرن

مي توان ميزان اهميت و قابليرت و ظرفيرت حضرور مردمري و

فعاليت ها مي تواند احساس امنيت را ترغيب كند با اين حرال،

رفتارهای اجتماعي را تشخيص داد برا ايرن حرال ،بره رابطرۀ

مي توان با مکان يابي فضاهای فعاليتي ،آموزش افراد و تشرکيل

ناهمسررو و معنررادار شرراخصهررای «حمايررت از فعاليررتهررای

نهادهای مراقبتري و ديرده براني برهنروعي در رابطرۀ همسروی

اجتماعي» بايد توجه شود كه در صورت كاهش تنوع فعاليرت

حمايت از فعاليت های اجتماعي با احساس امنيت سرهيم شرد

و نبود حيات شبانۀ فضا ،احساس امنيت افزايش مري يابرد .بره

كه نيازمند بررسي است (جدول .)3

نظر مي رسد اين امر گاه به واسطۀ عملکرد معکوس واحردهای

جدول  -9نتایج همبستگی بین مؤلفههای  CPTEDو میزان احساس امنیت از دیدگاه پاسخگویان
قلمروگرایی

احساس امنیت

قملروگرایی و حس مالکیت

تفکیک عرصهها

کنترل نفوذپذیری

نحوۀ طراحی خیابان

کیفیت دسترسی

نظام حرکتی

کارآیی حملونقل عمومی

کارآیی شبکۀ معابر

معناداری

نظارت طبیعی

سطح

نظارت مکانیکی

همبستگی

نظارت رسمی

ضریب

حیات شبانۀ فضا

معناداری

تنوع فعالیت

سطح

تعمیر

همبستگی

کنترل حرکت و دسترسی

فعالیتهای اجتماعی

نگهداری از فضا

ضریب

نظارت و مراقبت

حمایت از

تعمیر و نگهداری

-1/119 1/332 1/938 1/113 1/931

-1/771 1/213 1/771 1/937 1/189 -1/993 1/213

-1/219

1/311 777/1

1/322 1/111 1/111 1/713 1/111

1/122 1/111 1/111 1/111 1/131 1/111 1/111

1/111

1/111 1/111

/711

1/937

1/797

-1/782

1/798

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

بررسی میزان اثرگذاری مؤلفههرای  CPTEDبرر احسراس

مقرردار خطاسررت (نمررودار  .)7همچنررين يکرري از مهررمترررين

امنیت

مفروضات رگرسيون ،وجودنداشتن ا ر هم خطي بين متغيرهای

برای تهيۀ الگوی رگرسيون نياز است ابتدا فرض های زيربنايي

مستقل است .شاخص های تحمل واريرانس و ترورم واريرانس

آن بررسي شوند .برای اين منظور جملۀ خطا بايد توزيع نرمال

اين فرضريات را آزمرون مري كننرد كره بايرد مقردار شراخص

داشته باشد (بهنامفر و راسرتي )219 :7337 ،كه نتايج آزمون  K-Sبا

تلورانس بين صفر و يک و شراخص  VIFكمترر از دو باشرد.

سطح معناداری  1/122و آمارۀ  1/193نشان دهندۀ نرمال برودن

يکي از مفروضات ديگر استقالل خطاهاست كره بايرد فررض

ارزيابي تأ ير مؤلفههای پيشگيری از جرم در طراحي محيط بر احساس امنيت ساكنان
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وجود همبستگي بين خطاها رد شود .برای آزمرون كرردن ايرن

 CPTEDبه ميزان  1/111واريانس متغيرر احسراس امنيرت را

فرض مي توان از آمارۀ دوربرين واتسرون اسرتفاده كررد .بررای

تبيين مي كنند .همانطور كه مالحظه مي شود سرطح معنراداری

تأييد اين فرض الزم است مقدار اين آماره در بازۀ  7/9تا 2/9

صفر است بنابراين ،فرضيۀ صفر آزمون مبني بر معني دارنبودن

قرار داشته باشد (لطفي و همکاران .)779-777 :7337 ،مقدار آمرارۀ

الگوی رگرسيون با اطمينان  39درصد رد مري شرود ازايرنرو،

دوربين واتسون اين الگو برابر با  7/127است.

الگوی رگرسيوني ازلحاظ آماری معني دار است .در ايرن ميران
سطح معناداری بررای همرۀ مؤلفرههرای قلمروگرايري ،كنتررل
حركت و دسترسي ،نظارت و مراقبت ،حمايت از فعاليت هرای
اجتماعي و تعمير و نگهرداری صرفر بره دسرت آمرده اسرت.
مقادير  tبيانگر اين است كه همرۀ مؤلفرههرای  CPTEDترأ ير
آماری معنيداری در تبيين متغير وابسته داشرتهانرد .عررض از
مبدأ  -1/311است كه ميزان متغيرر وابسرته را بردون دخالرت
متغيرهای  CPTEDنشان مي دهد .شيب خط برای فضاهای هر
يک از اين مؤلفه ها متفراوت اسرت .ضررايب اسرتاندارد بررای
قلمروگرايري ( ،)1/272كنترررل حركرت و دسترسرري (،)1/312
نظارت و مراقبت ( ،)1/713حمايت از فعاليت هرای اجتمراعي

نمودار  -1نرمالبودن مقدار خطا در الگوی رگرسیون مؤلفههای

( )-1/771و تعمير و نگهداری ( )1/281به دست آمرده اسرت

CPTED

كه ميزان تأ ير هريک از متغيرهای مستقل را بر متغيرر وابسرته
بازگو مي كند .بر اين اساس مي توان اذعان داشت كره بره دليرل

در جدول های ( )7تا ( )1مجموع مربعات ،درجرۀ آزادی،
ميانگين مربعات ،آمرارۀ فيشرر و سرطح معنراداری رگرسريون

ضعف متغير حمايت از فعاليت های اجتماعي ،شيب اين متغير

گزارش شدهاند .در مرحلرۀ اول ،نترايج بره دسرت آمرده ازنظرر

منفي است كه نشان دهندۀ ميزان ترأ ير معکروس آن برر ميرزان

روستاييان نشان ميدهند بين مجمروع مؤلفرههرای  CPTEDو

احساس امنيت است .ساير متغيرها ترأ يری همسرو برر ميرزان

ميزان احساس امنيت ضريب همبستگي  1/182برقررار اسرت.

احساس امنيت داشتهاند.

ضريب تعيين تعديل شرده بيرانگر ايرن اسرت كره مؤلفره هرای
جدول  -4نتایج رگرسیون مؤلفههای  CPTEDبر میزان احساس امنیت
الگو
7

ضریب تعیین

ضریب همبستگی
e

1/182

ضریب تعیین تعدیلشده

R

1/111

1/177

اشتباه معیار
1/31121

آمارۀ دوربین واتسون
7/127

جدول  -6معناداری رگرسیون اصول  CPTEDبر میزان احساس امنیت ()ANOVAb
الگو
7

درجۀ آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

ا ر رگرسيوني

87/838

9

71/381

باقيمانده

92/131

381

1/731

كل

733/339

389

F

773/717

سطح معناداری
e

1/111
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جدول  -5ضرایب میزان شدت اثرگذاری مؤلفههای  CPTEDبر میزان احساس امنیت
ضریب غیراستاندارد

الگو

B

7

Std. Error

عرض از مبدأ

-1/311

1/237

ضریب
استاندارد

t

Beta

سطح
معناداری

-7/237

1/111

اثر همخطی
تلورانس

VIF

قلمروگرايي

1/281

1/177

1/272

1/993

1/111

1/811

7/797

كنترل حركت و دسترسي

1/179

1/191

1/312

71/831

1/111

1/197

7/337

نظارت و مراقبت

1/279

1/193

1/713

7/178

1/111

1/193

7/321

حمايت از فعاليتهای اجتماعي

-1/792

1/173

-1/771

-3/913

1/111

1/188

7/797

تعمير و نگهداری

1/328

1/172

1/281

1/183

1/111

1/319

7/131

در اينجا برای بررسي ا رات غيرمستقيم متغيرهای مستقل

مسئوليت بيشتری نسبت به قلمرو سکونتي خود داشته باشرند،

بر متغير وابسته ،نياز است از روش تحليل مسير استفاده شرود

مراقبت از فضا باال مي رود و حتي زمراني كره خطرر نراامني و

كه مکمل الگوی رگرسيوني است .از فن تحليرل مسرير بررای

تهديد امنيت ارتباط تنگاتنگي با امالک آنها داشته باشد خيلري

تعيين ا رر مسرتقيم و غيرمسرتقيم و بريا رری برين متغيرهرای

سريع اقدام مي كنند .همانطور كه مؤلفۀ تعميرر و نگهرداری -

موجررود در نظررام علرري و ميررزان تطررابق الگرروی نظررری بررا

كه دربرگيرنردۀ تعميرر و نگهرداری اسرت  -اهميرت فزاينرده

مجموعهای از دادهها استفاده مي شود .از مؤلفه های اوليۀ رسرم

مي يابد .تأ ير زياد مؤلفۀ كنترل حركت و دسترسي بدين دليرل

نمودار ،وجودنداشتن مسير رفت وبرگشت بين متغيرهاست .در

است كه وضعيت شبکۀ معرابر برا تصرادفات جراده ای ارتبراط

اين روش همۀ مؤلفهها به غير از مؤلفۀ حمايت از فعاليتهای

نزديکي دارد كه در محيط های روستايي نفوذپذير و بافتهرای

اجتماعي به صورت غيرمستقيم نيز بر متغيرر وابسرتۀ احسراس

روستايي كه معابر بين روستايي و شهری را از دل خود عبرور

امنيت تأ يرگذارند .مؤلفۀ تعمير و نگهرداری تنهرا بره صرورت

مي دهند ،شدت مري گيررد بنرابراين ،كنتررل حركرت در ايرن

برون زا عملکرد دارد در حالي كه ساير مؤلفه ها هرر دو نقرش

روستاها مي تواند با احساس امنيت همراه باشد .عرالوه برر آن

درونزايي و برونزايي را دارند .برای ارزيابي تأ يرات مسرتقيم

شبکۀ معابر و نحوۀ طراحي آنها مي توانرد دعروت كننردگي يرا

و غيرمستقيم مؤلفه های  CPTEDبر احسراس امنيرت ،الگروی

بازدارندگي از فضا را تعريف كند كه اين عامل ترأ ير بسرزايي

تجربي زير ارائه مي شود .همان طور كه در جدول ( )1مشاهده

در ميزان جذب افراد غريبه به فضا و درنتيجه احساس امنيرت

ميشود ،از ميران همرۀ مؤلفرههرای  ،CPTEDمؤلفرۀ تعميرر و

دارد به عبارتي ،اين متغيرر حرس مالکيرت و قلمروگرايري را

نگهداری بيشترين تأ ير را برر احسراس امنيرت دارد (.)1/797

درگير مي كند .به همين دليل ا رات غيرمستقيم اين دو مؤلفه را

اگرچه تأ ير مستقيم مؤلفۀ كنترل حركت و دسترسري بريش از

مي توان در الگو مشاهده كرد .در روش تحليرل مسرير ،مؤلفرۀ

ساير مؤلفههاست ،ا رات غيرمستقيم مؤلفۀ تعميرر و نگهرداری

حمايت از فعاليت های اجتماعي نظير نتايج الگوی رگرسريون،

موجب مي شود ا ر كلي آن بريش از سراير مؤلفره هرا محاسربه

كمترين ميزان ا رگذاری را با ضريب ترأ ير  -1/771دارد .ايرن

شررود پررس از آن مؤلفررههررای كنترررل حركررت و دسترسرري،

امر نشان دهندۀ ضعيفبودن حمايتها ،تنوع نداشتن حمايتها

قلمروگرايي و نظارت و مراقبت تأ يرگذارنرد .ضررايب نسربتاً

و فراگيرنبررودن آنهررا بررين گررروههررای سررني و درنهايررت

مشابهي ميان مؤلفرۀ نظرارت و قلمروگرايري ديرده مري شرود.

همراستانبودن حمايت هرا برا موضروع احسراس امنيرت اسرت

همساني نسبي آنها بيانگر اين است كره وقتري سراكنان حرس

(نمودار .)2

ارزيابي تأ ير مؤلفههای پيشگيری از جرم در طراحي محيط بر احساس امنيت ساكنان

17

نمودار  -3الگوی تجربی مؤلفههای  CPTEDمؤثر بر احساس امنیت
جدول  -7اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و کلی مؤلفههای  CPTEDبر احساس امنیت
مؤلفههای

اثرات مستقیم

CPTED

اثرات کلی

اثرات غیرمستقیم

قلمروگرايي

1/272

1/11

1/312

كنترل حركت و دسترسي

1/312

1/173

1/337

نظارت و مراقبت

1/713

1/722

1/317

حمايت از فعاليتهای اجتماعي

-1/771

-

-1/771

تعمير و نگهداری

1/281

1/717

1/797

نتیجه

در اين پژوهش سعي شد با شناخت جايگاه مقولۀ امنيرت

امنيت از بنيادی ترين اركان زندگي هر فرد و جامعه اسرت كره

در برنامهريزی كالبدی روستايي ،رويکرد  CPTEDدر منراطق

در اعالميۀ جهاني حقوق بشر به منزلۀ يکي از حقوق اجتمراعي

روستايي آزمون شرود و ترأ ير آن برر ميرزان احسراس امنيرت

انسرران و در رديررف آزادی اسررت .منظررور از احسرراس امنيررت

ساكنان روستاهای دهستان طوس شناخته شرود .برا توجره بره

اجتماعي بعد رواني و ذهنري امنيرت اسرت كره از حضرور در

نتايج به دست آمده از پرسش نامه و معناداری الگوی رگرسيون،

فضاهای جمعي و تعامل با ساير افراد جامعه ناشري مري شرود.

ا رگذاری اصول اين رويکرد تأييد شد .با توجه به منفريبرودن

فضای امن كه مردم در آن حضوری قوی دارند برای زندگي و

ضريب مؤلفۀ حمايت از فعاليت های اجتمراعي كره برر ميرزان

كار جذاب تر است و برعکس فضای نراامن مررده و خطرنراک

احساس امنيت هم افزا نيست و هم راستا برا نتيجرۀ موردانتظرار

به تدريج و هر روز بيش از روز قبل دافع مردم خواهد بود .در

نيست ،ميتوان بيان كرد كره ترتيرب ا رگرذاری مثبرت اصرول

مناطق روستايي پيراشهری نروعي احسراس تعلرق نداشرتن بره

 CPTEDتنها به تعمير و نگهداری ،كنترل حركت و دسترسي،

جامعه و نبودن احساس امنيت رو به رشد اسرت حرال آنکره

قلمروگرايي و نظارت و مراقبت محردود مري شرود و نيراز بره

نياز است برا توانمندسرازی و ظرفيرتسرازی محلري ازطريرق

نقش هرچره بيشرتر نهادهرای ديرده براني در روسرتا احسراس

برنامهريزی مشاركتي به هدف تأمين امنيت رسيد.

مي شود تا مؤلفۀ حمايت را با ترأ يری مثبرت در ترأمين حرس
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امنيت دخالت دهند .تعميرر و نگهرداری مؤلفره ای اسرت كره

نظر كالنتز ( ،)1995نظارت با پژوهش عبدالمحيط و السراوالي

ارتباط تنگاتنگي با قلمرو خصوصي يا فضای اطراف سرکونت

( )2010و كالنتز ( )1995و در زمينرۀ قلمرويرابي برا پرژوهش

فرد روستايي دارد به همين دليل همچون ابزار دفراعي فرردی

آلرردرين و همکرراران ( )2012همسررو و بررا مؤلفررۀ حمايررت

عمل مي كند كه توجه هرچه بيشتر به آن حس امنيت بيشرتری

ناهمسوست.

را القا مي كند .اين مؤلفه امنيت فيزيکي ساختمان را نيز شرامل

با توجه به اينکه تمركز مطالعۀ حاضرر برر ابعراد كالبردی

مي شود .نظارت و قلمروگرايري از ديگرر مؤلفره هراييانرد كره

مؤ ر بر احساس امنيت بود ،به بعد اجتمراعي آن توجره نشرد

اهميتدادن به آنها همچون حفاظت از قلمرو شخصري اسرت

با اين حال يکي از اركران  CPTEDحمايرت از فعاليرت هرای

ولي حوزۀ نفوذ آنها فراتر از تک ساختمان اسرت .كراربرد ايرن

اجتماعي است كه نتايج پرژوهش نشران دادنرد بسرتر مناسربي

مؤلفه ها به ويژه در فضاها و بافت های مسکوني نمود مي يابد و

برای ترويج و حمايت از آن در محيط هرای روسرتايي فرراهم

نقش اجتماعي افراد را كه مي توانرد زمينره سراز حفرظ امنيرت

نيست ولي وجود ظرفيت و قابليت مردمي در سراير متغيرهرا

باشد ،به تصوير مي كشد .با توجره بره ضررايب ترأ ير ايرن دو

همچون نظارت طبيعي و قلمروگرايي تأييد شرد بنرابراين ،برا

مؤلفه مي توان بهنوعي به تأ ير حضور مردمي در حفرظ امنيرت

اذعرران برره اينکرره نسررل دوم رويکرررد  CPTEDبررر نيروهررای

اميرد بسرت و از دخالرت هرچره بيشرتر آنهرا در عرصرههرای

اجتمرراعي و فرهنگرري سررکونتگاههررا تأكيررد دارد و ازسررويي،

مختلف روستايي حتي تأمين امنيت نيز استفاده كرد .به همرين

رويکرررد برنامررهريررزی مشرراركتي و اجتمرراعمحررور در فراينررد

ترتيب به نظر مي رسد نهادهای مراقبتي و ديدهبراني در روسرتا

مطالعات برنامه ريزی روستايي اهميتي فزاينده دارد ،نياز اسرت

مي توانند چنان قدرتمند عمل كنند كره حتري رابطرۀ معکروس

در مطالعهای شاخصهای اجتماعي مؤ ر (پيوستگي اجتمراعي،

مؤلفۀ حمايت از فعاليتهرای اجتمراعي را بره رابطرۀ مسرتقيم

ارتباط ،فرهنگ جامعه ،آستانۀ ظرفيت) بر احسراس امنيرت يرا

تبديل كنند .يافته های پژوهش هرم راسرتانبودن حمايرتهرا برا

كاهش جرم در مناطق روستايي نيز ارزيابي شوند .هرچنرد در

ميزان احساس امنيت را در وجود عملکرد معکروس و ناسرالم

نظام مديريت ايران ،مقولۀ امنيت در زمررۀ وظرايف قرانوني و

برخي واحدهای تجاری يا ادغام فضاهايي با تنوع فعراليتي برا

مستقيم دهياری قرار ندارد ،احساس امنيرت در فضرا يکري از

فضاهای خطرخيز (برازی و ورزش در فضراهای رهاشرده يرا

مهم ترين شاخص های كيفيت فضا محسوب ميشرود و بهبرود

خيابان) مي داند كره برهدليرل ضرريب ترأ ير پرايين آن قابليرت

در ساختار روستاها تنها برا نگراه محلره ای در تحقرق اهرداف

اصالح وجود دارد.

افزايش كيفيرت زنردگي ممکرن مري شرود كره در ايرن راسرتا

بهطرور كلري بررسري نترايج پرژوهش حاضرر برا پيشرينۀ

مشاركت نهادهای اجتماعي را مري طلبرد و نيراز اسرت نقرش

پژوهش بيانگر ايرن اسرت كره پرژوهش حاضرر برا پرژوهش

دهياری و ساير نهادهرای مردمري بره دقرت تکميرل شرود .بره

سرگزی اول و قائمي شاد ( )7333ناهمسوست زيرا آنهرا همرۀ

عبارتي ،پيشنهاد مي شود مطالعات بعدی بر ايجاد شبکۀ پيچيده

اين مؤلفه ها را در راستای افزايش احسراس امنيرت مري داننرد.

و تقريباً خودآگاه و ناخودآگاه از نظارت های اجتمراعي تأكيرد

پژوهش حاضر با پژوهش هرای آلردرين و همکراران (،)2012

كننررد .الزم اسررت هنجارهررای اجتمرراعي ميرران خررود مررردم

عبرردالمحيط و السرراوالي ( ،)2010هرردايتي ( )2009و كالنتررز

بهصورت داوطلبانه رعايت و حفظ و برهوسريلۀ آنهرا در امرور

( )1995همسوست كه تنها برخي مؤلفه های  CPTEDرا مرؤ ر

زندگي اجرا شوند كه اين امر توسط نهادهای محلي تررويج و

مي دانند ولي اختالفي در ا رگذاری تک ترک متغيرهرا در ايرن

مديريت ميشود.

پژوهش ها ديده مي شود .در زمينۀ كنترل حركت و دسترسي با

ارزيابي تأ ير مؤلفههای پيشگيری از جرم در طراحي محيط بر احساس امنيت ساكنان
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