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 بررسی طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد ایجاد حس امنیت  در فضا
 

 *مرتضی طهماسبی بلداجی

 tahmasbi7755@yahoo.com ،*معماریارشد  کارشناس -1

 "بررسی طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد ایجاد حس امنیت در فضا "برگرفته از رساله کارشناسی ارشد با عنوان 

 

  چکیده

 
زندگی شهری، احساس امنیت جایگاه ویژه ای در آرامش و افزایش کیفیت زندگی خواهد داشت .  ل مختلفدر بین مسائ

امنیت از نظر لغوی به معنای راحت ،آسوده و بی بیم گردانیدن می باشد و مفهوم آن به دفاع یا حفاظت از خود ، خانواده ، 

می باشد . امنیت از نیازهای اساسی انسان است که نحوه ی  دوستان و اموال باز می گردد که خود نشان دهنده ضرورت بحث

پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم در ارضای نیازهای دیگر او دارد . انسان همیشه در طول تاریخ سعی در پاسخگویی به این 

، تشکیل نیروی نیاز داشته است ، ساختن ابزار آالت دفاعی ، ایجاد تاسیسات تدافعی و نظامی در سکونتگاه ها و شهرها 

نظامی و ... برخی از اقدامات او برای حفظ امنیت فردی و اجتماعی اش بوده است با این وجود در سال های اخیر ، تغییر 

ویژگی های جمعیتی ، اجتماعی و فرهنگی انسان ها تاثیر زیادی در شکل گیری مسکن داشته است . طبقه بندی ساده قشر 

کن مورد نیاز پاسخ گوی نیازهای دامنه وسیع استفاده کنندگان از مجموعه های مسکونی مخاطب برای دسته بندی گونه مس

محیطی است که می تواند نقش بسزایی در رضایت مندی  –نمی باشد در این بین احساس امنیت از جمله عوامل انسانی 

 انسان ها از فضایی که در آن زندگی می کنند داشته باشد .

 
 

  امنیت،مجتمع مسکونی،  فضای شهری، ری معما كلیدی: هایواژه
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 مقدمه

توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت دانست. سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و سکونت را می

باشد که این پیوند از تالش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی محیطی مفروض می

یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را ده است بدین ترتیب، انسان زمانی برخود وقوف میگردی

 [1] .تثبیت کرده باشد.

ساختن، سکونت گزیدن، »از نظر هایدگرطرز و طریق بودن انسانها بر روی زمین، سکونت کردنشان است. او در مقاله 

گشاید تا غذای ساختن( داللتهای قدیمی و پهنه مفاهیمی را از نو می) Bauenبا ریشه کلمه آلمانی « اندیشیدن

کند: همچنان که در وجود و زمان نیز از سکونت ذات وجود را بیان کند و سکونت را به بودن با چیزها تعبیر می

ونت است. ورزد که اندیشیدن و شعر الزمه سککند. او در گفتار خود اصرار میانسان در حقیقت خود وجود بحث می

کند. در پایان این مقاله چنین آمده است: اند فرض میترین ویژگی وجود مطابق آنچه فانیان او سکونت را اساسی

خانمانی اندیشد. بیگویند؛ اما کسی به مصیبت واقعی سکونت نمیدر حال حاضر همه از کمبود مسکن سخن می»

پاسخ هایدگر در پرسش از راه « کند.به مصیبت درك نمیبشر از آن است که کسی بحران واقعی مسکن را به مثا

دهند؛، و این مشروط بدان است فانیان سکونت را به سوی تمامیت ماهیت خود سوق می»حل مسئله چنین است: 

 [2] «که بر مبنای سکونت کردن بنا کنند و برای سکونت کردن فکر کنند.

 وبحث ها فته ها یا

وجود یك سقف باالی سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای سرپناه مناسب تنها به معنای »

ای. روشنایی، تهویه، سیستم گرمایی مناسب، مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه

سب زیست محیطی عوامل بهداشتی زیرساختهای اولیه از قبیل آبرسانی مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت منا

مناسب، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر کار و تسهیالت اولیه که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین 

ای معمارانه در محیط هویت ما را محرز کرده و امنیت را بر ما ارزانی میدارد؛ و خانه با مطرح شدن به عنوان پیکره[3]« شود.

یابیم که بر آنها وقوف داشته و گرامیشان یابیم. در خانه چیزهایی را میانجام هنگام پای نهادن به آن به آسایش دست میسر

پردازیم. سازند در کنارشان به زندگی میداریم. ما آنها را با خود از بیرون آورده و به خاطر آنکه بخشی از جهان ما را میمی

 پردازیم.خوانده شده می« داخلی آرامش»خصوصی، به آزمون آنچه  هنگام تحقق بخشیدن به سکونت

برای بشالرخانه قبل از هر چیزی فضا و مکان درونی است. درونی بودن آن در رابطه با بیرون آن، با کوچه و خیابان، رودخانه و 

یابد. همه هستی معنا و ارزش میهای بیرونی روستاو شهر، دریا و زمین و آسمان، طبیعت و جهان و سرانجام گستردهمزرعه،

دهد که در آرامش پروراند.و در نهایت خانه به ما این امکان را میترین حسن خانه این است که رویا را در خود میبرای او مهم

 .در خیاالت خود غرق شوی 

اساسی متخصصین و تئوری  و روش های ارتقای آن، به عنوان یکی از اولویت های "امنیت شهروندان"امروزه توجه به مفهوم 

پردازان شهری تبدیل شده است. جدای از اثرات اجتماعی و فرهنگی ناشی از برنامه ریزی و طراحی محیط های امن شهری بر 

الگوهای رفتار شهروندی و بهبود کیفیت محیطی نواحی سکونتی، تبیین ویژگی ها و اثرات مترتب بر نقش کالبدی شهر بر 

ا کاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهمیتی است که در قالب تئوری های نوین شهرسازی بدان کاهش جرایم شهری و ی

 اشاره می شود.
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 در آرای اندیشمندان وبازتابهای جهانیامنیت پیشینه وسوابق رویکرد

پیشییینه ااییداماال ومتحضییاال جهییانی در یرای اندیشییمندا       نام كتاب نظریه پرداز دهه

 وصاحبنظر   شهری

مرگ وزنددگی شدهرهای    جین جاکوبز 1960

 آمریکایی

 

 ( نیاز به خیابان های امن در شهر ) چشمهای ناظر بر خیابان (1

( تنددوع کدداربری 3(جداسددازی وتشددخیص مکانهددای عمددومی وخصوصددی   2

( استفاده مدوثر وبازدارندده از حضدور عدابران      4واختالط آنها در سطح شهر   

 ش احتمال وقوع جرائم.پیاده در مناطق شهری برای کاه

جلددددوگیری از جددددرائم  جفری 1970

شدددهری بدددا طراحدددی   

 محیطی

 

 ( کاهش پتانسیل طبیعی جرم خیزی مناطق شهری1

 ( شهروندان باید ببینند ودیده شوند ) نظارت عمومی(2

 ( شفافیت ودر معرض دید  قرار گرفتن فضاهای عمومی3

 ئم ( اشتیاق مردم برگزارش وبرخورد با تخلفات وجرا4

 ( قلمروبندی وایجاد حس مالکیت در ساکنین1 فضاهای قابل دفاع نیومن 1970

 ( نظارت طبیعی وتوانایی دیدن ودیده شدن2

( مجاورت کاربردی مسکونی با دیگر امکاندات  4-( بهبود سیمای ساختمان 3

( بررسی تاثیر گونه های مسدکن  6-(خلق فضای قابل دفاع5-مورد نیاز مردم 

(وجود کمترین میزان فضای غیر قابدل  7-نان در کنترل محیطبر توانای ساک

 -دفاع در بلوك های شهری مشکل از خانه های تك واحدی قرار داشتن بدا  

آپارتمانها در میان خانه های تك واحدی وبلند مرتبده هدا از نظدر دارا بدودن     

فضای غیر قابل دفاع دارا بودن بیشترین میدزان فضدای قابدل دفداع در بلندد      

( راحت تدر بدودن کنتدرل فضداهای عمدومی بدرای سداکنین در        8 -ها مرتبه

 آپارتمانهای کم واحد 
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ویلسدددددددون  1980

وکلینگ ویدل  

 براتینگهم

 جرم شناسی شهری

 

( پنجره هدایی شکسدته هسدتند کده     31(ارائه تئوری پنجره های شکسته )1

 فرصت را برای ارتکب واحتمال وقوع جرائم در سطح شهر فراهم می کنند

 هش پتانسیل های طبیعی جرم خیزی مناطق شهری( کا2

 ( اشاره به نابسامانی طراحی محیط مصنوع3

 ( اشاره وتاکید به ناکارامدی قوانین واستانداردهای طراحی شهری ومعماری4

( نقش موانع طبیعی وبازدارنده های موقعیتی در کاهش فرصت دهی بدرای  5

 تجاوزات وجرائم شهری 

تدددددددددددیم  2000و1990

ول کرو)مسدددئ

برنامدده هددای 

–آمدددددوزش 

هاویددددددددل 

 وکلولند

جلدددوگیری از جدددرائم از 

طریق طراحدی محیطدی   

CPTED 

 

 

( ارائه استراتژی وروشمندی این رویکرد برگدزاری کنفرانسدها وهمایشدهای    1

 CPTEDبین المللی با عنوان 

 

وتوصیه به در نظر گرفتن مسائل اجتمداعی   CPTEDایجاد رویکرد نسل دوم 

ورای توجه به محیط فیزیکی برای پیشدگیری از جدرم در   در روانشناسانه در 

 مناطق مسکونی

ایجاد بدل امنیت  گستری که وظیفه ایجاد امنیت و پایدار نگهداشدتن آن در    ماویل 2000

محالت را به ساکنین واگذار می نماید تا با کمك متخصصدین بده ایدن مهدم     

 دست یابد .

 

اد عینی براساس آمار وقوع جرم و جنایت قابل توصیف است، اما ابعاد ذهنی که از آن امنیت دارای ابعاد عینی و ذهنی است.ابع

 CPTED رعایت استانداردهای طراحی.شود تأثیر پذیری زیادی از عوامل روانشناختی داردبا تعبیر احساس امنیت یاد می

رتقا سطح احساس امنیت ساکنین گردد، ولی این مورد برای ادر محیط مسکونی باعث کاهش جرم خیزی و وقوع جرم می

رسد میزان اجتماع پذیر بودن فضا و میزان حس تعلق ساکنین به آن سایر عوامل محیطی و روانی باشد و به نظر میکافی نمی

مسکونی، تأثیر زیادی در ارتقا احساس  وجود روابط همسایگی باال در محله.هستند که تأثیر زیادی بر احساس امنیت دارند

 [4] اکنین آن دارد.امنیت س
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 نتیجه 

پیشنهاد  سدازی با مد نظر قرار دادن اصول این رویکرد و محوریت مشارکت عمومی، میتوان راهکارهای زیدر را بدرای ایمدن

 نمود:  

احداث فضاهای عمومی مطلوب: در صورتی که معیارهای الزم را برای جذب شهروندان دارا باشند، میتوانند به محلی  

و ناامنی در  جمع یا گذر باشند. در این صورت است که با فراهم آوردن زمینه حضور مردم در فضا، احتمال وقوع جدرمبرای ت

 آن را کاهش میدهد.  

: هر اندازه که مدخل یك فضا تاریکتر و محدود تر باشد، امکان وقدوع جدرم درآن اخروجیه -طراحی مناسب ورودی 

یت دسترسی پذیری فضا افزایش یابد، میزان تردد افراد در آن فضا افدزایش خواهدد یافدت. بیشتر است. در صورتی که اگر قابل

 گذر و حضور مردم عاملی خواهد بود برای ایمن سازی فضا.   بندابراین

 حضور شهروندان و امنیت فضا در ارتباطی متقابل با یکدیگر قرار دارند. یك فضای ایمن در صورت دارا بودن سایر معیارهای

جمعیت، محلی خواهد بود برای حضور اجتماعی مردم. در اینجاست که مساله نظارت عمومی مطرح مدی گدردد: در  جداذب

تر اجتماعی متشکل از نمایندگان )محله(. زمانی که هر شهروند خود را ملزم به  مقیداس کوچدك هدرشهروند و در مقیاس کلی

شهر بداند، میتوان اظهار داشت آن شهر از حیث تامین امنیت در فضاهای شهری، شهری است  مشدار کت در تدامین امنیدت

 آل  با چشمانی همیشه باز. ایده

 یمسکون مناطقدر تیامن نیتأم یراهکارها

 یمسکون مناطقدر تیامن نیتأم یراهکارها: 3ج

دها
کر
روی

 

ف
دا
اه

 

 های طراحی در مقیاسسیاست

 واحد مسکونی سایت

ل ا
نس

ل 
و

/C
P

TE
D

 
یه
 پا
ول

اص
 

 

ی
ند
روب
لم
ق

 

بندی صحیح فضاهای ایجاد احساس مالکیت از طریق عرصه

 خصوصی/ عمومی و عمومی خصوصی، نیمه

ها بوسیله شماری از عناصر طراحی سازی ساختمانهماهنگ

چون رنگ، شکل، سطوح پر و خالی و سبك معماری با 

 های اطراف خود در یك محله ساختمان

 هاریك از کاربریوضوح تفکیك ه

های وضوح و وفور تابلوهایی چون نام کوچه یا محله، نقشه

 برای مواقع اضطراری ها و شماره تلفنسایت بهمراه پالك خانه

 

ها برای ایجاد یك فضای گذار در جلوی خانه استفاده از ایوان

 بین عرصه عمومی و خصوصی

 های خصوصی از طریقایجاد مرزهای مشخصی برای عرصه

 کشیفرش یا نردهکاشتن گیاه، سنگ

ها بصورت بزرگ و با جانمایی و نورپردازی قراردادن پالك خانه

 مناسب 
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 اختالط سواره و پیاده

 های محلیها و کوچهآرام سازی ترافیك در خیابان

 هایی با نظارت اجتماعی یابی مسیرهای پیاده  در محلمکان

 هاا برای تعریف حدومرز پیادهروهاستفاده از پیاده

روها به یك پیاده های غیرضروری سایر پیادهاجتناب از اتصال

 روی اصلی

 استفاده از طراحی منظر برای هدایت افراد در مسیرهای امن

ای که فرصت باالرفتن یابی کاشت درختان بگونهتوجه در مکان

 ه باشد.ها وجود نداشتها و خانهاز درختان و نفوذ به ساختمان

ها و کم از یکی از پنجرهطراحی مسیر سواره به نحوی که دست

 های جلویی یا پشتی خانه قابل رؤیت باشد.یا درب

پناه بالکن و حصارکشی عدم استفاده از مصالح کدر برای جان

 پاسیوها

کاهش تعداد واحدهایی که دارای ورودی مشترك هستند ) 

 ترك استفاده نکنند(.آپارتمان از یك ورودی مش 4بیشتر از 

 

ی
یط
مح
ت 

فی
کی

 

تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها و عالئم 

ها و زواید از محیط و مدیریت مناسب ارتباطی و زدودن آشغال

 های زبالهسطل

 راهها روشنایی مناسب برای فضاهای پارکینگ و پیاده

 طراحی منظر مجموعه در جهت افزایش دید و نظارت عمومی

هایی جهت نشستن در طول مسیرها و حضور راردهی مبلمانق

 افراد در فضا

استفاده از مبلمان شهری زیبا و متناسب با مناطق مسکونی 

بخصوص در مساکن برای افراد کم درآمد با هدف کاهش 

 گراییاقداماتی چون تخریب

 

های زباله واحدی( در نظرگرفتن سطلهای تك) در مورد خانه

 شده در زمین در جلوی درب هر خانه کوچك و مخفی 

 ها رسیدگی به نمای خانه

ها، درها و کنار پیرایش درختان و شمشادهای پشت پنجره

 روهاپیاده

ی
یع
طب
ت 

ظار
ن

 

های اطراف قابل نحوی که از خانهطراحی مسیرهای پیاده به

 نظارت باشد.

ها و ها در محوطه باز جلوی خانهطراحی تعدادی از پارکینگ

مقابل واحدهای مسکونی برای افزایش نظارت بر فضا و  در

 گیری از سرقت اتومبیل.پیش

تعبیه پنجره رو به همه فضاهای شهری اعم از خیابان، کوچه، 

میدان، میدانچه و پیاده رو جهت ایجاد فرصت برای افزایش 

 های ناظر. چشم

ها و رتبهبلندم -خیزهای مسکن جرمپرهیز از ساخت گونه

های دو تا سه های تك واحدی و خانهتشویق به ساخت خانه
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یابی فضاهای سبز و تفریحی در جایی که از درب و پنجره مکان

 بسیاری از واحدها قابل رؤیت باشد.

-های تلفن و روزنامهقراردادن مولدهای فعالیت مثل کیوسك

ی رها شده و بال هاهای سیار در مجاورت زمینفروشی یا دکه

 استفاده.

ها در جایی که از پنجره واحدها بازی بچهیابی زمینمکان

 بوضوح قابل رؤیت باشد.

 ها و خیابان.ی زیاد بین خانهعدم وجود فاصله

های محلی تا جاییکه امکان تغییر و وجود انعطاف در میدان

تبدیل موسمی فضا برای اجرای مراسم خاص مانند چادر زدن 

های موقت و ... آوری اعانات، نمایشگاهام عزاداری، جمعدر ای

 فراهم باشد. 

های اجتناب از طراحی منظر بصورتی که نقاط کور یا مکان

 مخفی از دید ایجاد کند.

کاشت گیاهان خاردار در نقاط کور برای جلوگیری از اختفای 

 خالفکاران احتمالی

کمتر از یك متر روها با  ارتفاع کاشت درختچه در حاشیه پیاده

های باریك به منظور ایجاد حفظ نظارت طبیعی یا انتخاب گونه

 متر. 2و کم شاخ و برگ درختان، با ارتفاع تنه حداقل 

هایی که فرصت نفوذ خالفکاران کاشت درختان در مکان

 احتمالی به حریم خانه را فراهم نیاورد.

ها و یا اجتناب از کاشت درختان در مقابل درب یا پنجره خانه

های روشنایی خیابان، استفاده از ابزارهای امنیتی چون چرا 

 های مداربسته و... .دوربین

-های بلندمرتبه برای خانوادهطبقه )به اعتقاد نیومن، ساختمان

کنند، زیرا توسط های با درآمد باال و فرزندان کم، موفق عمل می

های های مداربسته و قفلنگهبان و ابزارهای امنیتی چون دوربین

 شود(.وبی محافظت میمخصوص، ساختمان بخ

یابی درب ورودی خانه در محلی که از خیابان قابل رؤیت مکان

 باشد.

قرار دادن عملکردهایی چون البی، پذیرش و مکان جلسات در 

ها از بیرون از پذیری آنهای بزرگ آپارتمانی و رویورودی بلوك

 ساختمان.

ای ها در محلی که از واحدهقراردادن آسانسورها و جعبه پله

 مسکونی قابل رؤیت باشند.

ها و نیز پلهدرنظرگرفتن روشنایی کافی برای آسانسورها، جعبه

 ها.حیاط

 ها رو به خیابان.طراحی نمای اصلی خانه

های معماری، ها با استفاده از المانتأکید بر ورودی ساختمان

فرش، تغییرات در نمای نورپردازی، تفاوت در متریال سنگ

 تمان و طراحی منظرقسمت ورودی ساخ

 عدم قرارگیری دیوارهای پر و بدون پنجره در کنار خیابان

ها به صورت پیلوت که نظارت را بر محطی عدم اجرای پارکینگ

 کند.کم می
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 یمسکون مناطق تیامن نیتأم یراهکارها: 3ادامه ج

دها
کر
روی

 

ف
دا
اه

 

 های طراحی در مقیاسسیاست

 سایت و واحد مسکونی

 د
ل
نس

د 
کر
روی
م 
و

C
P

TE
D

 

ت
رفی

 ظ
انه
ست
آ

 

 توسعه در مقیاس انسانی

 تراکم مسکونی متناسب با فرهنگ و جمعیت 

 اختالط کاربری زمین 

های جوانان وتشکیل های جلسات شهری، باشگاههای خیابانی، مکانهای جمعی، سرگرمیگرهای اجتماعی مثل باغچهایجاد تثبیت

 ادهایی در فضای آزو فروشگاه نمایشگاه

 هایی که محل جمع شدن اراذل و اوباش هستندهای رها شده در یك محله یا مغازهزا مثل خانههای جرمرسیدگی به مکان

 دهی به حرکت پیادهجهت

 افزایش کیفیت محیطی و پیشگیری از مهاجرت ساکنین به محالت دیگر 

   i استفاده از پایدارسازهای اجتماع دهند باثباتی که یك منطقه را بسوی جرم سوق میهای بیکاهش فعالیت

    iiهای متعادل زمینکاربری

ی
مع
 ج
گ
هن
فر

 

های فعال هنری که مردم را با یك هدف مشترك گرد هم آورده و به اشتراك گذاردن احساس مکان را بعنوان یك نیاز برای گالری

 کند.اعضای جامعه، ارضاء می

 ها و همسایگی خود مراقبت کنند.ست برای ساکنین که از خیابانوجود احساس مکان و تاریخ مشترك که دلیلی ا

 ها یا فضاهای شهری مرتبط با آنها. بیادگار نگهداشتن افراد یا حوادث مهم از طریق ایجاد المان

 های فرهنگی مثل ورزش، جشنواره موسیقی و وقایع هنری.ایجاد احساس جمعی از طریق فعالیت

ی
ماع

جت
ی ا

تگ
بس
هم

 

 مرکز خودگردان جمعی برای حل مشکالت محلهحضور یك 

 های نظارتی محله.ایجاد گروه

 ها و رویدادهای محلیمشارکت در سازمان

 های آموزشی گروهی.برگزاری برنامه

هایی برای آگاهی زنان در برابر تجاوزهای جنسی و کمك به افراد بدزبان برای های آموزشی ضد خشونت مثل آموزشوجود دوره

 برخورد مسالمت آمیزیادگیری 
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 های دوستی وسیع با روابط مثبتایجاد شبکه

 بخصوص مفاهیم هوش هیجانی( )  .iiiهای اجتماعی بر پایه مدرسههای آموزش مهارتبرگزاری برنامه

 های نظارتی.های حل مشکالت و یا تحلیل تضادها به ساکنین محله توسط گروهآموزش مهارت

 دارهای دروازهخانه -شوند مثل طرح گروهکه سبب جدایی ساکنین از یکدیگر می جلوگیری از اجرای هر گونه طرحی

های اجتماعی در محالت، مردم را گرد هم آورده تا یکدیگر را بهتر بشناسند ودر نهایت حس از طریق ایجاد عرصه برای فعالیت

 در آنها پرورش یابد.  iiتعلق یه اجتماع محلی

که مسئول شکل دادن رابطه میان مدیریت مجموعه   آپارتمانی بعنوان سرپرست آن ساختمانمنصوب کردن مستأجرین هر بلوك 

 مسکونی و ساکنین آن آپارتمان باشد. 

رج
خا
 با 
ط
تبا
ار

 
حله

م
 

 های رسمی با سایر محالت.های مشترك و فعالیتسایتهای خارج از محله مثل وبهایی با بنگاهتشکیل شبکه

 ونقل عمومی( برای ارتباط با مناطق خارج از محلهان کافی) مسیرهای دوچرخه و حملونقل به میزامکانات حمل

 هاو رابطه با سایر محله ها و روابط خارجی از قبیل مشارکتاتصال به شبکه

ی
تر
گس

ت 
نی
 ام
دل

م
 

 

در 
ت 

نی
 ام
ی
دار

پای

ی
کون

مس
ت 

حال
م

 

 ها از طریق دعوت از ساکنین و مشارکت آنهاآوری دادهمعسازگار کردن برنامه با نیازهای محله از طریق تشکیل میزگردها، ج
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