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 چکیده

 محیط امکانات بالقوه باتوجه به باشد. مي وجود امنیت در شهر و منطقه انسان، ضروری از نیازها يکي تعريف براساس

 در اين آرامش و امنیت ساکنین بتواند میزان بوده تا الزم کیفیت دارای که شود طراحي ای گونه به بايد محیط کالبدی، اين

مانند بافت های  عمومي فضاهای وجود فضايي فرهنگي در که شود مي امر از آنجا ناشي اين . ضرورت دهد ارتقاء را فضا

 عنوان زير به فضاهايي همچون سالن های نمايش، گالری ها، کالسهای آموزشي و... و شود مي شمرده اهمیت تاريخي حائز

ارتباط  شدحاضر،تالش  پژوهش بهبود امنیت و کاهش جرم در يک منطقه دارد. در در مهمي نقش مجموعه فرهنگي فضاهای

 موثر معماری عوامل راستا، اين در گرفته شود. قرار ارزيابي مورد کاهش جرم میزان و طراحي مجموعه فرهنگي کیفیت میان

طرح دو پرسشنامه  طريق از نمونه، عنوان به شهرشیراز در بین ساکنان گذر سنگ سیاه در ايجاد مجموعه فرهنگي بر

تعداد افراد موجود در اين تحقیق طبق فرمول است.  صورت گرفته spss افزار انرمب آنها وتحلیل وتجزيه )معماری و جرم(

 تحلیل روش با پايان ودر گرديده اندانتخاب  ه ایه میباشند که بصورت روش خوشااز ساکنین گذر سنگ سی ۷۳۳ن اکروک

 وجود بر حاضرمبني نتیجه پژوهش است ارائه شده پیشنهادی راهکارهای و نتیجه جمع بندی، ها همبستگي و توصیفي داده

يت با ادر نه دارد. وجود با میزان کاهش جرم عناصر کالبدی و محیطي مجموعه فرهنگي های شاخص بین رابطه مستقیم

 .ه پرداخت شده استادر گذر سنگ سی ها به طراحي مجموعه فرهنگيتوجه به آنالیز داده
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 مقدمه -1

بیان مسأله  1-1 

جوامع انساني همواره با پديده های مجرمانه و منحرفانه روبرو هستند. در جوامع همیشه افرادی وجود دارند که منافع مادی 

ظم و حفظ ن خود را از طريق نقض قوانین و مقررات تأمین مي کنند و باالخره جوامع انساني برای ادامه حیات و تحول موزون

    شانعمومي خود، همواره به اين قبیل افراد به عنوان بزه کار و کجرو مقابله مي کنند و علیه آنان از خود واکنش قهرآمیز ن

ک سو و مي دهند. بنابراين پديده مجرمانه، عمری به قدمت اجتماعات انساني دارد، لیکن اشکال آن، بر حسب زمان و مکان از ي

(.7۷3۳د و پیشرفت هر جامعه از سوی ديگر متفاوت است )عامری سیاهوئي،ماهیت و میزان رش  

   پیشگیری از جرائم با استفاده از طراحي معماری نوعي رويکرد هدفمند در جهت کاهش جرائم در محیط های شهر قلمداد 

ی شهروندان و در نتیجه مي شود که به طور مؤثری در افزايش سرمايه اجتماعي، بهبود کیفیت زندگي و افزايش رضايتمند

 (.7۷37بهبود رفاه اجتماعي و سالمت جامعه تأثیر بسزايي دارد )پور جعفر ، 

بي شک طراحان فضای شهری و معماران از تأثیر مرکز فرهنگي در ايجاد امنیت و پیشگیری از وقوع جرم با توجه به پیشینه 

هويت شهر است و نبود عنصر معماری عمومي جرائم و بزه کاری و تاريخي غافل نبوده اند. امروزه مرکز فرهنگي، تعريف کننده 

کاهش امنیت اجتماعي را سبب مي شود. شهر محیطي است با گوناگوني بسیار، با امکانات کم يا بیشتر، محله های پهن و 

رين ارتباط را با باريک و با خیابان ها و گذرگاه های مختلف که فضای اجتماعي را به هم پیوند مي زند. فضای شهری بیشت

 مردم و محیط زندگي برقرار مي کند و در نتیجه نقش بسزايي در هويت بخشي و احساس آرامش به شهروندان دارد. به نظر 

مي رسد در قرن حاضر محیط های نامطلوب شهری، مشکالت بسیاری را برای امنیت شهروندان ايجاد کرده و در رشد آسیب 

ا گسترش اين آسیب ها، امنیت رنگ مي بازد و جرائم باال مي رود امنیت اجتماعي، آرامش و های اجتماعي مؤثر بوده اند. ب

آسودگي خاطری است که هر جامعه ای موظف است در زمینه فرهنگي برای جامعه و اعضاء خود فراهم کند )اعتمادی 

 (.7۷31فر،

برای گسترش و آموزش فرهنگ مي باشد و عدم از مشکالت فرهنگي بافت تاريخي سنگ سیاه شیراز نبود مکاني  يتادر نه

استفاده از محله به غیر از ساکنین محله مي باشد که به ندرت کساني جهت گذراندن اوقات فراغت به اين محله مي روند . به 

ری نوعي گذر حس مالکیت به افراد مجرم ساکن در محله داده است که با آسودگي خاطر گذر به دلیل عدم رفت و آمد بزه کا

مي کنند. مشکل ديگر ساکن شدن اقوام مختلف به دلیل ارزان بودن خانه ها و اجاره بهای آن ها مي باشد که به علت عدم 

امنیت هزينه ساکن شدن در اين محله ناچیز است. هر سه  مشکل به سبب عدم امنیت اين گذر مي باشد . با وجود مرکز 

       شناسايي شدن دارند و محیط بستر نامناسبي برای فعل جرم مي شود فرهنگي و رفت و آمدهای فراوان مجرمین احساس

 ( .7۷33صالحي،( 

 فرهنگی مرکز 1-2

فرهنگي مکاني فرهنگي فراغتي است در زندگي امروزی که همگان ديگر فعالیت های شغلي در محیطي ساختني و  مرکز 

شهری است مي باشد. آرامش و استراحت جسم و جان بسیار ضروری است البته اين حداقل رسیدگي به انسانها است در اين 

ه ای دارد از اين رو است که مجموعه فرهنگي به منظور پرورش راستا ترتیب و شکوفايي انديشه ها و استعداد ها جايگاه ويژ

ذوق و استعداد افراد به خصوص جوانان و محلي برای تغذيه رواني شهروندان در محیطي هنری و هم چنین توسعه و نشر ابعاد 

 (.7۷3۳)کاظمي، هنردر زندگي افراد و شناساندن ابعاد ابعاد گوناگون زندگي بنا مي شود 
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 جرم عریف جرم و عواملت 1-3

  .مي کند نقض را قانون که رفتاری شیوه هر از است عبارت جرم

 باشد:   داشته وجود هم با عامل هم زمان چهار که مي افتد اتفاق وقتي جرم يک

 قانون -7

 مجرم -2

 هدف -۷

 (. 7۷3۳ جرم )اشنايدر، وقوع مکان -4

 جرم و فضاهای محیطی 1-4

اجتماعي است که به طور مستقیم با کیفیت زندگي شهروندان مرتبط است. اين ناهنجاری در  هایجرم يکي از ناهنجاری 

است. از آن جا شناسان، روانشناسان و ... بودههای زماني مختلف همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه علوم رفتاری، جامعهدوره

های شهری، ها در محیطد است، لذا وجود برخي ويژگيسو نیازمند مکان و بستر محیطي مساعکه وقوع هر نوع جرمي از يک

های مطرح شده در زمینه تأثیر عوامل محیطي بر روی رفتارهای اجتماعي به کند. تئوریخیز بدل ميهايي جرمها را به مکانآن

محیط انسان ساخت و  شود. يکي بر عوامل محیط طبیعي) آب و هوا، باد، دما، کوه و ...( و ديگری بر عواملدو بخش تقسیم مي

 .(7۷3۳)صالحي,  های شهری و تأثیر آن ها بر رفتار انساني تأکید داردمصنوع به ويژه محیط

های پیشگیری از جرمِ مکان محور ساخت در بروز رفتارهای مجرمانه، به تئوری های مرتبط با تأثیرعوامل محیط انسانتئوری 

رويکردهايي چون پیشگیری از جرم موقعیتي پیشگیری از جرم توسط طراحي های مکان محور شامل شهرت دارند. تئوری

شوند. پیشگیری از جرم توسط طراحي محیط هم چون فضاهای فرهنگي مشهورترين محیط ، امنیت از طريق طراحي و ... مي

در شهر و که در سال "یاختالط کاربر"های گیری از ايدههای وقوع جرم است.  اين رويکرد با بهرهرويکرد در کاهش فرصت

جین جکوبز مطرح شده بود، آغاز شد. جکوبز معتقد بود  "مرگ و زندگي شهرهای بزرگ امريکايي"در کتاب تأثیرگذار  7397

های طبیعي بر رفتارهای مجرمانه را مخدوش کرده است. وی نظريات خود را براساس که شکل جديد شهرها بسیاری از کنترل

های مسکوني با فرم فیزيکي متفاوت در نیويورک بنا نهاد میزان جرم گزارش شده در محیطآمارهای دقیق در خصوص 

 (.7۷37)اردبیلي، 

 جرم و طراحی ارتباط 1-5

 کند.  مشخص بزه کار فرد بر را اجتماعي و فردی مستقل متغیرهای تاثیر نتوانسته واحدی نظريه هیچ حال به تا 

 ناديده گرفته ها و تحلیل ها بررسي در کند، مي تبديل مجرم به را افراد که آن چه و جرم وقوع و بروز شرايط معموال از طرفي

 بین از کلي به شده يا ضعیف جامعه با پیوندهايشان که آورند مي رو بزه و جرم به هنگامي افراد که است اين واقعیت شود. مي

 شود. مي جدی آسیب فرد دچار باورهای و ها ارزش تعهدات، ها، حساسیت ها، وابستگي که است ای نقطه همان اينجا و برود

 بافت است مسلم آن چه رسند. نظر مي به اتفاقاتي چنین وقوع برای تری مناسب بستر اغلب شهری جوامع کلي نگاه يک در

 عنوان به خود روستايي، کوچک در جوامع تر عمیق و گسترده انساني ارتباطات و عاطفي پیوندهای و روستاها سنتي و ساده

 جرايم مي توان جمله آن از که دارد متفاوتي جرم انواع اما مي کند. بازی نقش جرايم وقوع کاهش در مهم و اساسي عاملي

 (.7۷39توکلي  و )کالنتریمي دهند  روی محیط شهری در که هستند جرايمي شهری جرايم برد، نام را شهری

 فرهنگي - هم چنین خصوصیات اجتماعي و محیطي و کالبدی های ويژگي دلیل به ها مکان بعضي است روشن آن چه

های  فرصت بازدارنده و مانع ها مکان بعضي برعکس دارند. وقوع جرم بیشتری برای فرصت و امکان آن، ساکنین واقتصادی

 جداگانه مقايسه و بررسي به ذيل در ونوع جرائم، تعداد ايجاد، در مکان تأثیر و اهمیت به توجه با رو اين هستند. از مجرمانه

 ( . 7۷33صالحي، (است  شده پرداخته شهری مناطق مختلف بین در جرم گانه شش های شاخص
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 جرم و فضاهای فرهنگی 1-6

 محیط شناخت با نمايد.طراحان ايفا جرايم وقوع از در جلوگیری مهمي بسیار نقش تواند فضاهای فرهنگي مي راستا، اين در

 وقوع از و نمايند ايجاد جرم برابر در مقاوم فضاهای میتوانند مناسب و طراحي ريزی برنامه با نیز و ها شهر در زا جرم های

هم چون مجموعه های  مکاني های ويژگي و جرم میزان و نوع بین رابطه شناخت با نمايند. بنابراين جلوگیری جرايم از بسیاری

 میزان حداقل به شهرها در را ناهنجاری میزان توان مي فضاها، گونه اين مناسب و معماری طراحي و ريزی وبرنامه فرهنگي

 (.7۷33)صالحي ،داد  تقلیل ممکن

 جرم و ارتباط آن با فرهنگ 1-7

 بستر آوردن فراهم برای تالش کنند. مي ارزيابي ناامن را خود سکونتي و های شهری محیط شهروندان از بطور کل بخشي 

 و شهروندی مندی رضايت در اساسي نقش دارای شهری امن های محیط و فضاها گیری آن شکل تبع به و اجتماعي امنیت

نباشند،  ايمن مردم برای کافي اندازه به شهری فضاهای وقتي آيد. مي بشمار اجتماعي پايدار توسعه قالب زندگي در مطلوبیت

وجود است.  عرصه فرهنگي رفتن بین از يا و امرکاهش اين حصل ما. باشند داشته نقش فرهنگ خلق در توانند نمي

 و فر )الماسي تواند باعث کاهش جرم نیز گردد باعث بهبود عرصه اجتماعي شده بلکه مي نه تنها های فرهنگيمجموعه

 (.7۷33انصاری،

 تاریخی های جرم و بافت 1-8

 خیز فضاهای جرم به شدن تبديل مستعد اجتماعي و کالبدی های ويژگي از اعم محیطي شرايط سبب به تاريخي های بافت

 که است از وقوع جرايمي ترس و ناامني احساس فضاها گونه اين از کننده استفاده افراد های دغدغه از يکي واقع هستند. در

 به شوند. مواجه ها آن با ها بافت درون اين عمومي فضاهای در قرارگیری و ها کوچه از مرور و عبور هنگام به است ممکن

 مجرمانه رفتارهای واعمال تعرض از ترس و دلیل نگراني فضاها به اين از کننده استفاده خاص اجتماعي های گروه ديگر عبارت

 بستان و بده حیطه تا دهند مي ترجیح خود، پذيری آسیب کاهش و برای دارند عمومي فضاهای در حضور برای کمتری فرصت

 افراد که شده محیطي تبديل به خود اجتماعي و وکالبدی ساختار در تغییر دلیل به سازند. امروزه محدود محیط با را خود های

 گونه اين از افراد که آن چه با شرايط موجود لذا هستند؛ روبرو ناامني خطر با آن معابر و عمومي فضاهای در قرارگیری هنگام

 اين از سرزندگي و حیات روح رفته رفته فضا در حضور افراد شدن کمرنگ با و گرفته قرار تضاد در باهم دارند انتظار محالت

 عدم دلیل به را فضايي مردم اگر "است  معتقد رود. الین به زوال مي رو آن اجتماعي و کالبدی حیات و بربسته رخت محله

توان باعث مي لذا با طراحي فضاهای مانند مجموعه فرهنگي. "است رفته بین از عمومي عرصه نکنند، استفاده ترس يا راحتي

 (.7۷33 همکاران، و )تفرشي کالن شهرها گرديد های تاريخي جرم در بافتکاهش 

 شیراز محالت 1-9

به دو دسته بزرگ حیدری و نعمتي تقسیم شده بودند. حیدری به محالتي گفته مي شد که افراد آن  شیراز در کل محالت 

شد که ساکنان آن خود نعمتي به محالتي اطالقي ميو  دانستندکه از مشايخ عرفان بود، مي سلطان حیدر محالت، خود را پیرو

 .دانستندمي ترين عرفای عصر بودترين و شاخصکه او نیز از بزرگ شاه نعمت اهلل ولي را پیرو

درب  ،سنگ سیاه  ،سرباغ وپنج محله را حیدری خانه بازار مرغ و میدان شاه ،باال کفت ،درب شاهزاده ،حاق بیگاس پنج محله

 (. 7۷39 )دلخواه،را نعمتي خانه مي گفتند سر دزک و لب آب ،مسجد

 محله سنگ سیاه 1-9-1

تر و حصار تر و کوچککه محالت را کم کريم خان زند باشد. از زمانقديم مي شیراز هایمحله سنگ سیاه، نام يکي از محله

 با اين محله ادغام شد و روی هم رفته به هر دو، محله ای جداگانه بودکه خود محله محله درب کازرون تر کردند،شهر را تنگ

هکتار ساخت دارد و از  31محله سنگ سیاه پهنه بزرگي است در جنوب غربي بافت تاريخي که حدوداً .گفتندسنگ سیاه مي

 ، از غربمحله میدان شاه و محله سرباغ اين محله از شمال به.تاريخي اين شهر است تباف ساختاری های اصلي ترين پهنه

آرامگاه دانشمند . شده استمحدود مي محله سردزک و از شرق به دروازه کازرون ، از جنوب بهمحله باروی شهر به
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B2%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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وضعي نامطلوب ی کوچک و متروک به در اين محله قرار داشته است که در يک حجره سیبويه معروف به عمروبن عثمان بزرگ

قرار داشت. در ابتدا نام اين محله، سنگ سیبويه بوده يعني محله ای که سنگ و  هقرار گرفته بود و بر روی قبر وی سنگي سیا

قبر وی سنگ سیاه قرار داشت. ولي به مرور زمان در اثر اشتباه عوام و وجود سنگ سیاه بر روی قبر، به نام سنگ سیاه مشهور 

 (.7۷39 . )دلخواه،شده است

 موضوع اهمیت  1-2

تأمین امنیت به عنوان يکي از اساسي ترين نیازهای انسان، همیشه و در همه جوامع مورد توجه بوده است. به همین دلیل 

سرمايه های زيادی، صرف تأمین امنیت شهرها و سکونت گاه های مختلف مي شود و عالوه بر سرمايه های مادی، افراد زيادی 

ی تأمین اين خواسته مهم از دست مي دهند. به همین دلیل جستجو و تحقیق در ارتباط با راه کارهای تأمین جان خود را برا

امنیت و به خصوص کشف راه های بهتر و کم خطرتر برای تأمین امنیت و عوامل و مؤلفه هايي که در اين راه نقش دارند 

جرائم با استفاده از طراحي محیطي در شهرها ديدگاه جديدی است ضرورتي غیرقابل انکار مي باشد. در اين زمینه پیشگیری از 

در واقع پیشگیری از جرم از طريق طراحي محیط فیزيکي به دنبال اين مساله هستیم که که توجه را به خود جلب نموده است. 

هزينه ارتکاب جرم، وقوع  کار و افزايش از طريق تغییر در شرايط هدف مورد جرم و نیز از دسترس قرار دادن آن نسبت به بزه

 ( .7۷3۳)عامری سیاهوئي، جرم را به حداقل برسانیم

بي توجهي به اين فضاها ونقش موثر آن ها در  عدم وجود فضاهای امن شهری و بستر فرهنگي مناسب در بافت سنگ سیاه از

نه های موردی انجام شده بسیاری ارتقاء فعالیت های فرهنگي  و کاهش جرم مي باشد. اين در حالي است که پژوهش ها و نمو

آمريکا و انگلستان متوجه اين موضوع بوده ولزوم پرداختن به ابعاد جامع تر آن را در طراحي و  ،از کشورهايي هم چون استرالیا

 (. 7۷33شهرسازی مي باشد. بنابراين لزوم توجه به اين مقوله در کشور ما نیز بسیار ضروری مي باشد )صالحي ،

 پیشینهو  ادبیات 1-3

 موجود اختالفات آن ها و با تجمع کند مي جلب خود به را نقاط ديگر مردمان ، وپندارها ها ارزش تنوع با شهری زندگي

(. تعريف پیشگیری از بزه کاری که در چند سال 7۷3۷ گذارد )شیخاوندی مي تزايد به رو اجتماعي برخوردهای و شده تشديد

به خود اختصاص داده است، نحوه ی اجرا و توسعه و تدابیر آن از يک کشور به کشور  اخیر عمده ی ادبیات جرم شناسي را

قانون مجازات  2(. در خصوص تعريف جرم، قانون گذار جمهوری اسالمي ايران در ماده 7۷37ديگر فرق مي کند )ابراهیمي،

که در قانون برای آن مجازات تعیین شده هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل »مقرر   مي نمايد که :  7/2/7۷32اسالمي مصوب 

( . با تعريفي که بیان شد، پديده جنايي فعلي است، نخست مخالف نظم 7۷32)زاهدی، « باشد جرم محسوب مي شود

 (.7۷34اجتماعي، دوم پیش بیني که در قانون جزا و توام با مجازات )اردبیلي،

خاصي مهار بزه کاری، کاهش احتمال جرم، کاهش وخامت جرم، پیرامون در مجموعه اقدام ها و تدابیر غیرقهرآمیز که با هدف  

علل جرائم اتخاذ مي شود. در اين تعريف اقدام پیشگیرانه اقدام غیرقهرآمیزی است که بر عوامل جرم را اعمال مي گردد. 

ش و زحمت و نیز خطرات براساس اين تعريف، چنان چه بزه کار در محاسبه خود، میزان سود احتمالي را در مقايسه با تال

 .(7۷37موجود ضعف بداند از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد )ابراهیمي،

 مناسبات فرهنگي، های زماني، زمینه و مکاني هاى مشخصه تأثیر تحت شدت به که است مفاهیمي جمله از کارى بزه

 جوامع تمامي در تا است شده سبب امنیت و نظم برقراری دارد. لزوم قرار سیاسي مالحظات و اقتصادی ساختار اجتماعي،

 که وضعیتي هستند و شرايط دارای ها زمان و ها مکان برخي باشد. اهمیت حائز و توجه مورد کارى با بزه رويارويي همواره

 که مکاني و زمان هستند، مناسب مکان و دنبال زمان به جرم، ارتکاب برای کاران بزه است. زياد ها آن در بزه وقوع احتمال

 مکان و ها زمان در وضعیت و شرايط تغییر باشد. برداشته در را کارى بزه از منافع حاصل حداکثر و دستگیری خطر حداقل

 شرايطي و وضعیت ارائه، ديگر، محیط بیان به باشد. مؤثر جرايم آمار کاهش در ای مالحظه قابل شکل به تواند مي های خاص

 ها موقعیت و ها فرصت اين بردن بین از و تغییر آورد. مي دست آن به در بزه ارتکاب جهت مناسبي فرصت کار بزه که  است

 دهد. مجرمان افزايش برای را بزه ارتکاب از ناشي خطرات و کند دشوار يا و نموده سلب وی از را ارتکاب جرم امکان تواند مي
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 گیرى شکل موجب شهری های محدوده بر برخي حاکم فرهنگي و اقتصادی اجتماعي، خصوصیات و کالبدی هاى ويژگى

 بسیار جرايم تعداد که گیرد مي شکل هايي کانون شهرها محدوده در بدين ترتیب شود. مى مجرمانه اهداف و ها فرصت

 (.7۷39توکلي  و )کالنتری دارد ديگر های محدوده با در مقايسه باالتری

  پژوهش اصلیهدف  1-4  

 .ای سنگ سیاه باعث کاهش جرم و جنايت گردددر منطقه مجموعه فرهنگيدارد با طراحي  اين پژوهش سعي 

 پژوهش پرسش 1-4-1

 وجود دارد؟ و کاهش جرم فرهنگي هبین عوامل طراحي در مجموع يچه ارتباط

 پژوهش  فرضیه 1-4-2

ايجاد نمود  فرهنگي همجموعو عوامل کاهش جرم،  حي مجموعه فرهنگيابین عوامل طر با يافتن ارتباط منطقي رسدبه نظر مي

 .قا اين منطقه از بافت گرددتکه باعث ار

 روش تحقیق  -2

 روش تحقیق  2-1

 تحقیقات طريق از که معلوماتى و شناختى بستر و زمینه از استفاده ردی مي باشد و بادسته تحقیقات کارب ءتحقیق جز اين

 و رفاه یتوسعه جهت در الگوها و اشیاء ها،روش ابزارها، سازىبهینه و بهبود و بشر هاى نیازمندى رفع براى شده فراهم بنیادى

  گرفته کار به موجود وضعیت بهبود برای اساسا آن نتايج و گیرندمى قرار استفاده مورد انسان زندگى سطح ارتقاى و آسايش

 .شود مي

میداني مي باشد. متغیرها شامل عوامل معماری روش گردآوری اطالعات در ابتدا به روش کتابخانه ای  و  در مرحله دوم روش 

در طراحي مجموعه فرهنگي بعنوان متغیرهای مستقل ومتغیر کاهش جرم بعنوان متغیر وابسته مي باشد. در ابتدا اطالعات 

 گردد.آوری ميهای معتبر جمعها و کتابنامهاز مقاالت، پايان و روش تحلیل محتواای اولیه بصورت روش کتابخانه

به  کار مي باشد که اطالعات ازطريق میداني جمع آوری گردد. گام دوم روش مطالعات کتابخانه ای نیاز از رمرحله دوم بعدد

 تحقیقات زمره در موجود مي پردازد، شرايط بیشتر شناخت به پژوهش اين اين که دلیل باشد. بهمي صورت میداني و کمي

عوامل معماری در طراحي مجموعه  میان رابطه يک بررسي به موجود وضعیت شرح از پس عالوه، مي گنجد . به ارتباطي

 همبستگي تحقیقات نوع از پژوهش اين بنابراين است شده ورزيده بر کاهش جرم مبادرت تاثیر گذار مولفه های فرهنگي و

 است.

 آماری جامعه بررسی 2-2

 يک ای( دارای يا    منطقه مشخص)جهاني جغرافیايي مقیاس يک در که افرادی و عناصر کلیه از است عبارت آماری جامعه

باشند.  مسکوني سنگ سیاه مي محله ساکنین از تعدادی شامل پژوهش اين آماری جامعه باشند. مشترک صفت چند يا

 نفر بر اساس اطالعات میراث فرهنگي شیراز  7۳2۷3آماری  جامعه سیستم انتخاب ساکنین به صورت خوشه ای بوده و کل

 باشد. مي

 گیری نمونه شیوه و نمونه حجم 2-3

 عنوان تواند به را  مي مطالعه مورد جامعه افراد از تعداد چه محقق که است آيد اين مي پیش تحقیق جريان در که سؤالي

 حاصل نتايج اطمینان خاطر با محقق بتواند تا باشد بايد نفر چند نمونه افراد تعداد و حجم عبارتي به کند؟ يا تعیین نمونه

    استفاده کوکران فرمول نمونه از حجم تعیین دهد؟ برای مطالعه تعمیم مورد جامعه به را شده محاسبه های شاخص و

 نمايیم. مي
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           pq 2t  2pq / Nd     2n= Nt  
 

 :آن در که

p  3/1برابر است با   متغیر صفت نسبت : برآورد 

t   39/7در صد برابر است با  33اطمینان  ضريب برای الزم استاندارد : تعداد اشتباه 

N  2۷3/7۳۷برابر است با آماری جمعیت : حجم  

d    : 13/1مطلوب برابر است با  احتمالي دقت 

 است. شده گرفته نظر در 1/ 13برابر با   p مقدار 

 اجتماعي علوم تحقیقات در مطلوب احتمالي دقت باشد. مي39/7با   برابر t اندازه و شده درصدتعیین 33سطح در اطمینان

 مي شود. محاسبه نمونه حجم کوکران، فرمول در فوق مقادير مي باشد که با جايگزيني 13/1با  برابر

 

(0/5 *0/5)=376/81 2+ (1/96) 2* (0/5*0/5) / (17235) * (0/05)  2n= (173/235) *(1/96) 
 

 متناسب خوشه ای گیری نمونه ، تحقیق اين در مناسب گیری نمونه گرديد و روش برآورد نفر ۷۳۳ نمونه تعداد بنابراين،

 تعداد ، خوشه ای متناسب گیری نمونه در انتخاب شدند. خوشه ای مرکب گیری نمونه روش با افراد نهايت در که باشد. مي

 شناخته آماری جامعه ابتدا کل در اين پژوهش در است آماری جامعه کل در بخش آن نسبت اندازه به بخش هر در نمونه

 شده است.   محاسبه آماری جامعه کل در گروه آن نسبت اندازه به گروه هر در تعداد نمونه آن از بعد و شده

  تحقیق پایایی 2-3-1

 که ابزار اندازه معناست اين به شده ياد . مفهوم است گیری اندازه ابزار فني های ويژگي از يکي پايايي يا اعتماد قابلیت

 روش از پايايي آزمون منظور تعیین به تحقیق اين در دهد. مي بدست يکساني نتايج اندازه چه تا يکسان شرايط در گیری

اين روش برای محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها يا است.  گرديده استفاده کرونباخ آلفای

کند بکار مي رود. در اين گونه ابزارها، پاسخ هر سوال مي تواند مقادير هايي که خصیصه های مختلف را اندازه گیری مي  آزمون

برای محاسبه ضريب آلفای کرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره های هر زير مجموعه سوال های  عددی مختلف را اختیار کند.

 پرسشنامه )يا زير آزمون( و واريانس کل را محاسبه کرد.

 آلفای میزان  مي بینیم که دهد. همانطور مي نشان تحقیق را متغیرهای )پايايي( دروني انسجام ضريب میزان 7-۷ جدول 

 گويه ها دروني انسجام میزان بودن باال نشانگر ضرايب مي باشد. اين 32/1وامنیت  ۳9/1ايمني و   3۷/1سازگاری   کرونباخ

 است. 

 (اعتبار اندازه گیری )روایی  2-3-2

مي سنجد. بدون آگاهي  دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را( به اين سوال پاسخ ميرواييمفهوم اعتبار ) 

جهت  اعتبار محتواپژوهش از روش  در اين توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.از اعتبار ابزار اندازه گیری نمي

اعتبار محتوا نوعي اعتبار است که معموال برای بررسي اجزای تشکیل دهنده يک ابزار ايي مورد استفاده قرار گرفته است. رو

شود. زمان با تدوين آزمون در آن تنیده مي اعتبار محتوا ويژگي ساختاری ابزار است که هم. شوداندازه گیری به کار برده مي

شود. از اين رو اعتبار محتوا به وسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین مياعتبار محتوای يک آزمون معموال ت

مورد ارزيابي قرار گرفته است و هر دو  متخصصپژوهش پرسشنامه ها توسط هشت نفر  . در اينقضاوت داوران بستگي دارد

 پرسشنامه معتبر مي باشد.
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 تجزیه و تحلیل داده ها 2-4

برکاهش جرم در بافت تاريخي  موثرطراحي در مجتمع فرهنگي عوامل بررسي برای حاضر پژوهش نوع بودن کمي به توجه با

سه بخش  و در اس. پي. اس. اس توسط نرم افزار و شده گردآوری موردنظر های داده پرسشنامه محله سنگ سیاه از طريق

 همبستگي تحلیل روش با و در پايان است قرارگرفته تحلیل و تجزيه مورد استنباطي آمار ، گويه ها و توصیفي کلي آمار

مثل  توصیفي آمار های روش از پژوهش است . در اين شده ارائه پیشنهادی راه کارهای و نتیجه بندی، ها جمع داده

 شد. استفاده پیرسون همبستگي ضريب مثل استنباطي آمار ، گويه ها و درصد فراواني،

 یافته ها-3

 توصیفی های یافته  3-1
 تعداد افراد بر حسب جنسیت 3-1-1

گذر سنگ  پاسخگويان از نفر 231 يا درصد ۷/99نفر مي باشند ،  ۷۳۳دهد از کل جامعه آماری که  مي نشان 7جدول شماره 

 باشند.  مي زن نفر 72۳ يا درصد ۳/۷۷و  مرد سیاه

 
 : تعداد افراد گذر سنگ سیاه بر حسب جنسیت1جدول 

 فراوانی درصد فراوانی جنس منطقه سنگ سیاه

 تعداد افراد گذر سنگ سیاه

 ۷/99 231 مرد

 ۳/۷۷ 72۳ زن

 711 ۷۳۳ کل

 

 

 تعداد افراد بر حسب تاهل  3-1-2

گذر سنگ  پاسخگويان از نفر 792 يا درصد 4۷نفر مي باشند ،  ۷۳۳دهد از کل جامعه آماری که  مي نشان 2جدول شماره 

 باشند.  مي متاهل نفر 273 يا درصد 3۳و  مجرد سیاه

 
 تاهل: تعداد افراد گذر سنگ سیاه بر حسب  2جدول 

 فراوانی درصد فراوانی تاهل منطقه سنگ سیاه

 تعداد افراد گذسنگ سیاه

 3۳ 273 متاهل

 4۷ 792 مجرد

 711 ۷۳۳ کل
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 تعداد افراد بر حسب میزان سواد3-1-3

گذر  پاسخگويان از نفر 774 يا درصد 2/۷1نفر مي باشند ،  ۷۳۳آماری که دهد از کل جامعه  مي نشان ۷جدول شماره 

 لیسانس فوق نفر ۷۳ يا درصد 3/3نفر لیسانس و  777 يا درصد 9/23ديپلم،  نفر فوق ۳3 يا درصد 3/73ديپلم،  سنگ سیاه

 باشند.  مي

 
 : تعداد افراد گذر سنگ سیاه بر حسب میزان سواد 3جدول 

 فراوانی درصد فراوانی میزان سواد منطقه سنگ سیاه

 تعداد افراد گذر سنگ سیاه

 2/۷1 774 ديپلم

 3/73 ۳3 ديپلم فوق

 9/23 777 لیسانس

 3/3 ۷۳ لیسانس فوق

 711 ۷۳۳ کل

 

 تعداد افراد بر حسب مدت سکونت  3-1-4

گذر  پاسخگويان از نفر 723 يا درصد 7/۷۷نفر مي باشند ،  ۷۳۳دهد از کل جامعه آماری که  مي نشان 4جدول شماره 

 3۳ يا درصد 7/2۷سال و  3الي  3نفر  ۳3 يا درصد ۳/21سال ،  ۷الي  7نفر  3۳ يا درصد 7/2۷سال ،  7کمتر از  سنگ سیاه

  سال در منطقه سنگ سیاه سکونت دارند.  71بیش از  نفر

 
 : تعداد افراد گذر سنگ سیاه بر حسب مدت سکونت 4جدول 

 فراوانی درصد فراوانی مدت سکونت منطقه سنگ سیاه

 تعداد افراد گذر سنگ سیاه

 7/۷۷ 723 سال 7کمتر از 

 7/2۷ 3۳ سال ۷الي  7

 ۳/21 ۳3 سال 3الي  3

 7/2۷ 3۳ سال 71بیش از 

 711 ۷۳۳ کل

 
 سنی تعداد افراد بر حسب گروه 3-1-5

گذر سنگ  پاسخگويان از نفر 41 يا درصد۳/71باشند ، نفر مي  ۷۳۳دهد از کل جامعه آماری که  مي نشان 3جدول شماره 

 41تا  ۷7نفر بین  7۳2 يا درصد 3/43سال ،  ۷1تا  21نفر بین  793 يا درصد 3/4۷سال ،  21سیاه دارای بازه سني کمتر از 

 .سال در منطقه سنگ سیاه مي باشند
 سنی : تعداد افراد گذر سنگ سیاه بر حسب گروه 5جدول 

 فراوانی درصد فراوانی سنی گروه منطقه سنگ سیاه

 تعداد افراد گذر سنگ سیاه

 ۳/71 41 سال 21کمتر از 

 3/4۷ 793 سال ۷1تا  21بین 

 3/43 7۳2 سال 41تا  ۷7بین 

 711 ۷۳۳ کل
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 ها گویه بررسی3-2

 های بخش عوامل کالبدی معماری گویه 3-2-1

همان  دهد. مي نشان را طراحي مجموعه فرهنگي در معماریهای بخش عوامل کالبدی  گويه به پاسخگويان پاسخ 9جدول 

 و زياد ها متوسط، گويه اين به پاسخگويان نفر مي باشند. پاسخ ۷۳۳بینیم از کل جامعه آماری که  مي جدول در که طور

کنید؟  مي ارزيابي چگونه را جنسیت هماهنگ با بافت منطقه سوال میزان به پاسخ در برای مثال است بوده زياد خیلي

است. بقیه زير فاکتورهای معماری در  بوده زياد خیلي درصد 3/99زياد و  گذر سنگ سیاه پاسخگويان درصد. 7/۷۷جواب 

 نمايش داده شده است 9ی در جدول بخش عوامل کالبد

 
 های بخش عوامل کالبدی معماری : گویه 6جدول 

 خیلی ها ی عوامل کالبدی گویه

 کم

 خیلی زیاد متوسط کم

 زیاد

 چگونه را جنسیت هماهنگ با بافت منطقه میزان
 کنید؟ مي ارزيابي

 232 723 1 1 1 فراواني

 66/9 33/1 1 1 1 درصد

نور در طراحي يک مجموعه فرهنگي در بافت  میزان

 کنید؟ مي ارزيابي چگونه را منطقه

 1 ۷۳1 ۳ 1 1 فراواني

 1 ۷/33 ۳/71 1 1 درصد

مجموعه فرهنگي در بافت میزان ارتفاع بنا در طراحي 

 کنید؟ مي ارزيابي چگونه را منطقه

 3۳ 792 723 1 1 فراواني

 7/2۷ 4۷ 3/۷۷ 1 1 درصد

تاثیر رنگ روشن در طراحي مجموعه فرهنگي  میزان

 کنید؟ مي ارزيابي چگونه را

 233 47 47 1 1 فراواني

 3/۳3 ۳/71 ۳/71 1 1 درصد
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 عوامل محیطی های بخش گویه 3-2-2

 که همان طور دهد. مي نشان را طراحي مجموعه فرهنگي های بخش عوامل محیطي در گويه به پاسخگويان پاسخ  ۳جدول 

 است بوده زياد ها متوسط و گويه اين به پاسخگويان پاسخ نفر مي باشند ۷۳۳بینیم از کل جامعه آماری که  مي جدول در

 ،درصد 3/3کنید؟ جواب  مي ارزيابي چگونه شريان شهری را فاصله مجموعه فرهنگي با سوال میزان به پاسخ در برای مثال

است. بقیه زير فاکتورهای عوامل محیطي در جدول  بوده زياد درصد 4/۳1متوسط  و  3/73کم،   گذر سنگ سیاه پاسخگويان

 نمايش داده شده است .۳

 
 های بخش عوامل محیطی : گویه 7جدول

 خیلی محیطیها ی عوامل  گویه

 کم

 خیلی زیاد متوسط کم

 زیاد

 سادگي در حجم در طراحي مجموعه فرهنگي را
 کنید؟ مي ارزيابي چگونه

 1 229 737 1 1 فراواني

 1 3/33 7/41 1 1 درصد

 شريان شهری را فاصله مجموعه فرهنگي با میزان
 کنید؟ مي ارزيابي چگونه

 1 293 ۳3 ۷۳ 1 فراواني

 1 4/۳1 3/73 3/3 1 درصد

 در دسترس بودن مجموعه فرهنگي در بافت منطقه
 کنید؟ مي ارزيابي چگونه را

 1 1 293 772 1 فراواني

 1 1 4/۳1 9/23 1 درصد

فرم و شکل در طراحي مجموعه فرهنگي در بافت 

 کنید؟ مي ارزيابي چگونه را منطقه

 1 737 737 ۳3 1 فراواني

 1 7/41 7/41 3/73 1 درصد

 صوتي در طراحي مجموعه فرهنگي راعدم آلودگي 
 کنید؟ مي ارزيابي چگونه

 1 ۷۷7 49 1 1 فراواني

 1 33 72 1 1 درصد
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 و امنیت های بخش عوامل ایمنی گویه 3-2-3

دهد.همان  مي نشان را طراحي مجموعه فرهنگي و امنیت در های بخش عوامل ايمني گويه به پاسخگويان پاسخ 3جدول 

 بوده کم ها متوسط و گويه اين به پاسخگويان پاسخ نفر مي باشند ۷۳۳بینیم از کل جامعه آماری که  مي جدول در که طور

کنید؟  مي ارزيابي چگونه را مختلف تمام سنین برای فضا از استفاده میزان سوال میزان قابلیت به پاسخ در برای مثال است

و امنیت  است. بقیه زير فاکتورهای عوامل ايمني درصد متوسط  بوده 39کم و   گذر سنگ سیاه پاسخگويان .درصد 44جواب 

 نمايش داده شده است. 3در جدول 
 و امنیت های بخش عوامل عوامل ایمنی :گویه 8جدول 

 خیلی و امنیت ها ی عوامل ایمنی گویه

 کم

 خیلی زیاد متوسط کم

 زیاد

 زمان های در مختلف افراد برای بودن استفاده قابل

 کنید؟ مي ارزيابي چگونه را مختلف

 1 ۷۷1 4۳ 1 1 فراواني

 1 3/3۳ 3/72 1 1 درصد

 تمام سنین برای فضا از استفاده میزان قابلیت

 کنید؟ مي ارزيابي چگونه را مختلف

 1 1 277 799 1 فراواني

 1 1 39 44 1 درصد

 های برای جنسیت فضا از استفاده میزان قابلیت

 مي کنید؟ ارزيابي چگونه را مختلف

 1 1 777 229 41 فراواني

 1 1 9/23 3/33 3/71 درصد

 را چگونه از پیاده و سواره مسیرهای تفکیک نحوه

 کنید؟ مي ارزيابي

 1 1 293 ۷۳ ۳3 فراواني

 1 1 4/۳1 3/3 ۳/73 درصد

 

 استنباطی های یافته  ۷-3

 ایمنی و امنیتارتباط بین عوامل موثر در طراحی مجتمع فرهنگی و میزان  3-3-1

 ارتباط معناداری میزان ايمني و امنیت در مجموعه سنگ سیاه عوامل موثر در طراحي مجتمع فرهنگي و بین کلي : فرضیه

 دارد؟ وجود

  3همبستگي پیرسون در  جدول  آزمون های يافته است شده استفاده پیرسون همبستگي ضريب از فرضیه اين بررسي برای

 میزان ايمني و امنیت ، عوامل موثر در طراحي مجتمع فرهنگي و با توجه به نتايج مشخص مي گردد که بین  .دهد مي نشان

مجتمع فرهنگي باعث افزايش ايمني  باالی که کیفیت معني بدين (r= 0/911)دارد.  وجود معناداری و مثبت همبستگي

 مي شود. و امنیت در محو طه گذر سنگ سیاه

 گزارش شده است.3( در جدول P=%1سطح معني داری ) 
 

 میزان ایمنی و امنیت : ارتباط بین عوامل موثر در طراحی مجتمع فرهنگی و 9جدول 

 

 وابسته متغیر مستقل متغیر آزمون نوع
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 پیرسون محوطه سنگ سیاه
عوامل کالبدی در طراحي 

 مجتمع فرهنگي
 377/1 111/1 ايمني و امنیت
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 ارتباط بین عوامل موثر در طراحی مجتمع فرهنگی و میزان تنوع و سازگاری 3-3-2

 ارتباط معناداری میزان تنوع و سازگاری در مجموعه سنگ سیاه عوامل موثر در طراحي مجتمع فرهنگي و بین کلي: فرضیه

 دارد؟ وجود

همبستگي پیرسون در         آزمون های يافته است شده استفاده پیرسون همبستگي ضريب از فرضیه اين بررسي برای

میزان تنوع  عوامل موثر در طراحي مجتمع فرهنگي و با توجه به نتايج مشخص مي گردد که بین  دهد. مي نشان  71جدول 

مجتمع فرهنگي باعث  باالی که کیفیت معني به اين(r= 0/768) دارد.  وجود معناداری و مثبت همبستگي و سازگاری ،

 گزارش شده است.  71( در جدول P=%1مي شود. سطح  معني داری ) زگاری در محوطه گذر سنگ سیاهافزايش تنوع و سا

 
 : ارتباط بین عوامل موثر در طراحی مجتمع فرهنگی و میزان تنوع و سازگاری11جدول 
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 پیرسون محوطه سنگ سیاه
کالبدی در طراحي عوامل 

 مجتمع فرهنگي
 ۳93/1 112/1 تنوع و سازگاری

 

 کالبدی تسهیالتارتباط بین عوامل موثر در طراحی مجتمع فرهنگی و میزان   3-3-3

 ارتباط معناداری در مجموعه سنگ سیاه کالبدی تسهیالتمیزان  عوامل موثر در طراحي مجتمع فرهنگي و بین: کلي فرضیه

 دارد؟ وجود

       همبستگي پیرسون در آزمون های يافته است شده استفاده پیرسون همبستگي ضريب از فرضیه اين بررسي برای

میزان  عوامل موثر در طراحي مجتمع فرهنگي و دهد. با توجه به نتايج مشخص مي گردد که بین مي نشان  77جدول 

مجتمع  باالی که کیفیت معني اينه ب (r= - 0/192)  دارد.  وجود معناداری و منفي همبستگي ،کالبدی تسهیالت

  77( در جدولP=%1سطح معني داری ) مي شود. در محوطه گذر سنگ سیاه کالبدی تسهیالتفرهنگي باعث کاهش 

 گزارش شده است.

 
 کالبدی تسهیالتمیزان  : ارتباط بین عوامل موثر در طراحی مجتمع فرهنگی و 11جدول 

 

 وابسته متغیر مستقل متغیر آزمون نوع

ی
دار

ي 
عن

ح م
سط

 

ي
تگ

بس
هم

ب 
ري

ض
 

 پیرسون محوطه سنگ سیاه
عوامل کالبدی در طراحي 

 مجتمع فرهنگي
 - 732/1 113/1 کالبدی تسهیالت
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 کیفیت فضاییارتباط بین عوامل موثر در طراحی مجتمع فرهنگی و میزان   3-3-4

 ارتباط معناداری در مجموعه سنگ سیاه کیفیت فضاييمیزان  وعوامل موثر در طراحي مجتمع فرهنگي  بین کلي: فرضیه

 دارد؟ وجود

       همبستگي پیرسون در آزمون های يافته است شده استفاده پیرسون همبستگي ضريب از فرضیه اين بررسي برای

میزان  فرهنگي وعوامل موثر در طراحي مجتمع  دهد. با توجه به نتايج مشخص مي گردد که بین مي نشان  72جدول 

مجتمع فرهنگي  باالی که کیفیت معني بدين (r= 0/445) . دارد وجود معناداری و مثبت همبستگي ، کیفیت فضايي

گزارش شده 72( در جدول P=%1سطح معني داری ) مي شود. در محوطه گذر سنگ سیاه کیفیت فضاييباعث افزايش 

 است.

 
 کیفیت فضاییمیزان  : ارتباط بین عوامل موثر در طراحی مجتمع فرهنگی و 12جدول 
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 پیرسون محوطه سنگ سیاه
عوامل کالبدی در طراحي 

 مجتمع فرهنگي
  443/1 114/1 کیفیت فضايي

 

 

 

  نتیجه -4
 ساختمان در بیشتر بزه کار اطفال که مشخص کرده اند روشني به و داده انجام فرانسه لیل شهر در تحقیقاتي نیز میشو و الفون

 جوانان بزه کاری که دهد مي نشان . يافته ها اند بوده ساکن آور، زيان سالمتي اخالقي برای که محالتي از وبرخي ناسالم های

 بزه کاراني درصد 73واقع  در بوده است. زيادتر شهر اين در بزه کاری متوسط حد از قديم، ومحالت مخروبه های در ساختمان

 در که اند بوده کساني ها آن درصد ۷3 و بوده ساکن ناسالم و های مخروب محله در اغلب اند، شده مرتکب گوناگون جرائم که

 تأيید را وبزه کاری سکونت محیط بین رابطه پايان، در پژوهشگران اين اند. بوده ساکن وفاسد بدنام ومحالت ها ساختمان

 نظر به است. گرفته صورت محافل علمي جهان در مکان و جرم به مربوط تحقیقات به افزوني روز توجه 7331 ازدهه نمودند.

 مکاني های تئوری و  GISجرم مانند  فضايي تحلیل در جديد از ابزارهای استفاده ، بزه کاری افزايش مانند مواردی رسد مي

 (.7۷33صالحي، (باشد بوده دخیل زمینه جرم دراين

 جوامع اساسي های از الويت يکي به آن ويژه های روش و وکاهش جرم امنیت مفهوم به گفته شد، توجه آنچه به توجه با

 در ايجاد رفتاری و... برالگوهای اقتصادی فرهنگي، اجتماعي، عوامل تاثیرات از جدای میان، اين است. در تبديل شده امروزی

 از است. يکي با اهمیتي موضوع جرايم کاهش راستای در کالبدی نقش بر مترتب اثرات و ها ويژگي تبیین ، امن فضاهای

 در شهروندان امنیت کاهش مسئله هستند، گريبان به دست آن با قديمي امروزه بافت های که اجتماعي آسیب های و مسايل

 و کالبدی ساماندهي راستای در فرهنگيرکز مطراحي  همچون هايي ازاستراتژی گیری بهره با توان مي فضاهاست. لذا اينگونه

 مشابه محالت محله و تجديد حیات و محیطي کیفیت بهبود راستای در ای محله امن های فضای نیز ايجاد و محله عملکردی

 داد. انجام شهرها تاريخي های بافت در
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 منابع 

 شهری تاريخ ادبیات پژوهشي موسسه محور، امنیت آموزش محیطي، روانشناسي  ،7۷37، محمدعلي ، ابراهیمي-7
 7۷34، معماری نامه همايش ويژه محیط ، طراحي در تبهکاری شناختي روان ترجیحات و جمعیت تراکم  ، سیامک ، اردبیلي-2
 و معماری صدسال ملي همايش مقاالت مجموعه معماری سنتي ، الگوهای از گیری بهره معاصر؛ مسکن سازماندهي مهتاب، ، اردبیلي-۷

 7۷۳4، معاصر ايران شهرسازی
 رشد تهران، ماهر، فرهاد شناختي،ترجمه روانشناسي ،  7۷3۳ ال ، رابرت، اشنايدر ،-9
 آزاد اسالمي دانشگاه ارشد، کارشناسي نامه ، پايان7۷37 تبريز، ، جهت بهبود امنیت اجتماعي فرهنگسرا طراحي ، اسکويي ، اعتمادی فر-۳

  معماری دانشکده تبريز، واحد
 آگاه انتشارات ،تهران، وکجرويها انحرافات روانشناسي پرورشي، روانشناسي  ، 7۷31اکبر، علي اعتمادی فر ،-3

 شناسي تبهکاری ،تهران روان ، 7۷37اکبر، علي پور جعفر ،-7۷
 انتشارات هر سازی و اصول و ضوابط،ش مقاالت کنگره چکیده، 7۷37، بهبود رفاه اجتماعي و سالمت جامعه  ، علیرضا ،پور جعفر -74

 آرمانشهر 
 سوم  سال شهر، ، نشريه 7۷33آموزند،  مي چه بافتهای تاريخي در مردم  شیده، تفرشي ،-79
 شناسي بنیادفارس  ، 7۷39شیراز،  مشروطیت انقالب در فارس مسعود، دلخواه ،-24

 دانشگاه آزاد اجتماعي علوم تخصصي فصلنامه ،7۷3۷بافت تاريخي، از مشتريان رضايت بر موثر بررسي عوامل ، مهدی ، شیخاوندی-۷3
 6 سال  ،18 شماره شوشتر، اسالمي

  22 شماره ششم، سال فیزيکي، برنامه مطالعات فصلنامه  ، 7۷33،مرکز فرهنگي  در کالبدی فضای محمد، ، صالحي-۷9

  83 فروردين فرهنگ و جرم و تاثیرات آن ، ،  7۷۳3، عامری سیاهوئي -۷۳

 ايران،  در کاهش جرم به با رويکردی فضای محیطي طراحي اصول ، 7۷39باقر، سید ،توکلي  امیررضا، ، کالنتری-41
 33 بهمن کارآفريني، و نوآوری مديريت، ساالنه کنفرانس اولین ، 7۷33مردم ، در فرهنگنقش  الهام، شهسواری، محمد، کاظمي ،-47
 فناوری پژوهشي علمي نشريه  ، 1389، مدل اخالقي اساس بر فرهنگي فضاهای طراحي اصول رامین، انصاری ، مینو، ، فر الماسي-44

 جلدچهارم چهارم، ، سال 3 شماره آموزش،
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