
 ی در پیشگیري از وقوع جرائم شهرينقش طراحی محیط

 (بخش مركزي شهر اصفهان )مطالعه موردي:
The role of environmental design in preventing urban crime 

 (Case study: the central part of Isfahan city) 

 

  ،2زاده لیـرعـصفیل ـاسماع ،1رصوصیـیسه مـفـن

 3زاده حسین  ابـرب

 28/08/93 پذیرش:                         16/03/93یافت:  در

 چكیده
فراوانی را در مشکالت و مسائل  نشینرشد شتابان جمعیت شهر

 از آن جملههای اجتماعی  وقوع انواع ناهنجاری که پی داشتهشهرها در

، امنیت و آسایش که امروزه افزایش جرم و جنایت طوری ، بهاست

هایی از  معموالً اعمال مجرمانه در قسمتکند.  شهروندان را تهدید می

مجرمین در انتخاب مکان بسیار  چون .افتد شهر بیشتر اتفاق می

هایی را جهت اعمال مجرمانه خود  کنند و مکان می سنجیده عمل

ارتکاب جرم در آن با خطر کمتر و سرعت بیشتر گزینند که  برمی

ای به  باید توجه ویژه ریزان شهری پذیر باشد. به همین برنامه امکان

)پیشگیری از جرم از طریق طراحی  CPTED موضوع داشته باشند.

ریزان  به برنامه تواند در این راستا هایی است که می از تکنیکمحیطی( 

ثر از فضا و محیط ؤبه طراحی مناسب و کاربری م CPTED کمک نماید.

پژوهش  این در شده، جهت کاهش اعمال مجرمانه، تأکید دارد. ساخته

های مرکزی شهر  در میزان وقوع جرم قسمت نقش طراحی محیطی

روش تحقیق این پژوهش است که  اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته

عنوان ابزاری برای  نامه به و از پرسش است تحلیلی ـ توصیفی

گردآوری اطالعات در بین شهروندان بخش مرکزی اصفهان استفاده 

کی از آن است که توجه به اصول و نتایج تحقیق حا .است گردیده

تواند در  طراحی بهینه محیط و مساعدت شهرداری می یها شاخص

 سزایی ایفا کند. هکاهش وقوع جرائم نقش ب
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Abstract 
Rapid growth of urban population Leads to 

complicated problems, especially in occurrence Social 

abnormalities. Increased crime in cities threatens 

security and comfort of citizens and disrupts social 

cohesion. The Physical Structure of the cities has a 

significant influence on the incidence of crime and 

creates different spatial distribution of crime in the 

cities. Because the criminals choose the place of 

criminal act very measured and reasonable and with 

a lower risk and higher speed as possible, It is 

essential that Scientific and practical measures be 

made in this case. Pay attention to (CPTED) help 

much to this. This term is concerned with suitable 

designing and efficient use of space and built 

environment, that leads to reduction of criminal   

opportunities, fear of crime and improved quality of 

life. This theory emphasizes the optimization of 

opportunities, specific and clear definition of the 

territory, access control and the like, which are 

known as (CPTED) strategies, the perpetrators of 

the crime can be discouraged. Research methodology 

is documentary and field, questionnaire have been 

used as a tool for collecting information among the 

citizens of the central district of Isfahan. Research 

results indicate that attention to the principles and 

indicators of environmental optimized design and the 

municipality’s assistance can play a significant role 

in reduction of the crime. 
 

Keywords: city, crime place, urban crime,  

environmental design, Isfahan. 
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 مقدمه
دست  هایی که بشر در علوم مختلف به زمان با پیشرفت هم

های عظیم جوامع،  آورده، و در پی آن تغییرات و دگرگونی

های  شدن، دگرگونی ویژه توسعه شهرنشینی، صنعتی به

فرهنگی، تغییر در سبک زندگی و تحول در ساخت 

ها، موجب  نهادهای اجتماعی و وظایف و کارکردهای آن

ها   اندیشی برای آن کالت اجتماعی شده و چارهبروز مش

 در(. kaldi,2002,52نماید ) تحقیقات زیادی را طلب می

 برای جدی تهدیدی معموالً جرایم جهان، شهرهای غالب

 وقوع .است ها انسان های داراییو  فردی تمامیت حیات،

 با فقط نه شهری های محیط در جرایم این حد از بیش

 همراه بلکه دارد، تعارض ماعیاجت نظام مسلم اصول

 به ها، انسان رنج وی سخت سنگین، ضایعات خود

 و شهروندان سرخوردگی اقتصادی، منابع هدررفتن

د آور می ارمغان به را زندگی کیفیت در کلی وخامت

(Bayanlu and Mansourian, 2006, 30.) 

آید، پرسشی  وجود می اینکه رفتار مجرمانه به چه دلیل به

شناسان معاصر  است و جرم ز دیرباز مطرح بودهاست که ا

 هستند. سؤاالت وگویی به آن  نیز ملزم به پاسخ

آیند  وجود می واسطه ارتکاب جرم به موضوعاتی که به

نظیر مسائلی هستند که در گفتمان فلسفی مدرنیته مطرح 

ها  گونه عنوان کرد که افزایش سرقت توان این اند. می شده

خدر که اکثر کشورهای غربی را تحت و نیز قاچاق مواد م

تأثیر قرار داده است ارتباط بسیار نزدیکی با افزایش ثروت 

وآمد  و دارایی، گسترش رفاه، گردش آزاد پول، رفت

آزادانه اشخاص، پیچیدگی معماری شهری و اعطای آزادی 

 (.Kasan, 2006, 15ها دارد ) گسترده در برخی زمینه

ا است و مستقیم یا جرم امروزه مشکل تمام کشوره

گذارد. عالوه بر  غیرمستقیم بر زندگی تمام افراد تأثیر می

مشکل جرم، ترس از جرم نیز یکی از معضالت جوامع 

شناختی شدیدی چون اضطراب،  کنونی است که آثار روان

ها باقی گذاشته و  اعتمادی، انزوا در زندگی انسان بی

ناب کنند شود تا افراد از حضور در محیط اجت موجب می

(Gorchi, 2005, 12« )سه عامل « انگیزه، زمان و مکان

 اصلی بروز جرایم هستند.

های مکانی و زمانی و الگوهای  بنابراین تفاوت در ویژگی

رفتاری، توزیع فضایی متفاوت بزهکاری در سطح شهرها 

آورد و از آنجا که مجرمین در انتخاب مکان  را پدید می

هایی را  کنند و مکان می بسیار سنجیده و منطقی عمل

گزینند که ارتکاب جرم  جهت اعمال مجرمانه خود برمی

 پذیر باشد. با خطر کمتر و سرعت بیشتر امکان

رو ساختار کالبدی شهرها در بروز جرایم تأثیر  از این

های مکانی منجر به  سزایی دارد و تغییر در مشخصه به

گیری الگوهای زمانی و مکانی خاص بزهکاری  شکل

( به همین دلیل نیاز است Abdullahi, 2004, 6شود ) می

که راهکارهایی برای پیشگیری از جرم ارائه گردد تا نرخ 

ریزی شهری در  جرایم در شهرها کاهش یابد. نقش برنامه

شود، به این  اینجا از اهمیت قابل توجهی برخوردار می

عنوان علم ساماندهی  ریزی شهری به دلیل که برنامه

تواند نقش مهمی در تغییر شرایط فیزیکی و  میشهرها، 

ریزان  مکانی آن جهت کاهش جرایم ایفا نماید و برنامه

ها و تسهیالت مکانی  توانند با شناخت ویژگی شهری می

جرم در شهرها و با اعمال تغییرات در این محیط و 

منظور حذف  ریزی و طراحی محیطی به همچنین با برنامه

رخ جرایم را در سطح شهرها به تسهیالت محیطی جرم، ن

حداقل برسانند که برای تحقق بهتر این امر باید از تجارب 

شهرسازان و معماران در این زمینه بهره گیرند و ساختار 

نظام کنترلی را طوری طراحی یا تغییر دهند تا به هدف 

ها  پیشگیری از جرم و کاهش میزان ارتکاب و تکرار آن

 دست یافت.

رویکردهای چندی پیشنهاد شده است که در این زمینه 

( یکی از مشهورترین CPTEDرویکرد پیشگیری از جرم )

مطرح شده است. این رویکرد  1960ها است که از دهه  آن

توان با طراحی مناسب و  بر این ادعا استوار است که می

کرده و  کاربری مؤثر از محیط از ارتکاب جرم پیشگیری

ی بر ترس ناشی از جرم نیز عالوه بر بهبود کیفیت زندگ

 (.Crow,2000,46غلبه کرد )
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« اختالط کاربری در شهر»گیری از ایده  این رویکرد با بهره

در کتاب  1961که در سال « چشمان ناظر بر خیابان»و 

جین « مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»تأثیرگذار 

. وی در اثر معروف خود به بود آغاز شد جاکوبز مطرح شده

شهرها و تأثیرآن در کاهش بزهکاری و نوع طراحی  العهمط

های طبیعی و معمولی مردم در پیشگیری  همچنین تأثیر مراقبت

 (.kalantari  et al., 2010, 570از جرم پرداخت )

در آثار افرادی چون الیزابت وود، اسچملو آنجل، اسکار 

نیومن و جفری اهمیت طراحی شهری و تأثیر آن بر رفتار 

ها نوعی  شود و در آثار آن به وضوح مشاهده می و جرم

انتقاد از وضع موجود معماری در آن دوره وجود دارد 

(Mahmoudi and Gorchy, 2008.347.) 

های اخیر مطالعاتی درخصوص این رویکرد در ایران  در سال

توان به موارد زیر اشاره نمود: حیدری و  گرفته که می صورت

تحت عنوان پیشگیری از جرم  ( در پژوهشی1390همکاران )

از طریق طراحی محیطی در شهر زنجان به این نتیجه رسیدند 

تواند باعث  که توزیع متعادل کاربری در سطح شهر می

افزایش نظارت اجتماعی در مناطق خلوت و کاهش تراکم 

های متراکم شود و از بروز جرم پیشگیری  جمعیت در بخش

 (.Heydari et al., 2011, 11-27نماید )

پورجعفر و همکاران با  1387در پژوهشی دیگر در سال 

روش تحلیلی ـ اسنادی به بررسی ارتقای امنیت محیطی و 

پرداختند و به  CPTEDکاهش جرایم شهری با رویکرد 

این نتیجه رسیدند که از طریق طراحی محیطی و توجه 

دسترسی، بیشتر به تقویت قلمروهای طبیعی، کنترل 

های اجتماعی و تعمیر و  مایت از فعالیتنظارت طبیعی، ح

خیزی  جرم های پتانسیل میزان توان می ها زیرساخت نگهداری

    مناطق را کاهش داد و در این راستا راهبردهایی را 

برای دستیابی به این مهم در کشور ایران ارائه دادند 

(Pour J. Et al., 2008, 83-72.) 

عنوان نقش محمودی و قورچی نیز در پژوهشی تحت 

 رویکرد تشریح با جرم از پیشگیری در محیطی طراحی

CPTED   به این نتیجه رسیدند که این رویکرد پادزهر

طور کلی جرم را  تواند به تمام جرایم نیست و نمی

عنوان بخشی از سیاست جامع  کن نماید بلکه به ریشه

پیشگیری و در کنار اجرای سایر راهبردهای پیشگیری از 

اند از اثربخشی مطلوبی برخوردار باشد تو جرم می

(Mahmoudi and Gorchy, 2008,345-367 .) 

( در پژوهشی تحت عنوان 1388شاهیوندی و همکاران )

تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم در مناطق شهر اصفهان با 

نفر از مجرمین  334 روش توصیفی ـ تحلیلی با حجم نمونه

ان سرقت بیشترین به این نتیجه رسیدند که در شهر اصفه

فراوانی را داشته و بین زمان وقوع جرم و مناطق وقوع جرم 

و نوع جرم و تراکم جمعیت و تعداد جرایم رابطه معناداری 

 .(Shahivandi et al., 2009, 153-182وجود دارد )

نکته حایز اهمیت این است که تاکنون مطالعات چندانی 

هایی که  نصورت موردی بر روی طراحی محیطی و مکا به

است و بیشتر  افتد صورت نگرفته ها اتفاق می جرم در آن

مطالعات بر روی مجرم و خصوصیات رفتاری او در بروز 

 جرم تأکید داشته است.

در این پژوهش تأکید عمده بر روی طراحی و معماری 

منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم در  بهینه شهری به

 باشد. بخش مرکزی شهر اصفهان می

توجه به اینکه محیط و عناصر آن بر رفتار انسانی با 

که محیط متناسب با اصول و   تأثیرگذار است و درصورتی

معیارهای شهرسازی و اخالق و خصوصیات ساکنین 

ساز وقوع جرایم مختلف باشد به  تواند زمینه نباشد می

شود با شناخت اصول  همین دلیل در این پژوهش سعی می

تواند  ناخت عواملی که میصحیح طراحی محیطی و ش

کند راهکارهایی  تأمین را ها آن ساکنین و محله امنیت میزان

برای کاهش جرم مخصوصاً سرقت در بافت مرکزی شهر 

اصفهان ارایه گردد. بنابراین این تحقیق در راستای پاسخ 

 به سؤاالت زیر است:

. از دیدگاه شهروندان کدام شاخص در طراحی محالت 1

 باشد؟ داشته نقش )سرقت( جرم کاهش در دتوان می شهری
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های مرتبط و کاهش  . آیا بین توجه شهرداری و سازمان2

 جرم رابطه وجود دارد؟

 

 مواد و روش

در تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت نظری ـ کاربردی 

شده از دو روش مطالعات میدانی و اسنادی  مباحث مطرح

ای از  مهنا است. برای مطالعات میدانی پرسش استفاده شده

 1بین شهروندان بخش مرکزی شهر اصفهان شامل منطقه 

، تکمیل گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل 3و 

 فرمولبرای محاسبه نمونه از  .باشد نفر می 184036

 95درصد و سطح اطمینان  5کوکران با خطای استاندارد 

درصد استفاده شده است. از آنجا که امکان مطالعه همه 

پذیر نبود لذا با استفاده از حجم نمونه،  ن امکانشهروندا

نفر برآورد شد که برای روایی بیشتر، تعداد  322تعدادش 

 افزایش یافت. 350ها به  نامه پرسش
 

 فرمول کوکران. 1فرمول شماره 
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 (a=./84)های تحقیق  دست آمده از گویه میزان روایی به

دهنده روایی  نامه از طریق آلفای کرونباخ نشان در پرسش

باشد. در این پژوهش  های ذکر شده می قابل قبول گویه

شاخص  12برای سنجش میزان پیشگیری از جرم از 

دست  متناسب با طراحی محیطی استفاده شده، آلفای به

باشد که بیانگر روایی قابل  می a/.=90ها  آمده از این گویه

 باشد. شده میهای ذکر پایداری درونی گویه قبول و

صورت تصادفی  گیری موردنظر در این پژوهش به نمونه

ها از  است. در این بررسی برای تجزیه و تحلیل داده

با استفاده از روش آماری استنباطی  SPSSافزار  نرم

 است. ضریب همبستگی پیرسون، استفاده شده

 

 قلمرو پژوهش

شهر کشور در مرکز جغرافیایی  شهر اصفهان سومین کالن

حال اساس تقسیمات شهری این شهر دربر .ایران قرار دارد

طبق سرشماری  .باشد منطقه شهری می 15حاضر دارای 

نفر  1908968جمعیت این شهر  1391نفوس و مسکن 

در این میان وسعت محدوده مورد مطالعه ما که  .باشد می

یب دارای باشد به ترت ( می3و  1بخش مرکزی )مناطق 

)شهرداری اصفهان(.  استهکتار وسعت  1152و  810

باشد و محدوده آن  محله شهری می 26( دارای 1منطقه )

رود،  از شمال به خیابان فروغی، از جنوب به خیابان زاینده

های چهارباغ عباسی و چهارباغ پایین و  از شرق به خیابان

های خرم و خیام  همچنین از سمت غرب به خیابان

شهری  3(. منطقه Varesi, 2000, 53شود ) ود میمحد

اصفهان بخش نسبتاً وسیعی از محدوده مرکزی این شهر 

رود و  گیرد که از جنوب به رودخانه زاینده را دربر می

ای آن، یعنی کمال اسماعیل و مشتاق اول، از  خیابان حاشیه

های سروش و مدرس، از شرق به خیابان  شمال به خیابان

های چهارباغ عباسی،  ز غرب هم به خیابانبزرگمهر و ا

باشد و این منطقه دارای  چهارباغ پایین و کاوه محسور می

 (.Detailed plan, 2001, 3محله شهری است ) 28
 

 

 
 شهر اصفهان 3و  1. نقشه مناطق 1شكل 
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 مبانی نظري
 مفهوم جرم

دور کیم عقیده دارد جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و 

گردد و تا  گ و تمدن هر اجتماع ناشی میاز نظام، فرهن

که اجتماع و نظام آن باقی است، جرم نیز دارای  زمانی

خصوصیت دائمی خواهد بود و هر عملی که وجدان 

شود  کند جرم محسوب می دار عمومی را جریحه

(Danesh, 1995, 46.) 

های انسانی دارای  عبارت دیگر تمامی جوامع و گروه به

هستند که با یک تداوم خاص و هنجارهای خاص خود 

که اند، قوانینی  وجود آمده  زمان طوالنی به  در مدت

ها مستوجب مجازات است و تغییر در این  سرپیچی از آن

 (.Kasan, 2005, 16شود ) می تلقی جرم عنوان به هنجارها
 

 امنیتمفهوم 

 دوستان خانواده، خود، از حفاظت یا دفاع به امنیت مفهوم

 از شهری فضای در مفهوم. این گردد می اموال باز و

 ارتباط دیده بزه مفهوم با دیگر سوی از و جرم با سو یک

 خطر، و ترس میانشود که باید  . خاطرنشان میکند می پیدا

 نظر از. شد قائل تفاوت بودن امان در و امنیت احساس یا

 به جرم وقوع از ترس یعنی جرم، راتمخاط در علمی

 وقوع از حاصل آماری خطرهای یعنی آن، خوده انداز

 شدن، قربانی از ترس به نسبت واکنش. دارد اهمیت جرم

 کنند دوری خطرات از مردم، از بسیاری که شود می باعث

 کاهش را قرارگرفتن خطر معرض در میزان حداقل یا

 نه مردم حضور عدم به منجر تواند می خود این که دهند،

 عمومی فضاهای بیشتر در بلکه خاص مکان یک در تنها

 (.Modiri, 2006,14) شود

شناختی ـ اجتماعی است که  ای روان احساس امنیت پدیده

باشد. این احساس ناشی از  دارای ابعاد گوناگونی می

های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع  تجربه

های  صورت محیط پیرامونی است و افراد مختلف به

شناسی  د. به لحاظ روانکنن گوناگون آن را تجربه می

ای چندبعدی است و در ارتباط با  احساس امنیت سازه

های متفاوت  شرایط اجتماعی و افراد مختلف به گونه

ظهوریافته و به اشکال مختلف نیز قابل سنجش و 

 (.Bayat,2008,23گیری است ) اندازه

رسد که احساس امنیت با بسیاری از  بر این مبنا به نظر می

ادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه عناصر اقتص

یابد. گاهی اوقات ساختارهای اجتماعی و  ارتباط می

دهند، اما برداشت  انتظامی جامعه امنیت باالیی را نشان می

افراد از فضای اجتماعی یا اطالعات آنان در مورد دیگران، 

دهد.  آنان را در مخمصه روانی احساس ناامنی قرار می

نیز به خاطر تأمین منابع خویش با برخی افراد جامعه 

های گوناگون ناخواسته خود را در معرض  پذیرش ریسک

دهند که این شرایط خودساخته، با  احساس ناامنی قرار می

فضای کالن و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه 

فاصله دارد و بالعکس گاهی اوقات برخی افراد در فضای 

گونه احساس ناامنی  ا هیچکنند ام کامالً ناامن زندگی می

 (.Bayat,2008,12نمایند ) نمی

امنیت و احساس امنیت دو روی یک سکه و یک واقعیت 

شود و بنابر  عینی در حیات اجتماعی افراد محسوب می

ها بوده،  ژه حکومت ترین کار وی تعبیر حکمای یونان اصلی

طوری که زیربنا و بستر توسعه و پیشرفت و تکامل  به

آید. امنیت حامل معانی  فراد به حساب میاجتماعی ا

باشد. یعنی از احساس  اطمینان، عدم ترس و نهراسیدن می

های ذهنی تا ایمنی و اطمینان  امنیت )حاالت و موقعیت

های عینی و برونی( در این واژه نهفته  خارجی )موقعیت

 (.Muezzen,2005,128است )

ندن شرایط ما معنای مصون در دیدگاه سنتی امنیت صرفاً به

فردی، گروهی و اجتماعی است که عاری از خشونت و 

که در دیدگاه مدرن و نوین  پرخاشگری باشد، درحالی

گیرد  امنیت هم ایمنی ناشی از فقدان خشونت را دربر می

  و هم مبتنی بر شرایطی است که انسان به لحاظ شغلی،

عقیدتی، سیاسی و فرهنگی و مانند آن   فکری،  خانوادگی،

ز، با آسودگی یا رفاه و آسایش به زندگی خود ادامه دهد نی
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(Kashani,2005,128).  یکی از ابعاد بسیار مهم امنیت

بعد اجتماعی آن است. منظور از امینت اجتماعی آرامش و 

آسودگی خاطری است که هر جامعه موظف است برای 

های مختلف شغلی، اقتصادی،  افراد جامعه خود در زمینه

 ایجاد نماید.سیاسی و... 

بنابراین امنیت اجتماعی چیزی نیست جز حالتی از 

همچنین  و اضطراب و تهدید ترس، از مردم خاطر آسودگی

آنها از هرگونه  ماندن جان، مال، ناموس و اعتقادات مصون

(. با Sadig,1999,5تهدید و ترس از جانب دیگران )

 خود اجتماعی محیط در زندگی از فرد امنیت، احساس وجود

هراسان و نگران نبوده و در تعامل با محیط اجتماعی خود 

 (.Bayat,1999,33) کند می ایمنی احساس دیگران سوی از

 

 CPTEDمروري بر اندیشه 

رهیافتی جدید است که   CPTEDتوان گفت که نظریه می

به بعد  60ی  ای دیرینه دارد. این نظریه محصول دهه سابقه

گاه به این  از این، هیچ میالدی درآمریکا است. شاید قبل

شده بر جرم پرداخته نشده  اندازه به تأثیر محیط ساخته

های افرادی چون  بود. بعد از این دهه بود که در اثرفعالیت

حیات و مرگ شهرهای بزرگ »جین جاکوبز با کتاب 

پیشگیری از جرم از »، اسچلمو آنجل با کتاب «آمریکا

های  جنبه»اب ، الیزابت وود با کت«طریق طراحی شهری

، اسکار نیومن با «سازی در توسعه شهری اجتماعی خانه

کتاب فضای قابل دفاع و کتاب سی. ری جفری با نام 

، این نظریه و «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی»

 روابط میان محیط و جرم بیشتر آشکار شد.

ها مبتنی بر تأکید و  در دهه )شصت میالدی(، بیشتر فعالیت

ی میان محیط فیزیکی و جرم قرار داده  رابطهاثبات 

است. در این دوره با انتقاد از اصول شهرسازی و  شده

های خلوت، عدم  طراحی آن دوره که مبتنی بر خیابان

تعامل مردم و ساکنین با یکدیگر و عدم نظارت طبیعی بر 

شود و سپس مفاهیم اولیه  است، آغاز می محله بوده

 گیرد. ه نضج میدر این دور  CPTEDنظریه

ی انتقاد از وضع  توان دوره در واقع این دوره را می

معماری موجود و تأکید بیشتر بر توجه به نقش محیط در 

 (.Mahmoudi and Gorchy, 2009.249ارتکاب جرم دانست )

 

 ارتباط بین شهر و جرم

 های ویژگی که جهت است آنز ا جرم و شهر بین ارتباط

 جرائمی  هدهند پرورش ندتوا می شهر محیطی فضایی

 و عینی شرایط که است آن اساسیه نکت .باشد خاصی

 را شهر با شهروندان روابط تواند می شهری زندگی کالبدی

، شهر با تعامالت محدودسازی اینی  هریش. سازد محدود

 مجرمانه رفتارهای و اعمال تعرض از آنان ترس و نگرانی

 چنین رهایضر و ها آسیب کاهش برای شهروندان. است

 با را خود بستان بدهی  هحیط تا دهند می ترجیح تعرضی

 .(Alikhah and Najibi,2006,111) کنند محدود شهر

کنند با توجه به ساختار  کید میأریزان شهری ت برنامه

توان ضمن بررسی فرآیند  ولوژی( میفشهری )مور

ثر بر ؤگیری شهر، به عوامل محیطی مرتبط و م شکل

کردن  م پرداخته و عالوه بر مشخصپیشگیری از جر

ثیر نقش تراکم شهرها، نحوه أزا در شهرها، به ت نواحی جرم

ها توجه داشت.  ثر بر آنؤتوزیع نقاط داغ جرم و عوامل م

ها و اقدامات آنهایی  ثرترین طرحؤشده که م امروزه ثابت

شرایط  هستند که با طبیعت و محیط هماهنگی دارند.

شده که  باعث برخی مناطق خاص محیطی و ژئومورفیک

 این مناطق برای وقوع برخی جرایم بیشتر مستعد باشند

(Pazukizadeh,2008,38.) 

است. محالت و ارتباطات  امروزه بافت شهرها تغییر کرده

است و این باعث عدم  دوستانه زمان قدیم از بین رفته

توان از هم  است. خودی و بیگانه را نمی نظارت شده

لمرو و مالکیت، دیگر دارای معنی سابق تشخیص داد و ق

ها و  در واقع قبالً فضاهای شهری شامل میدان. نیست

مشخص بودند. اما در و هایی بود که طراحی شده  خیابان

ها،  ها، پل ها )بزرگراه دوره اخیر هنگامی که دسترسی

ها،...( بخواهند مکان خود را در شهر بیابند آنگاه  تقاطع
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امکان نظارت  اند و شده نمایند که گم یفضاهایی را ایجاد م

بنابراین تبدیل به ، دید بر آنها کم است و یا وجود ندارد

شهرهای  در مسائل این که ،شوند می دفاع غیرقابل فضاهای

افتد، بیشتر  ها اتفاق می بزرگ که جرائم بیشتری نیز در آن

 کند. نمود پیدا می

 

 شناسی جرم جرم و بوم

م به شیوه نوین علمی در نیمه اول رابطه جرم و مکان جر

اکولوژی »گیری از نظریه  قرن نوزدهم میالدی و با بهره

تفکر آغاز شد. کتله و گری از پیشروان این « اجتماعی

وسیله دیگر اندیشمندان پیرو  بودند که سپس این اندیشه به

    و« شاو»مکتب اکولوژی اجتماعی شیکاگو همچون 

م میالدی دنبال شد در اوایل قرن بیست« مک کی»

(Galibaf et al., 2010, 23.) 

تقریباً مطالعه محل جرم بیشتر با مدل مرکزیت شهر 

است و نتیجه این که جرائم در مرکز شهر  توسعه یافته

کند. اگرچه  تمرکزیافته و از مرکز به اطراف کاهش پیدا می

کند که طرفداری از این نظریات بعد از  ادعا می 1کارلند

مطالعات متعدد در آمریکا و انگلستان کاهش یک دوره 

مدل شود که  کند مناطقی مداوم به جرم یافت می پیدا می

بودن این نواحی وجود خیز  تجربی و یکسانی برای جرم

های  ندارد. بزهکاری و محل اقامت مجرمین که با ویژگی

از عناصر اصلی  اقتصادی و اجتماعی ارتباط دارد، یکی

وجود جرم در جاهای  ولی با این شناسایی مجرمین است

 (.Cozens,2003,131افتد ) دیگر هم اتفاق می

شناسی شیکاگو از جمله برگس که  طرفداران مکتب جامعه

نظران اصلی این مکتب است در مورد توزیع  از صاحب

عقایدی دارد که در ذیل به آن جرائم در شهرها 

 دهمانن شهر ی هتوسع که بود معتقد برگس پردازیم. می

 این از هریک در که گیرد می شکل متحدالمرکزی دوایر

 .است جریان در خاصی فعالیت ها دایره

______________________________________ 
1. Karlnd 

 عنوان تحت 2 همنطق ،تجاری های فعالیت محل 1 هدایر

 یا منطقه و شده گذاری نام تبدیل و تغییر حال در همنطق

 محل 3 همنطق، کرده احاطه را شهر اصلی ههست که است

 و متوسط هطبق سکونت محل 4 همنطق، کارگران سکونت

 به که باشد می جامعه مرفه طبقات سکونت محل 5 همنطق

 (.Momtaz,2002,85) دارند وآمد رفت شهر

( 2 همنطق) انتقالی همنطق در که است باور این بر برگس

 مهاجرت، باالی میزان جمعیت، تحرك باالی سطح دلیل به

 و رمج میزان باالترین جمعیت، تراکم و ها خانه ویرانی

 هدایر یک در منطقه این .شود می مشاهده بزهکاری

 تجاری ای منطقه که شهر مرکز مجاورت در گاهی سکونت

 گاهی سکونت هدایر آخرین مقابل، دررد. دا قرار است

 میزان ترین پایین با باشد می شهر پیرامون هدایر که شهر کالن

 و جمعیتی ثبات عدم است، مواجه بزهکاری و جرم

 توانایی تخریب موجب انتقالی همنطق در یشناخت بوم

 کنترل و خانواده قبیل از اجتماعی نهادهای کارکردهای

 (.Ahmadi,2005,62) شود می ساکنین رفتار

شناسی جنایی یا اکولوژی، تأثیر زیستگاه فردی و  بوم

محیط زیست فرد در رفتار مجرمانه فرد را مورد مطالعه 

شناسی  ه میان بومدهد. شاو و مکی با مقایس قرار می

گونه که اگر گیاهان از  ها و گیاهان نشان دادند، همان انسان

نظر خاك مساعد و فضای کافی در مضیقه باشند، رشد 

بودن شرایط محیط شوند، نامساعد نکرده و پژمرده می

ها نیز ایجاد  شناسی انسان ها و بوم زیست در قلمرو انسان

 (Galibaf et al., 2010, 24کند ) اختالل می
 

 هاي پیشگیري از جرم استراتژي
 . حفظ قلمرو1

کنند از آن خودشان  طبیعتاً مردم قلمروی را که احساس می

کنند و نسبت به قلمرو دیگران احترام  است، حفاظت می

خاصی قایل هستند. مرزهای مشخص مناطق شخصی و 

ها،  عمومی با استفاده از عناصر فیزیکی همچون پرچین

آید. همه این  دست می ها و عالیم بهرو سنگفرش پیاده
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        هایی راهموارد به اضافه حفاظت خوب از قلمرو 

   در برای نمایش مالکیت هستند. شناسایی متجاوزان 

گیرد  تر صورت می ای آسان شده چنین فضاهای مشخص

(National Crime Prevention Council,2003,5.) 

رستی بودن منطقه عامل قلمرو، نشانه مالکیت یا تحت سرپ

شود و  است که هم موجب نظارت ساکنان بر منطقه می

طور نامحسوس با اخطاردادن به مجرمین مبنی بر  هم به

گذاشتن به حریم خصوصی افراد  اینکه در حال قدم

شوند. میزان وابستگی افراد به  ها می هستند، مانع کار آن

 محیط درجات مختلفی دارد:

 مکانتفاوتی نسبت به یک  ـ بی

 ـ تعلق به مکان

 ـ دلبستگی به مکان

 شدن با اهداف مکان ـ یکی

 ـ حضور در مکان

 (.Mahmoudi and Gorchy, 2009.357) مکانبرای  فداکاریـ 
 

 . نظارت طبیعی2

های نظارت طبیعی  طراحی فیزیکی ظرفیت ترقی فرصت

 یا غیررسمی برای ساکنان و کارگزاران آن است.

است که سطوح بحرانی خاص از  بینی کرده آنجل پیش

 ها و تراکم جمعیت مرتبط با جرم هستند. فعالیت خیابان

است که براساس آن نظارت طبیعی یک مفهوم طراحی 

گیرند. ایجاد نظارت طبیعی به  نظر میمزاحمان را زیر

های زیادی برای  نماید که فرصت ایجاد محیطی کمک می

توانند  فضاها می کند. رفتارهای نرمال مردم آنجا ایجاد می

 نحوی طراحی شوند که به آسانی مشاهده شوند. به

طور  شود. به بنابراین ترس از جرم در این فضاها بیشتر می

عنوان مثال  توان گفت که نظارت طبیعی )به خالصه می

ها(،  فرصت نظارت توسط خود ساکنین از طریق پنجره

های پلیس( و  عنوان مثال گشت نظارت رسمی )به

عنوان مثال روشنایی  های نظارت مکانیکی )به تژیاسترا

تواند تأثیر مثبتی در کاهش جرم و ترس از  ها( می خیابان

 .(Cozens et al,2005,331) ارتکاب جرم داشته باشد

 

 كنترل دسترسی طبیعی. 3

کنندگان مجاز را  تواند فقط استفاده کنترل دسترسی می

هایی که  آن تشویق به استفاده از فضا کند در حالی که

کند. استفاده از این فضاها را دارند ناامید  قصد سوء

ها، نماها و  ها، نرده ها، خروجی موقعیت عاقالنه ورودی

ای  روهای مستقیم و ترافیک گردونه ها، پیاده روشنایی

 توانند جرایم را کاهش دهند هایی هستند که می راه

(Cozens,2002,133.) 

 
 . روشنایی4

رای مردم ضروری است تا دیده شوند و روشنایی کافی ب

نظر امنیتی برای دید،  تر دیده شوند. از نقطه ها راحت پدیده

شوند،  یابی می طور راهبردی مکان هایی که به ها و چراغ روشنایی

تواند اثر ذاتی روی کاهش ترس از ارتکاب جرم داشته باشد.  می

ا از سطح اساس روشنایی باید امکان شناسایی چهره افراد ر

 متری برای هر فرد با دید معمولی را مهیا کند 10فاصله حدود 

(National Crime Prevention Council,2009,360). 
دهد نخست اینکه به کسانی که ناظر  روشنایی دو کار انجام می

تر ببینند و دیده  کند که واضح یک وضعیت هستند کمک می

تر در محیط شوند. دوم اینکه مردم را تشویق به حضور بیش

پذیری بیشتر موجب احساس امنیت بیشتر و  کند زیرا رؤیت می

شود. بعد از تاریکی هوا  های ناظر بر خیابان می افزایش چشم

شود. این کمبود از طریق روشنایی جبران  فرصت نظارت کم می

اند  شود و تحقیقات زیادی به تأثیر این موضوع پرداخته می

(Mahmoudi and Gorchy, 2009.360.) 
 

 . مدیریت و نگهداري5

نگهداری بهتر از محیط عالوه بر افزایش قلمروگرایی در 

میان ساکنان، احساس تعلق به فضا را ارتقا داده و این 

حس را القا خواهد کرد که این محله دارای فضای امنی 

ترین انحراف و خطایی در این محیط با  است و کوچک
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و فضاهای خالی و ها  رو خواهد شد. خانه هواکنش روب

کنند.  ربا در برابر جرم عمل می بالتصدی به مانند یک آهن

های  با نظریه پنجره CPTEDنظریه این بخش از مفهوم 

 ای تنگاتنگ دارد. شکسته رابطه
 

 ها اطالعات و داده

گرفته  با مروری بر پیشینه پژوهش و مطالعات صورت

الخصوص مقاله شاهیوندی و  برای شهر اصفهان علی

نفر از  334دهد که از مجموع  ( نشان می1388) همکاران

نفر به علت  94های این شهر،  مجرمین زندانی در زندان

درصد از کل  1/28اند و این جرم  دستگیر شده سرقت

شود. توزیع فراوانی جرایم در طول  جرایم را شامل می

شده  سرقت انجام 97دهد که از مجموع  روز نشان می شبانه

مورد  46ظهر،  12صبح تا  6مورد بین  11، 1388در سال 

صبح  6شب تا  19مورد بین  40شب و  19ظهر تا 12بین 

 (.Shahivandi et al.,2009, 172) اتفاق افتاده است

درصد بیشترین سرقت  1/5با  7، منطقه 1با توجه به شکل 

 و 1درصد در رتبه دوم و مناطق  2/4با فراوانی  5و منطقه 

های سوم و چهارم  درصد در رتبه 3و  9/3به ترتیب با  3

بخش  3و  1از لحاظ وقوع سرقت قرار دارند. مناطق 

مطالعه  دهند. بنابراین مرکزی شهر اصفهان را تشکیل می

 سرقت در این بخش ضروری است.
 

 
 . فراوانی سرقت در مناطق شهری اصفهان1شكل 

 ، همانشاهیوندی و همکارانمنبع: 
 

ها  بودن این بافت در پژوهش حاضر با توجه به تاریخی

است تا نقش طراحی محیطی در وقوع جرم در  سعی شده

ها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج توصیفی توزیع  این بافت

دهد که از  نامه در بین ساکنین این مناطق نشان می پرسش

 گویان را نفر پاسخ 186درصد معادل  1/53 لحاظ جنسیت

 دهد. نفر را زنان تشکیل می 164درصد معادل   9/46مرد و 
 

 اسخگویانتوزیع سنی پ

نفر  350دهد که از بین  گویان نشان می بررسی سنی پاسخ

 20درصد بین  36سال،  20درصد کمتر از  7/25گو  پاسخ

و  40ـ60درصد را افرادی با سنین  7/35سال،  40 الی

دهد. بنابراین  سال تشکیل می 60درصد را باالی 6/2

 دهند. جوانان بیشترین فراوانی پژوهش حاضر تشکیل می
 

 

 گویان . توزیع سنی پاسخ1جدول 
 درصد تجمعی درصد تعداد سن

 7/25 7/25 90 سال 20زیر 

 7/61 36 126 سال 40-20

 4/97 7/35 125 سال 60-40

 100 6/2 9 سال 60باالي 

 - 100 350 مجموع

 نمطالعات نگارندگا منبع:
 

 گویان وضعیت تحصیلی پاسخ

      دهنده این است گویان نشان وضعیت تحصیلی پاسخ

      درصد با مدرك تحصیلی زیردیپلم، 14که حدود 

درصد را  7/37دیپلم،  درصد با مدرك دیپلم و فوق 3/48

 دهند. لیسانس و باالتر تشکیل می
 

 وضعیت شغلی

درصد  6/28دهد که  گویان نشان می وضعیت شغلی پاسخ

بازنشسته،  درصد 1/3درصد شغل آزاد،  1/23کارمند، 

یکار، 1/17 ب نشجویان  6/24درصد  و درصد را دا

 دهند. آموزان تشکیل می دانش

 

 یافته هاي تحقیق

دست آمده از  ها از اطالعات به برای تحلیل یافته

شهر اصفهان در  3و  1شده در مناطق  نامه توزیع پرسش

شاخص مؤثر در  12دارای  نامه استفاده گردید. پرسش
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بوده که  میزان پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

است. نتایج  مقیاسی لیکرت تنظیم شده 5مبنای طیف  بر

ها در کاهش وقوع جرم از نظر  ثیر هریک از شاخصأت

 است. ( آورده شده2شهروندان در جدول شماره )
 

 از بخش مرکزی اصفهان 3 و 1ن جرم در مناطق برای سنجش میزاهای مورد مطالعه  . شاخص2جدول 

 مطالعات نگارندگان منبع:
 

ها از چهار عامل مهم  برای تعیین درجه اهمیت شاخص

 استفاده  شده که عبارتند از:

 n(S)=S/n           وزن تأثیر. 1

 تعداد  nو (5×ها پاسخ )تعداد ممکن های حالت S که

 ها شاخص

  n(A)=A/n          ضریب تأثیر. 2

های طیف لیکرت در  ضرب فراوانی حاصل  Aکه

 ها تعداد شاخص  nاست و 5تا  1ها که بین  ارزش

          p(A)=n(A)/n(S) درصد احتمال وقوع. 3

(30: 1389ها )حسینی، بندی شاخص اولویت. 4

  

 ها برحسب درجه اهمیت از نظر شهروندان بندی گویه اولویت .3جدول 

 ها فراوانی گویه وزن تأثیر ضریب تأثیر درصد احتمال وقوع اولویت

 ها روشنایی خیابان 83/145 83/107 95/73 6 

 ها وضعیت ساختمان 83/145 1/101 32/69 11

 مدیریت و نگهداری از محیط 83/145 25/114 34/78 3

 وجود نگهبان محله 83/145 42/118 2/81 2

 بافت فیزیکی محله 83/145 5/111 46/76 4

 وضعیت اقتصادی ساکنین 83/145 1/104 37/71 8

 ای، نژادی های قومی، قبیله هپایگا 83/145 9/103 26/71 9

 تراکم جمعیت 83/145 08/98 26/67 12

 ها کیفیت در و پنجره ساختمان 83/145 58/118 32/81 1

 ها قدمت بافت 83/145 103 63/70 10

 رسیدگی شهرداری به مشکالت محالت 83/145 1/109 8/74 5

 هتر محله از جانب شهرداریتأمین امکانات و تأسیسات برای عملکرد ب 83/145 107 4/73 7

 یافته های تحقیق منبع:

 ها فراوانی گویه بسیار كم كم متوسط زیاد بسیار زیاد كل

 ها روشنایی خیابان 4/3 5/4 17/6 64/7 9/9 100

 ها وضعیت قرار گیری ساختمان 7/3 9/8 21/4 52/3 9/2 100

 مدیریت و حفاظت از محیط 1/8 2/9 8/6 73/8 12/8 100

 وجود نگهبان محله 0/00 1/1 6/7 76/9 15/3 100

 وضعیت فیزیکی محله 3/1 5/2 10/2 69/3 12/2 100

 وضعیت اقتصادی ساکنین محل 4/2 10/3 16/4 62/1 6/9 100

 ای، نژادی های قومی، قبیله پایگاه 2/1 7/2 24/7 64/7 1/3 100

 تراکم جمعیت در محالت 3/6 11/3 32/3 50/2 2/6 100

 ها کیفیت در و پنجره ساختمان 0/00 3/2 21/6 40/6 34/5 100

 قدمت بافت ها 2/9 4/8 38/9 42/8 10/6 100

 رسیدگی شهرداری به مشکالت محالت 2/3 4/4 24/5 54/9 13/8 100

 تامین امکانات و تأسیسات برای عملکرد بهتر محله از جانب شهرداری 3/1 5/9 31/6 39/7 19/7 100
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1393 
از دیدگاه شهروندان کدام »در پاسخ به این سؤال که 

تواند در کاهش  شاخص در طراحی محالت شهری می

   ول با توجه به جد «جرم )سرقت( نقش داشته باشد

ها حاکی از آن است که  بندی گویه (، اولویت3شماره )

ها بیشترین اهمیت را در  انکیفیت در و پنجره ساختم

بان هاست و وجود نگ کاهش جرم )سرقت از منازل( داشته

در محله اولویت دوم را دارا بوده و تراکم جمعیتی 

است. ذکر  محالت نقش چندانی در کاهش جرم نداشته

های خود  این نکته حایز اهمیت است که مردم در پاسخ

 اند. بیشتر عامل سرقت را مدنظر قرار داده

رسیده که  ا مطالعات دقیق میدانی، این موضوع به اثباتب

مرزبندی فضاها، افزایش میدان دید به درهای ورودی و 

توانند با  کننده مالکیت، می ها و تصاویر تداعی پنجره

کمترین هزینه، پیشگیری حداکثری از جرایم خاص را 

است که طراحی صحیح  درپی داشته باشند. بدیهی

 نترل زنده فضاهای در معرض خطرروشنایی و امکان ک

تواند در کاهش جرم )سرقت  ها( می )در و پنجره ساختمان

باشد، همچنین  طراحی از منازل( اهمیت داشته 

هایی با امکان مشاهده معابر و خیابان از داخل  ساختمان

یت همسایگان و عابرین بر آن، ؤساختمان و امکان ر

د و خروج های ورو اعمال کنترل دسترسی و وجود راه

در نور  های تاریک و کم محدود، عدم وجود مکان

های ساختمان، واقع در نقاط کور  های در و پنجره قسمت

کارگیری تجهیزات  هها، ب ها و تورفتگی نشینی مانند عقب

دهنده، هشدار های سیستم بسته، مدار دوربین مانند حفاظتی

با  ها و ها و لوالهای روی درب و پنجره بهبود کیفیت قفل

ثیر زیادی در ها، تأ ها و هشداردهنده استفاده کافی از نرده

 کاهش سرقت خواهند داشت.

های  ساختمان خروجی و ورودی شفاف تعریف با

مسکونی و نوع و چگونگی نورپردازی و نظارت طبیعی 

برای کاهش پتانسیل  توان می آنهابر نحوه دسترسی به 

جرم  خیزی و ارتکاب دسترسی به مناطق برای جرم

 .نمود استفاده

آیا بین توجه شهرداری و »در پاسخ به این سؤال که 

های مرتبط به محالت شهری و کاهش جرم رابطه  سازمان

که ، برای سنجش متغیرهای سؤال فوق «وجود دارد

از آزمون  باشد، ای می ها از نوع نسبی و فاصله مقیاس آن

 پیرسون استفاده گردید.

دهد که بین  ( نشان می4شمارهدست آمده )جدول  هنتایج ب

های مرتبط به محالت شهری  توجه شهرداری و سازمان

با کاهش جرایم شهری رابطه مستقیمی وجود دارد که در 

( کمتر از =000/0sigاین آزمون سطح معناداری )

 64/0 باشد و همچنین شدت همبستگی آن می 05/0آلفای

یر فوق باشد که بیانگر یک رابطه قوی ما بین دو متغ می

 باشد. می

 
ها و کاهش جرم با استفاده از  . رابطه میان توجه شهرداری4جدول 

 ضریب همبستگی پیرسون

سطح 

 معناداري

شدت 

 همبستگی

 آزمون تعداد

 پیرسون 350 64/0 00/0

 

پذیری  از طریق انگیزش احساس مالکیت و تملک

شهروندی نسبت به محالت و مناطق مسکونی است که 

و مزاحمان برای ساکنان با اهمیت  حضور بیگانگان

 و شهری مبلمان از مناسب نگهداری و تعمیر با شود. می

 سازی و محوطه روشنایی های چراغ و شهری عالئم و بلوهاتا

هدفمندکردن و  شهرداری شهری خدمات معاونت توسط

منظور نظارت بیشتر به  رویت به های پلیس قابل گشت

، ط نیروی انتظامیوآمد، توس خصوص در نواحی کم رفت

میزان تردد در  پذیر و افزایش های آسیب شناسایی مکان

های شهری، از  سازی هزینه توان عالوه بر بهینه ها می آن

 خیزی کاست. باالرفتن ظرفیت مناطق در جرم

 معرض در طریق از شهری محیط توانمندسازی معنای به

 توان امکان می که است نظارت آسانی و قرارگرفتن دید

های  یا ارگان شهروندان وسیله به را شهری قمناط بر ظارتن
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شود  . بر این اساس این امکان فراهم میکردانتظامی فراهم 

که مناطق شهری در معرض دید عمومی قرار گیرند و از 

 کور مناطق اصطالح به و نظارت غیرقابلایجاد مناطق 

 .گردد عمل به جلوگیری

 شبانه، ساعات در هویژ به شهری فضاهای سازی با مناسب

 های گوشه ایجاد از جلوگیری و گیاهان کاشت در دقت

 و دیدن امکان که ایجاد فضاهایی نظارت، فاقد و پنهان

 برای کمی امکان ضمن در و باشد بیشتر آنها در شدن دیده

 مجرمان فعالیت برای کمتری پتانسیل آورند فراهم فرار

 .آورند می فراهم

 ها پرچین و ها نرده که شود می داللاست مثال برای رو این از

ی یها نشانه و شوند تلقی فیزیکی موانع عنوان به توانند می

 باشد. میاز نظارت مردم بر همدیگر و مواظبت از یکدیگر 

 یا فروشی روزنامه و تلفن های کیوسک دهی جایبا 

شهرداری و  خیز توسط جرم مناطق در سیار های دکه

مانند جهیزات شهری رساندن به ت حفاظت از آسیب

افزایش امکان دید در  معابر، های چراغ دارکردن حفاظ

 شهر، طراحی در پارکینگ مکان و ساختمان گیری جهت

 های مرتبط به محالت شهری مانند معاونت سازمان وسطت

سازمان شهرسازی شهرداری و سازمان  شهری، خدمات

 اداری، تفریحی، های ایجاد کاربریو  مسکن و شهرسازی

توان به  شهرداری می توسط محالت، در... و سکونیم

های مرتبط به  رابطه مستقیم بین توجه شهرداری و سازمان

 محالت شهری و کاهش جرم پی برد.

 

 گیري نتیجهبحث و 
ترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در زندگی  یکی از مهم

ماندن افراد  و مصون« امنیت محیط زندگی»انسان، موضوع 

ها در محیط  ها و نا بهنجاری خطرات، آلودگیاجتماع از 

های  احساس ناامنی در محیط و نگرانی .زندگی است

های  های ناامن در محیط بر سایر فعالیت ناشی از مکان

گذارد و امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  ثیر میأانسانی ت

ای  پذیر نخواهد بود و در پاره و غیره به درستی انجام

طور کامل  های روزمره اجتماعی به یتموارد حاد، فعال

 .خواهد شدمختل 

را تشویق تواند با ایجاد شرایطی، مجرم  عوامل محیطی می

عکس با افزایش نظارت از طرق به ارتکاب جرم کند و بر

مختلف از وقوع جرم پیشگیری کند. با توجه به مطالعات 

( 1390) عنوان مثال حیدری و همکاران گرفته به صورت

ها را عاملی برای  زنجان، توزیع متعادل کاربری برای شهر

 ه تبع آن کاهش جرم عنوان نمودند.کاهش تراکم و ب

( در شهر 1388) ای دیگر شاهیوندی و همکاران در مطالعه

اصفهان، به این نتیجه رسیدند که بین زمان وقوع جرم، 

داری جرایم رابطه معنا نوع جرم، تراکم جمعیت و تعداد

که در مطالعه حاضر که برای مناطق  حالی وجود دارد. در

است از  ( بخش مرکزی شهر اصفهان صورت گرفته3 و 1)

دیدگاه شهروندان، تراکم جمعیت عاملی برای افزایش 

نظر قراردادن سرقت باشد. شاید علت آن، مد جرم نمی

ترین جرم در این بخش باشد و دیگر اینکه  عنوان فراوان به

به جمعیت هر منطقه مطالعه اگر تعداد جرایم را نسبت 

تری از رابطه بین  توان برآورد دقیق صورت می کنیم در آن

 دست آورد. تراکم جمعیت و تعداد جرایم به

که در مطالعه شاهیوندی و همکاران، وقتی تعداد  چنان

سنجند  نفر جمعیت می 10000جرایم را  نسبت به هر 

که ) 7جرم( و منطقه  04/4با ) در رتبه اول 1منطقه 

شد در رتبه چهارم قرار  خیزترین منطقه( محسوب می جرم

 گیرد. می

لذا طبق نظر نویسندگان تراکم جمعیت محل به تنهایی 

باشد. در پژوهش حاضر،  عاملی برای افزایش جرم نمی

ها و کاهش جرم با  شدت همبستگی بین توجه شهرداری

دهد که  را نشان می 64/0استفاده از آزمون پیرسون عدد 

یانگر یک رابطه قوی مابین متغیرهای فوق است. از دید ب

شهروندان نیز؛ مدیریت و نگهداری از محیط، رسیدگی 

ها و  شهرداری به مشکالت، تأمین روشنایی خیابان

تواند در  امکانات و تأسیسات محله از جانب شهرداری می

 کاهش جرایم مؤثر باشد.
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سرقت،  دهندگان با مدنظر قراردادن عامل بیشتر پاسخ

ترین عامل در کاهش جرم  بودن در و پنجره را مهم مقاوم

دست آمده و توجه به اصول  هدانستند. با استناد به نتایج ب

CPTED  در جهت پیشگیری از جرایم، هماهنگی و

های  سازی اصول و شاخص مساعدت شهرداری در بهینه

CPTED توان اقداماتی مهم در پیشگیری و کاهش  می

د و عالوه بر آن، توجه شهروندان به معماری جرم انجام دا

 تواند تا حدی در  ها و رعایت اصول ایمنی می ساختمان

 
 

 

کاهش سرقت نقش داشته باشد در ضمن با استفاده از 

های کامل محالت  شناسی و تهیه نقشه مطالعات آسیب

بندی وقوع جرم و همچنین با  شهری در خصوص پهنه

اقتصادی، رپایه عوامل تطبیقی ب بوم شناسیمطالعات 

فرهنگی در محالت شهری و حذف فضاهای غیرقابل 

های فرسوده و گتوها با طراحی مناسب  دفاع مثل بافت

 فضاهای شهری، از وقوع جرایم پیشگیری نمود.
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