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 چکيده

  و  پهن  هاي  محله  ها،  بوستان  و  پارک  بیشتر،  یا  کم  امکانات  با  بسیار،  گوناگوني  با  است  محیطي  شهر

  شهري   فضاي.  زند  مي  پیوند  هم  به  را  اجتماعي  فضاي  که  مختلف  هاي  گذرگاه  و  ها  خیابان  با  و  باریک

 و  بخشي هویت در بسزایي نقش نتیجه در و کند مي برقرار زندگي محیط و مردم با را ارتباط بیشترین

  باعث  شهري مناطق در جمعیت رویه بي رشد میان این در. دارد شهروندان به امنیت  و آرامش احساس

  شهري   پردازان  تئوري  و  مندان  حرفه  توسط  ها  اولویت  از  یکي  عنوان  به  شهروندان  امنیت  مفهوم  به  توجه

  است   آن  از  حاکي  شهرها،  در  جنایت   و  جرم  وقوع  آمار  رفتن   باال  که  است  اي  دهه  چند.  است  شده  تبدیل

  در  شک،  بي  و  برند  مي  رنج  خود   هاي  زیرساخت  در  مناسب  هاي  ریزي  برنامه  وجود  عدم  از  شهرها  که

  ساکنین   و  شهرها  این  گیر  گریبان  فراواني  مشکالت  الزم،  هاي  اندیشي  چاره  و  ها  آن  با  مقابله  عدم  صورت

  جرم   بروز  در  گذار  تاثیر  عوامل  شناخت  شهري،  فضاهاي  در  جرائم  کاهش   براي  رو  این  از.  بود  خواهد  آنها

  ضروري   امري  فضاها  این  در  امنیت  بردن  باال  جهت  آن،  از  جلوگیري  در  موثر  راهکارهاي  ارائه  همچنین  و

  چشم  رفتاري  ناهنجار  الگوهاي  بروز  در  شناختي  جامعه متغیرهاي نقش  از توان  نمي  اگرچه.  بود  خواهد

  وقوع   بستر  عنوان  به  مصنوع،  محیط  فضایي  و  کالبدي  هاي  ویژگي  نقش   بررسي  و  شناخت  اما  کرد  پوشي

  از   جداي.  بود  خواهد  آنومیک  رفتارهاي  گونه  این  وقوع  کاهش  جهت  در  شایاني  کمک  ناهنجار،  رفتارهاي

  رفتار   الگوهاي  بر  شهري  امن  ي  ها  محیط  طراحي  و  ریزي  برنامه  از  ناشي  فرهنگي  و  اجتماعي  اثرات

  کالبدي   نقش  بر  مترتب  اثرات  و   ها  ویژگي   تبیین  سکونتي،  نواحي  محیطي   کیفیت  بهبود  و  شهروندي

 تئوري  قالب  در   که  است  اهمیتي  با  و  مستقل  موضوع  جرم،  وقوع  از  کاستن  یا  و  جرایم  کاهش  بر  شهر

 به  ،CPTED  رویکرد  معرفي  با  دارد  قصد  حاضر  پژوهش.  شود  مي  اشاره  بدان  سازي  شهر  نوین  هاي

  در   عملي  راهکارهاي  برخي  ارائه  به  محیطي،  طراحي  طریق  از  جرم  از   پیشگیري  هاي  روش  از  یکي  عنوان

 نتایج .  است  اسنادي  و  تحلیلي   پژوهش،  تحقیق   روش.  بپردازیم  شهري   امن  فضاهاي  خلق  و  طراحي

  شهري   فضاهاي  در  جرایم  وقوع  میزان  از  توان  مي  محیطي،  طراحي  طریق  از   که   دارد  آن  از  نشان  پژوهش

 . کاست  توجهي  قابل  حد  تا

  . CPTED رویکرد جرم، از پیشگیري  امن، عمومي  فضاهاي  امنیت، :يديکل  واژگان
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 علی حيدري 
 . ایران ، ابهر ،گرایش راه و ترابري، موسسه آموزش عالي صائب ،عمران مهندسي ،ارشد کارشناسي جويدانش

 

 نویسنده مسئول: نام  
 علی حيدري 

  شهري امن  فضاهاي خلق در محيطی عوامل نقش بررسی

 CPTED رویکرد به استناد با امنيت افزایش و جرائم کاهش جهت در
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 مقدمه
دوره    در   ناهنجاري  این.  است  مرتبط  شهروندان  زندگي   کیفیت  با   مستقیم  بطور  که  است  اجتماعي  ناهنجاري هاي  از  یکي  جرم

  وقوع   که  آنجا   از.  بوده است...    و   روانشناسان  رفتاري، جامعه شناسان،   علوم  حوزه  پژوهشگران  توجه  مورد  همواره  مختلف  زماني   هاي

 به   را  آنها  شهري،  محیط هاي  در  ویژگي ها   برخي  وجود  لذا  است،  مساعد  محیطي  بستر  و  مکان  نیازمند  یکسو  از  جرمي  نوع  هر

  ابعاد  از یک  هر . است انسان  اساسي  نیازهاي از یکي  تهدید،  و  ترس از  رهایي معناي   به امنیت . مي کند بدل  م خیزجر مکان هایي

 در  امنیت  و  شهري  امنیت  معني  به  امنیت  مفهوم  شهرسازي  ادبیات   در.  است  بوده   مختلف  رشته هاي  کار  موضوع  امنیت،  مختلف

  طراحي  چگونگي   به  معطوف  بیشتر  امنیت  سطح  ارتقاء  زمینه  شهرسازي در  رسالت  اخیر  سال هاي   در.  [1]است  مطرح  شهر  محیط

 و برنامه ریزي  طراحي  در  CPTED  رویکرد  به  مي توان  راستا  این  در.  است  بوده  شهري  مناسب کاربري هاي  برنامه ریزي  و  فضاها

  به   کالبدي،   محیط  سیماي  و   ساخت  در  ايویژه    استانداردهاي   رعایت  با   تا   است  تالش   در  که  نمود  اشاره  شهري  منظر  و  محیط

 ادراک،   هنگام  در  امنیت  مفهوم  که  است  این  مهم  نکته  .نماید  کمک  آن  ساکنین  امنیت  احساس  راه  آن  از  و  شهر  در  ایمني  ارتقا

 در   موجود  جنایت واقعیت هاي  و  جرم  وقوع  میزان  به  راجع  ارقامي  و  اعداد  با  که  گونه اي  به  مي باشد،  عیني  و  ذهني  ابعاد  داراي

.  نمي باشد   رواني(  و  ذهني )امري  ساکنین  امنیت  احساس  میزان  با   کامل   تطابق  در  همیشه  مي شوند،  معموال بیان  که  زمینه،  این

رسد  نظر  به  بنابراین.  است  رواني   و   اجتماعي  مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  ذهني  امري  عنوان  به  امنیت  احساس  وظیفه   که  مي 

 ارتقاء   براي  شهرسازي  رسالت  بلکه  نیست،  امنیت  و   ایمني  افزایش  براي  کالبدي   استانداردهاي  ارتقاء  به  محدود  تنها  شهرسازي

 جهت   در  ساکنین  توسط  امنیت  ادراک  فرآیند  در  مستقیم  مداخله  با  دانش  این  تا  مي کند  ایجاب  شهروندان  رواني  آسایش  سطح

 . [2]نماید   تالش آنها در امنیت احساس میزان افزایش

 

 مسأله  بيان
  . باشند  مي  موثر  امن  هرش  ادایج  در  دديمتع  لعوام  باشد  مي  شهرها  در  مهم  مسائل  از  یکي  شهري،  امنیت  موضوع  امروزه

  معرض   در  و   تعد مس  يمحیط  اد ایج  باعث   جوان  تجمعی  يباال  زانمی  اعي، اجتم  اهنگي ناهم  اري،بیک   ر، فق  د مانن  اعي اجتم  عوامل

  اعياجتم  ايه   اريناهنج  و   جرائم  کننده  تعیین  هاي  جنبه  و  عوامل  تنها  اجتماعي  ايفاکتوره  اام  ود،ش  يم  اريرفت  اريناهنج  و  رمج

  جهت   آن از هريش تامنی  ه مقول. دارد اريناهنج و جرم از پیشگیري یا توسعه در مهمي نقش فضا، فیزیکي دکالب و رحط تند،نیس

  اه انانس تربیش زيآمی هم در و طاختال که ینيشهرنش تجمعی افزایش و نشیني شهر رشد به  نگاهي   با که  دارد مضاعف اهمیتي

  همبستگي  و  انسجام  و  ملي امنیت با  نزدیکي  پیوستگي  و  ارتباط همقول  نای که  ودش ي م  تدریاف  دارد،  راههم ه ب هرش اختارس در را

  ا ب هريش اهايفض  در مردم دارد تمسیس آن هب بتنس ريگی کلش الح در  يبیرون و  يدرون  ايه  دتهدی ربراب در اجتماع یک اقشار

  . [2]هستند  رو  به  رو  ها  پیاده  و  نقلیه  وسایل   حرکت  تداخل  سیل،  و  زلزله  آب،  و  هوا  آلودگي  تروریسم،  جرم،  مانند  تهدیدها   واعان

 فرهنگ   خلق  در  آنها  تا  نیستند،  امن  مردم  رايب  افيک  اندازه  هب  هريش  اهايفض  :گوید   مي  شهرها  فرهنگ  کتاب  در  زوکین  ازاینرو

  نقش   تواند  مي  دارند  زندگي  محیط  و  مردم  با  را  ارتباط  بیشترین  هريش  اهايفض  که  آنجایي  از  .باشند  داشته  مشارکت  عمومي

  در   را  امنیت  ،... و   اقتصادي  اجتماعي،  کالبدي،   عوامل  باشند  داشته  شهروندان  آرامش  احساس  دادن   و  بخشي  هویت   در  بسزایي

 محسوب زندگي  کیفیت اساسي الزامات از یکي  شهري هاي محیط  در امنیت وجود. است کرده مواجه تغییراتي ا ب  فمختل مناطق

 دست   از  باعث  آن  حصول  در   ناتواني  که  است  انسان  مهم  و  اولیه  نیازهاي  جمله  از  امنیت  مازلو،  انساني  نیازهاي  طرح  در.  شود  مي

 از  یکي  عنوان  به  شهري  امنیت  امروزه.  است  خودشکوفایي  به نیاز  و   حرمت  به  نیاز تعلق،  به  نیاز  جمله  از  انسان  نیازهاي  دیگر  دادن

  پایه  بر  امن  جامعه  یک  طراحي  ضرورت  و  است  مطرح  نشهرهاالک  در  ویژه  به  شهري  ساماندهي  و  مدیریت  مباحث  در  مهم  مسائل

 و  نظران  صاحب.  [1]شود  مي  احساس  الکاما...  و  منافع  ها،  واقعیت   ها،  آل  ایده  و  ها  ارزش  نظیر؛  سازگار  مناسبات  و  روابط  هاي

  پذیرش  مورد  که   ها   نظریه  این   از  یکي .  اند   کرده   ارائه  مختلفي  هاي  طرح   و  ها  نظریه  شهري،  امنیت  برقراري  براي  اندیشمندان

 محیط   طراحي  طریق  از  معتقدند؛  و  است  محیطي  طراحي  طریق  از  جرم  از  پیشگیري  رویکرد  است،  گرفته  قرار  نیز  علمي جامعه

  و  کارآمد  طراحي  جهت  در  هدفمند   رویکرد  نوعي  توان،  مي  را رویکرد  این.  پرداخت  جرم  کاهش و  پیشگیري  به  توان  مي  فیزیکي،

  سرمایه  افزایش  در  مؤثري طور  به  که  دانست جرایم  کاهش  در  مصنوع  محیط  بهینه  کارگیري  به با  محیطي  هاي  مؤلفه  هوشمندانه
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  سزایي   به  تأثیر  جامعه  اجتماعي  رفاه  بهبود  نتیجه  در  و   شهروندي  رضایتمندي  میزان  افزایش  و   زندگي  کیفیت  بهبود  اجتماعي،

 شهري  هاي  محیط  در  جرایم  حقیقي  کاهش بعد  دو   در  ،CPTED  رویکرد  که،   دارد  وجود  جمعي  نظر  اتفاق  موضوع  این   بر.  دارد

 امنیت   و  ایمني  افزایش  براي  ایتزمن،  و  وکرل.  شود  مؤثرواقع  تواند  مي  آنها،  در  فضایي  امنیت  و  ایمني  احساس  افزایش  و  یکسو  از

  مي   بیان  را  نیاز  صورت  در  کمک  به  آسان   دسترسي  و  دیگران  توسط  مشاهده   قابلیت محیط،  از  آگاهي  عامل؛ سه  شهري،  فضاي  در

  مؤثر  الگوهاي  از  رهایي  براي  هایي  فرصت  ارائه  با  را  امنیت  و  ایمني  هریزي،  برنام  و  طراحي  هاي  مؤلفه  این  نمودن  یکپارچه.  کنند

  فقدان   و  خاطر  امنیت  احساس  شهر  در  فرد  و  شده  تأمین  شهري  فضاي  در  ایمني،  امن  شهري  فضاي  در.  دهد  مي  افزایش  جرم

  همین  بر. برساند حداقل به  را  خطرات میزان که است متمرکز مسائلي روي  بر بیشتر ایمن، شهر بحث پایه واقع در. کند مي خطر

  صفت  با   بتوان  بایستي  و    گیرد  صورت  رویکرد   این   راهبردهاي  به  توجه  با   باید   نیز  شهر  کالبد   در   تي المداخ  اقدام  هرگونه  اساس،

  و  داد  کاهش   را  آن  حداقل  یا   و   آورد   عمل  به  جلوگیري  امکان  حد  تا   شهري  هاي   محیط  در  شهري  جرایم  میزان  افزایش  از  امنیت

 ؛ شود مي  حمطر  ت ذیلسؤاال پژوهش اهداف به هتوج با. از اینرو [3]آورد فراهم شهروندان براي را ایمن شهري

 کدام اند؟  شهري امنیت ارتقاي در مؤثر کالبدي  عوامل (1

 شهروندان  احساس امنیت  و   کرده  جرم پیشگیري  وقوع  از  درزمینةکالبدي،  CPTED  اتخاذ راهبرد  و   تدوین  با   مي توان  آیا (2

 ارتقا داد؟ را

 

 پژوهش  اهميت و ضرورت
  اصلي  ن رک  ذاغ  و  آب  د مانن  ه،اولی  اينیازه  از  بعد  جامعه، هر در  و  نیسمت  پوشیده   کسي   بر  جامعه  در  امنیت  ضرورت  و  اهمیت

  به   است؛  اد زی...  و   هرش  گستردگي  دلیل  به  جرائم  میزان  شهري  جمعیت  کثرت  با   امروزه،.  است  ثبات  و  امنیت  برقراري  اساسي   و

 شده  شهري  پردازان  وريتئ  ياساس   ايه  تاولوی  از  يیک   آن،  ايارتق  هاي   روش  و  هروندانش  تامنی  وممفه  هب  هتوج  ل،دلی  همین

  ي محیط  تکیفی  ودبهب  و  شهروندي  رفتار  الگوهاي  بر  شهري  امن  هاي  محیط  طراحي  و  ریزي  برنامه  يفرهنگ  و  ماعياجت  رازنظ.  است

  کاهش   در   شهر  کالبدي  نقش  بر  ریزي  برنامه  ایمن  ارآث   و  ا ه  ي ویژگ  ینتبی  له،مسا  این  از  جدا  که   گذارد  مي   أثیرت  شهري  واحين

  دانب  ازيشهرس  و   ماريمع  وینن  ايه  وريتئ  بقال  در  و  تاس  اهمیتي  اب   و   تقلمس  موضوع  جرم،  وقوع   از  کاستن   ا ی  هريش  جرائم

  باشند؛   مؤثر  توانند  مي  شهري  جرائم  افزایش  یا  کاهش   در  ازيشهرس  و   معماري  فمختل  پارامترهاي  بین،   این  در   شود  مي   ارهاش

 لزوم  جرم،  میزان  دادن  اهشک  رايب(  CPTED)  يطراح  قزطری ا  جرم  وقوع  از  گیريپیش  رویکرد  الگوهاي  و   ها  ویژگي  به  باتوجه

امنیت  وقوع  کاهش  براي  مطالعاتي  دودهمح  در  الگوها  و  تدابیر  این  کارگیري  به . است  ضروري  امري  ،جرائم شهري و احساس 

 کرد   استفاده جرم بدون طراحي عملي ولاص در  انونيق  ياجرای هاي  ضمانت  تدوین براي پژوهش این  جنتای از شود مي همچنین

 

 پژوهش  پيشينۀ
هاي انجام گرفته در خصوص هر عنوان پژوهشي و تحلیل و ارزیابي آنها در سطوح مختلف و با معیارهاي  شناخت پژوهش

باشند. بنابراین در خصوص رابطه با موضوع بررسي نقش امنیت بر پایه رویکرد پیشگیري مي  متنوع از ضروریات هر پژوهش علمي

( مطالعاتي در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که هر یک از آنها به نحوه CPTEDاز جرم مبتني بر طراحي محیطي)

ارتقاي سطح امنیت به وسیله طراحي محیطي تاکید  نگرش به نقش محیط در ساختار فضاهاي شهري در راستاي عوامل موثر بر  

 گردد؛ اند که در ادامه به برخي از این آثار ارزشمند اشاره ميداشته  

 الف( خارج کشور

بر    اي   لهحم  درون  معابر  طراحي  وۀحن  و   یطيحم  روشنایي  میزان  بررسيف  هد   با   که  پژوهشي  در   ، (2019،  1همکاران  و  چو)

  فضاهاي   ةمنزل  به  بیشتر  فضاهایي  اند  داده   نشان  است،  شده  انجام  تاریکي  ةهنگام  در  اآنه  تیفعال  و   اکنانس  دۀش  ادراک  تامنی  میزان

 یز خ  جرم  هاي  گوشه   ودوج  از  آنها  ساکنان  و  دارند  نامنظمي  هندسة   کافي،  روشنایي  و  ورن  تننداش  رب  وهعال  هک  دان  حمطر  زخی   جرم

 
1 Cho et al. 
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  ا ب  ه ک  اي  ه مطالع  در ،  (2018،  2همکاران  و   )کندو   . اند  داشته  بیشتري   هراس  م اعالف  اطرا  ه ب  ددی   دون ب  و  کباری  معابر  و   پنهان   و

 وۀحن  دان  داده  نشران  ت،اس  دهش  امانج  بازطراحي  از  بعد  و  لقب   زماني  بازۀ  دو  در   شونتخ  و  بزهکاري  بین  ارتباط  بررسيف  ده

  کاهش   بر زیادي  یاربس دودح   ا ت  د توان  مي  موجود عمومي فضاهاي  بازآفریني   رايب  تمداخال  از  اي  همجموع  الاعم  ومحیط    يطراح

  مطالعه اي   در  (، 2016،  3همکاران   و   )لي   . باشد  اثرگذار  ودخ  سکونت  لحم  امنیت  از  اکنانس  ادراک  افزایش  و  تحالم  یزيخ  جرم

 ره ک  ولسئ  هرش  در  جرم  وقوع  از  ترس  و  فعال  دگي زن  و  يحیطم  طراحي  ازطریق  جرم  کاهش  اقدامات  تأثیر  بررسي  هدف  با  که

  ن ای.  ددارن  رمج  وعوق  از  رست  کاهش  در  را  اي  ویژه  نقش  دارينگه  و  ت حفاظ  و  ابرمع  نایيروش  دان   داده  نشان   است،  ده ش  امانج

  آن  پي  در   و   زيخی  جرم  کاهش  در   عمومي   فضاهاي   و  ها  پارک  وجود   ابر، مع ازيس  ف ک  وۀ حن  ها،  دیوارنگاري مثبت  تأثیر  بر   مطالعه

  يدارای  از  ت محافظ  رايب  CPTED  اآی  وانعن  ا ب  پژوهشي   در،  (2016،  4سکاتو   و  )اقبال  .دارد  نظر  ق اتفا  جرم  وقوع  از  ترس  کاهش

.  پرداختنـد  هـا   پـارک  دارایي  از  محافظت  در  CPTED  اصول  کارآیي  بررسي  به  سوئد  استکهلم،:  مطالعه  مورد  ت؟اس  د مفی  اه   ارکپ 

در   CPTEDمي گذارد، به ویژه اگر از اصول    تأثیر  پارک  ایمني  شرایط  بر  پارک  مدیریت  و  طراحي  که  دهد   مي  نشان  نتـایج

 از برگرفته عمومي نکته چندین از استفاده با پژوهش این سرانجام. است باالتر بسیار امنیت میزان باشد، شده استفاده آن طراحي

  اند   داده   نشان،  (2014،  5همکاران  و   )فاستر  ها نتیجه گیري مي کند.  پارک  در  موجودي  ایمني  در  CPTED  اصول  از  استفاده

  مي تأثیر عمومي فضاهاي پذیر جرم یا گریز جرم طراحي وۀح ن و یطحم از القوهب ورط  هب مجر از ترس و جنایت و مجر  بروز میزان

  ن ای  اند  داده   نشان  و اند  داده  ارتباط  نیز  یطحم  مداري  پیاده  و  ورپذیريحض   به  را  جرم  بروز  میزان  همچنین  پژوهشگران  این .  پذیرد

،  6هورست   ملن  و  )کوزن  .اند  بیشتري  هاي  جرم  وقوع  بستر  مدار  پیاده   رکمت  اي ه  یطحم  و   دارند  یکدیگر  با  معکوسي  ارتباط  فاکتور  دو

 CPTED  محیطي  طراحي  طریق  از  جنایت  و  رمج  از  گیريپیش  هزمین   در  هجامع  اتادراک  بررسي  عنوان  تحت  پژوهشي  در،  (2014

  ادراکات   با   میزان  چه  تا  بوتسوانا  جامعه  مانند  به  سومي  جهان  هجامع  یک  ادراکات  که  پرداختند  موضوع  این  بررسي  به  بوتسوانا  در

  محدوده   در  که   یافتند   دست  نتیجه  این  به   شوندگان  پاسخ  با   پرسش  توجه  با   آنها.  دارند  همخواني  CPTED  از  غربي   جامعه

،  7فیپس  و  )هاروبین  .است  باالیي  سطح  در  شخصي  امنیت  اما  است  شده  استفاده  CPTED  ول اص  از  رکمت  هاگرچ  هموردمطالع

 بررسي  براي  را  مختلف  هاي  لهحم  تامنی  ،CPTED  یطيحم  طراحي  ازطریق  جرم  از  پیشگیري  ايه  صشاخ  از  تفاده اس  ا ، ب(2014

 لهحم  در  شده  گزارش  امنیت  میزان  يکل  ورط  هب  دان  داده  نشان  پژوهش   این  از  آمده   دست  به  نتایج .  دان  نجیدهس  آنها  اي  مقایسه

  آن   لدالی  از  هک  تاس  ودهب  جدیدتر   هاي  بافت  از  رت  ایین پ   یاربس  اریکي ت   و  روشني   زماني  بازۀ  دو  هر  درتر    دیميق   هاي   بافت   هاي

  روي پیاده  عنوان تحت  پژوهشي در ، (2013، 8گمن  و  )تروپ  .است بوده   ها بافت  این  شهري طراحي وۀ حن و  یطي حم ايه  ي ویژگ

  CPTED  ولاص  به کار گیري  بررسي  به   جنوبي  کره  سئول،  در  محله  بازسازي  در  CPTED  ولاص  ام ادغ   و  اصالح  بررسي:  پارک  در

  است  شده  اجرا  گرا  دارایي  رویکرد   یک  طریق  از  CPTED  اصول  پژوهش  این  مورد  محدوده  در.  پردازنـدمي    همحل  ازيبازس  در

 کند  مي  ادغام یکدیگر با  جرمي حل مشکالت راه در را( اهداف و  نیازها ) اجتماعي  هچندگان هاي  محرک که

 ب(داخل کشور 

  اننش  ت،اس  شده  انجام  CPTED  اصول  از  استفاده  با  فرحزاد  دهکدۀ  ارۀب  در  هک  اي  همطالع  در،  (1398همکاران،    و  )بهزادفر

 لکنتر  و  نگهداري  و  دیریتم  ا،ه   تفعالی  از  تحمای  و  یطحم   ذاريگ  ارزش  طحس  در  يدسترس  لکنتر  و  يقلمروگرای  دان  داده

  ارۀ بدر  هک  پژوهشي  در  ،(1397  همکاران،  و  منتظرالحجه)  . دارند  بالقوه  تأثیري  شهري  ايفض  زيخی  مجر  اهشک  در  سريدست

  دي کالب يها  کیفیت  يبررس  ا ب د،ان  داده   ام انج  المندانس  دیدگاه  از  شهري  فضاهاي در  امنیت  حس  بر  مؤثر کالبدي  عوامل  سنجش

 رین ت  ممه  بترتی  هب  هريش تباف و  نایيروش  و  ورن ي،ایمن  دان  داده   اننش  دهش  ادراک  تامنی  بر  اآنه  ذارياثرگ  زانمی  نجشس  و  ؤثرم

  با   که  اي  مطالعه  در  ،(1395همکاران،    و  )صادقیاني  .اند  شهري  فضاهاي  در  سالمندان  امنیت  احساس  رب  ؤثرم  ديکالب  ايه  همؤلف

 
2 Kondo et al 
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کیفیت   اند   داده   نشان   اند،   داده  انجام   فرسوده  هاي  بافت   در   اعياجتم  ت امنی  بر  تأثیرگذار   معیارهاي   بر   CPTED  نظریة  از  تفادهاس

  اجتماعي  تامنی طحس ايارتق رايب ديکالب يطراح از ريگی  هبهر  ردرویک و  دارد القوهب  أثیرت یطحم تامنی میزان  بر یطيحم  ايه

 میزان  سنجش  عنوان  با  پژوهشي  در  ،(1395همکاران،    و  )سلیمي  .است  امنیت  ايارتق  وحفظ    ايبر  اه  روش  ؤثرترینم  از  يیک

  که  دهندمي    پیشنهاد  CPTED  رویکرد  به   استناد   با   محله،   امنیت  احساس  ارتقاء   در  زوینق  هرش   آخوند  محله  مرکز  طرح  موفقیت

  کاربري  به   ها  خانه  همکف طبقه  کاربري  محله،   بومي  يهاویژگي    حفظ  ضمن  موردنظر  رویکرد  به  توجه  با  محله  امنیت  ارتقاء  براي

  و   )ایزدي.  گیرد  صورت  تجاري  يها  يکاربر  طریق  از  محله  مرکز  به  نظارت  ،ها  خانه  حریم  حفظ  ضمن  که  یابد  اختصاص  تجاري

  نقش   بر  تأکید  با   همدان،  هرش  امام  دانمی  در  هريش  وميعم  اهايفض  امنیت  میزان  يبررس  هدف  ا ب  اي  همطالع  در  ،(1394حقي،  

  اي کیفیت ه  ینمهمتر  از  شبانه  تامنی  و   ي شناس  یي   ا زیب  داري،م  ادهپی  فاکتور  سه  دادند   نشان  ده، ش  ادراک  تامنی  زانمی  در  میط

  سازمان  رابطه  عنوان با  پژوهشي  در   ، (1392همکاران،   و  دوست  )خلقت   . دان  وده ب  شده   مطالعه  دودۀحم  در تیامن  ادراک  رب  ذاراثرگ

  نتیجه  این  به  کرج  شهر:  مطالعه  مورد ؛CPTED  مدل   اساس  بر  شهروندان  در  اجتماعي  تامنی  زان می اب   شهر  نفوذپذیري  و   فضایي 

  کاهش   ضمن  مسکوني،  هاي  محله  و  ساختمانها  در  امنیتي  مالحظات  و   CPTED  مدل  از  استفاده  اب  طراحي  که  یافتند   دست

 ،(1392شمسي،    و  رحمتي  )قائد.  رساند  مي  یاري  نیز  اجتماعي  درک  ایجاد  به  محیط،  آسیب پذیري  و  بزهکارانه  داماتاق  تفرص

  به   یزد  شهر  تجاري  هاي  مجتمع:  موردمطالعه  جرم؛  از  پیشگیري  در  محیطي  طراحي  شاخصهاي  بررسي  عنوان با  خود  پژوهش   در

  امکان که اي گونه به فضا  طراحي از باید  ساختمان، کالن حد  در یا  و شهر سطح در چه فضایي  طراحي در که رسیدند نتیجه این

  ، (1390،  همکاران  و  حیدري)  .شود  جلوگیري  دهد،  افزایش  را  خیز  جرم  اطقمن  هب  دسترسي  نحوه  یا  دهد   کاهش   را  عمومي   نظارت

زنجان به این نتیجه رسیدند که معماري پیش    :همطالع  موردي  محیط   يطراح  طریق  از  جرم  از  پیشگیري  عنوان با  خود  پژوهش   در

  ادي، اقتص  ویيج  رفهص  زیباسازي،  قبیل  از  گیرنده از جرم مي بایست با سایر مالحظات معمول شهرسازي و ساخت اماکن مسکوني

 باشد  داشته مطابقت  و همخواني افراد خصوصي ریمح و وتخل ردي، ف آزادي و وق حق ترعای

 

 مروري بر ادبيات تحقيق 

از کلمات و عبارات کلیدي   ابتدا به تعریف و مفهوم برخي  ادبیات موضوع، الزم است  از پرداختن به مباحث نظري و  قبل 

 تحقیق پرداخته شود، از جمله؛ 

 9جرم   مفهوم

  که  زماني  مي ناشي  اجتماع  هر  تمدن  و  گ تا  و  گردد  فرهن  نظام،  از  و  است  اجتماعي  طبیعي  پدیده  جرم  دارد  عقیده  کیم  دور

  جرم کند  جریحه را عمومي  دار وجدان  که عملي   هر  و  بود  خواهد دائمي خصوصیت داراي  نیز جرم است،  باقي  آن نظام  و اجتماع

  و  خاص تداوم یک با که هستند خود خاص هنجارهاي داراي  انساني  هاي گروه و جوامع تمامي  دیگر عبارت به شود مي محسوب

 جرم   به  عنوان  هنجارها  این  در  تغییر  و  است  مجازات  مستوجب  آنها   از  سرپیچي   که  آمده  وجود  قوانیني  ني،طوال  زمان  مدت  در

  گران پژوهش.  دارد  طاارتب  هروندانش  زندگي  باکیفیت  تقیممس  طور  به  که  است  اجتماعي  هاي  ناهنجاري  از  یکي  جرم  شودمي    تلقي

.  [3]دنا  کرده  توجه  ناهنجاري  این  به  همواره  فمختل  زماني  ايدوره ه   در...    و  انشناس  روان  ان،شناس  جامعه  رفتاري،  علوم  وزۀح

  به   را  اآنه  شهري  هاي  محیط  در ها  ویژگي   برخي   وجود  اساس،  براین دارد؛  از نی  اعد مس   يمحیط  تربس  و   انمک   هب  رم،ج  نوع هر  وعوق

  دو   به   ماعي اجت  رفتارهاي   روي  بر   محیطي   عوامل  علي   تأثیر  درزمینة  ده ش   مطرح  هاي   وريتئ.  کند  مي   بدل   خیز  جرم  هایي   مکان

  و   ساخت  انسان  یطمح  لعوام  رب  ريدیگ  و   ( ...و   وهک  ا، دم   اد، ب   هوا،  و   آب)  يطبیع  یطمح  ملعوا  رب  ي یک:  ودمي ش  تقسیم  بخش

  و   تاس  ده ش  هارائ  رمج  از  اگونيگون  فتعاری  تاکنون  .دارد  تأکید   انساني   رفتار   بر  ا آن ه  أثیرت   و  شهري  هاي  محیط  ویژه   به  مصنوع،

 حاتاصطال  از  يبرخ  لمث  وع،موض  ایمن  تعریف  همچنین،.  اند  کرده  بیان  آن  از  يمختلف  تعریف  وم،عل  فمختل  هاي  حوزه  اندیشمندان

  در .  است  کرده   پیدا   متفاوتي  هاي  فتعری  دلیل،  همین  به   و  پذیرفته  تأثیر  عجوام  انوني ق   و   ماعي اجت  فرهنگي،   هاي   ویژگي   از  دیگر

 تکالیف  فبرخال  عمل  هرگونه»  جرم  دانان،  حقوق   ازنظر  :کنیم  مي  اکتفا  شناسان  جرم  و  انشناس  هجامع  حقوقدانان،  فتعری  به  اینجا

 [4]«دارد پي در ازاتمج و تعقوب آن ارتکاب که است جامعه به نسبت فرد
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 10شهري   فضاي  و   منيتا

  بیمي   و هراس مردم که  معناست این به افراد مورد در امنیت. است رضایت بدون اجباري تصرف و تعرض از مصونیت امنیت،

 را  آنها   مشروع  حقوق   عاملي  هیچ   و  نیفتد  مخاطره  به  ایشان   حقوق   وجه   هیچ به  نداشته  خود  مشروع  هاي  آزادي  و   حقوق   به  نسبت

 آزادي  و   حقوق   ي   زمهال  و   گردد  مي   ناشي  بشري  حقوق   طبیعت  از  مفهوم،   این   به  جامعه  در  امنیت  ضرورت  و   لزوم .  نکند  تهدید 

 است احتمالي عوامل نوع هر  شامل مخاطره. است امنیت تعدیات و مخاطرات از ماندن دور و تعرض از آنها مصونیت  مشروع، هاي

  گاهي .  [5]«بالفعل  تعرض  و  نقض  از  جلوگیري» :  از  است  عبارت  امنیت  واقع  در.  شود  مي  افراد  مشروع  حقوق   نقض  به  منجر  که

.  شمارد  مي  بر  مؤمنان  ویژگي  از  را  امنیت  نیز  کریم  قرآن.  شود  مي  مطرح  خطر  و  خوف  و  وحشت  احساس  برابر  در  امنیت  نیز  اوقات

  در:  از  عبارتند  لغت  هاي  فرهنگ  در  امنیت  لغوي  تعاریف  .است  قرآني  الگوهاي  مثل  از  باشد،  امنیت  آن  در  که  شهري  که  همچنان

  در  امنیت  ریشه.  تهدید  از  رهایي  و   ایمني  احساس  ترس،  از  آزادي  احساس  خطر،   مقابل  در  حفاظت  آسودگي،   و  آرامش   بودن،  امان

  یا  نبودن  خطر  معرض  در  یعني   امنیت  و  است  نگراني  و  رعب  ترس،  برابر  در  آرامش  مفهوم  به  و  ایمني  و  ایمان  و  استیمان  از  لغت

 اطمینان   و   اعتماد   داشتن  و  بیمناکي   و  اضطراب  از  آزادي  تردید،   از  رهایي :    از  است  عبارت  همچنین  امنیت.  شدن  محافظت  خطر  از

  زندگي   در  انسان .  است  دغدغه و  دلهره   نداشتن  معناي   به   لغت  در   که باشد  مي   Secures  واژه  امنیت  تینال  ریشه  .مستمر  و  موجه

  یعني   دارند؛  مراتبيمي گوید، حالت کامال سلسله    مازلو  که  گونه همان  نیازها،   این.  باشد  نیازها   از   اي  مجموعه  پاسخگوي  باید   خود

 . [5]دارد قرار نیازها  سایر آن از پس و امنیت به  نیاز هرم،  قاعده در فیزیولوژیک نیازهاي از پس

  امنيت به  انسان   نياز

  زندگي  رکن   ترین  اساسي  عنوان  به  امنیت  اولیه،  هاي   انسان   زمان  از.  است  بوده   ها   انسان  دغدغه  مهمترین  دیرباز  از  امنیت

 اهمیت،  ترتیب  به  بشر  اساسي  نیازهاي  بندي  اولویت  ضمن  ـ  گرا  انسان  روانشناس  ـ  مازلو  آبراهام.  است  بوده  مطرح  غذا  و  آب  از  پس

  نیازهاي  سایر  و  داده  قرار  بعدي  ردیف  در  را  امنیت  به  نیاز  (پوشاک و  مسکن  غذا،  هوا، شامل)  فیزیولوژیک  نیازهاي  از  پس فاصلهالب

 و   امنیت  غیاب  در  که  است  این  بر  اعتقاد  زیرا.  کند  مي  تلقي  بعدي   هاي  اولویت  در  آنها  انکار  غیرقابل  ضرورت  رغم   علي  را  انساني

  شروع   شیرخوارگي  دوره  از  امنیت،  به  نیاز  است  معتقد  مازلو.  کند  نمي  پیدا  معني  و  مفهوم  انساني،  نیازهاي  چنین  خاطر،  آرامش

 امنیت  به   نیاز  کودک  اولیه  هاي   سال   در.  گذارد  مي   تأثیر  رفتارهایش  بر   و   دارد  اساسي   نقش   آدمي  حیات  سرتاسر  در  و  شود   مي

  این   اگر  بنابراین.  نماید   مي کسب  را....    و   مالي  امنیت  قي، الاخ  امنیت  جاني،   امنیت  به  نیاز  مثل  را  نیازها  سایر   سپس   و  دارد  عاطفي 

 از   یکي   که  کند  مي   بیان  وي.  کند  مي  اضطراب  و  تنش  دچار  را  فرد  نکند،   دریافت  مثبت  پاسخ  عللي   به  بنا  مختلف  سطوح  در  نیاز

  بر   را او آرامش که  دهد مي  ترجیح را یکنواختي و  عادي هاي  فعالیت نوع  آن وي که است آن کودک در امنیت به نیاز  هاي نشانه

  غیر   و   ناامن   و   اعتماد   قابل   غیر  را  دنیا  کودک   که  شود  مي   باعث  آید   مي   شمار  به  تهدید  کودک  براي  که   رفتارهایي .  [6]نزند  هم 

 مي تصور که است چیزي آن  از تر وسیع نالبزرگسا در امنیت به نیاز گستره که است معتقد مازلو. کند محسوب بیني  پیش  قابل

  سازمان   بخش  رضایت   و   منسجم  دار،   معني   کلیتي   شکل   به  را  آن  مردم    و   جهان  که   دین  داشتن  به  مردم   گرایش  مثال  براي  رود؛

  قانوني  بي و  ظلم آشفتگي، مرج،  و هرج  با جامعه که زمان هر حال  هر به.  شود مي مربوط طلبي  امنیت انگیزه به حدودي تا  دهد، 

 باید   آن  رفع  براي  که  آید  مي  در  برجسته  و  اصلي  نیاز  یک  صورت   به  بزرگسال  افراد  در  حتي  امنیت   به  نیاز  مسأله  شود،  رو  روبه

 . [7]داد گسترش جامعه  سطح در را حيالاص هاي حرکت

 

 شهري   امن   فضاي   یک  ویژگی هاي 

  حداقل  تا  شوند  ساخته  گونهاي  به  باید  شهرها  که  کنند  توجه  نکته  این  به  باید  شهري  ریزان برنامه  کلیدي،  اصل  یک  عنوان  به

 : کنند تأمین را قبیل این از نیازهایي

 .شوند  دیده   و ببینند بتوانند افراد _

 . شوند شنیده  و بشنوند _
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  بالعکس   و   باشد  داشته  وجود  امني  نا  و  جرم  تحریک  براي  محلي  شهرها  در  نباید  نتیجه  در  و  کنند  فرار  یا  کنند  کمک  بتوانند  _

  بطورکلي   .گردانید  حاکم  شهري  عمومي  فضاهاي   در  را  وحدت  روح  و  منسجم  را  محیط  اجتماعي  و   فیزیکي  تالمداخ  با  همواره  باید 

 :داشت بیان زیر شرح به میتوان را شهري امن فضاي یک  هاي  ویژگي از برخي

 .داشت خواهد  شدن اجتماعي قابلیت  فضا آن و  ببینند را یکدیگر که دارند  تمایل مردم راحت و  امن فضاي یک در _

 .گیرد مي صورت تر راحت (ها دسترسي) فضا آن پیرامون به  تالاتصا -

 . شود مي ها فعالیت از  یکسري انجام براي خوبي مکان -

 . ماند  مي باقي اذهان در و  شود مي  جذاب فضا آن-

  حتي  که   است  آوري  یاد  شایان.  است  آن  در  جاري  حیات  و   رونق  شهري  امن  فضاي   یک   اصلي  هاي  نشانه  از  یکي  کلي  بطور

 تر راحت بسیار آنها براي رونق پر  مکان یک  امنیت تأمین که  اند کرده  تأیید نیز پلیس جمله از امنیت تأمین  به مربوط هاي اداره

  ویژگي   چهار  امن  فضاي  یک  براي  گردید،   مطرح  2002  سال  در  که  امن،  فضاي  پروژه  در  .است  نوع  همان  از  خالي  مکان  یک  از

 : است شده تعیین

  از  خالي  فضاي.  کنند  استفاده  خود  هاي  فعالیت  براي  فضا  یک   امکانات  و  محیطي  شرایط  از  دارند  انتظار   مردم:  وري  بهره  -

  در   حضور  از  نکنند،  احساس  خود  هاي  فعالیت  براي  را  زمال  امنیت  اجتماعي،  فضاي  در  مردم  اگر.  ندارد  امنیت  به  نیاز  فعالیت،

 . ورزند مي  امتناع  اجتماعي فضاهاي

 .  [8]است آن در موجود امکانات به دسترسي قابلیت  امن، محیط ارزیابي  معیارهاي از  یکي : ارتباط و  دسترسي قابلیت -

  از  خوشایندي  ذهني   تصور  باید   کنند،  مي  مشاهده   را  فضا در  بودن  راحت  که  آن  ضمن  مردم:  آرامش  احساس  و   بودن  راحت  -

 .باشند داشته آن

  شبکه  در  بتوانند  و  کنند  امنیت  احساس  فضا  یک  در  دیگران  با  خود  اجتماعي  روابط  در  باید  مردم:  اجتماعي  روابط  داشتن  -

  یکدیگر  کنار  در  همواره  یافت  مستقلي   و  علمي  هویت  شناسي  جامعه  که  زماني  از  جرم  و  شهر  مفهوم  پیوند   .شوند   فعال  تعاملي 

 شهرنشیني پدیده  بر شیکاگو شهر اجتماعي هاي آسیب و انحرافات شیوع تبیین در برگس و پارک. است گرفته قرار بررسي مورد

  هایي  پتانسیل  چنین  وجود  اند  ورزیده  تأکید  جمعیت  تراکم  و   سکونتگاهي  هاي  حوزه  مهاجرت،  قومیت،  زبان،  بر  و  شده  متمرکز

  دچار  پیشرو  جرائم  با  مواجهه  چگونگي  یا  برخورد  زمینه  در  بزرگ  شهرهاي  ساکنین  که  شود  مي  آن  موجب  شهري  زندگي  در

  محل   یا  شهر  در  جرائم  وضعیت  خصوص  در  شهروندان  پنداشت  یا  برداشت  به  جرم  پنداشت  واقع  در. باشند  هایي  ترس و  ها  نگراني

  آن   تعدیل  یا   تقویت  باعث   و   نهاد   خواهد   تأثیر  نیز  شهروندان   ذهني ابعاد  سایر   بر   پنداشتي  چنین این.  یابد   مي  ارتباط  شان  سکونت

 و  یافته  سزایي  به  اهمیت  مفهوم  این  گذشته  هاي  دهه  در.  شود  مي  نامیده  جرائم  از  ترس  شناسي  جرم  در  که  شد  خواهد  چیزي

  محیطي  - فضایي   هاي  ویژگي  که  روست  آن  از  جرم  و  شهر  بین  ارتباط  .است  شده   انجام   آن  سنجش  زمینه  در  مختلفي  تحقیقات

  روابط  تواند   مي   شهري  زندگي  کالبدي   و   عیني   شرایط  که   است   آن  اساسي   نکته.  باشد   خاصي  جرائم  دهنده   پرورش  تواند  مي 

  رفتارهاي  و  اعمال  تعرض    از  آنان  ترس  و  نگراني  شهر  با  تالتعام   محدودسازي  این  ریشه.  [7]سازد  محدود  را  شهر  با  شهروندان

 شهر  با  را  خود  بستان  بده  حیطه  تا  دهند  مي  ترجیح  تعرضي  چنین  ضررهاي  و  ها  آسیب  کاهش  براي  شهروندان.  است  مجرمانه

  مي  فراهم را بیشتري ترس  زمینه   که است  اي گونه به شهري فضاهاي برخي که است برآن لالاستد  دیدگاه این در .کنند محدود

 جمله  آن  از  ها   اتوبان  در  رو  پیاده   نبود  و   خیابان  کنار  در  معتادان  و   سرپناهان  بي   خوابیدن  خیابان،  در   نورکافي  وجود  عدم .  آورند

  معتقد   او.  داد  ارائه  شهري  نواحي در  جرم  کاهش  جهت  ابزاري  عنوان  به  را  دفاع   قابل  فضاي  نظریه  نیومن  اسکار  1972  سال  در.  اند

 کمتري پتانسیل آورند  فراهم فرار براي کمي امکان ضمن در  و باشد  بیشتر آنها در شدن دیده و  دیدن امکان که فضاهایي که بود

 موانع  عنوان  به  توانند  مي   ها   پرچین  و   ها   نرده   که   شود  مي   لال استد  مثال  براي  رو  این   از.  آورند  مي  فراهم   مجرمان  فعالیت  براي

 . [9]باشد   یکدیگر از مواظبت و  همدیگر بر مردم نظارت از حاکي اي محله  بان دیده  هاي  نشانه وجود و  شوند تلقي  فیزیکي
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 11جرم   و   مکان

  مهمترین   آن  تأثیرات  کاهش  یا  و  عوامل  این  بردن  بین  از  در  سعي  و  جرم  بروز  مکاني  و  محیطي  عوامل  شناسایي  باز  دیر  از

  انسان  از  که  نحو  هر  به  اجتماعي  هاي   ناهنجاري  که  چرا  است،  شده   شناخته  ها  ناهنجاري  وقوع  از  پیشگیري  و   ایمني  افزایش  راهکار

  مکاني  ساختار در تفاوت رو این از. سازد مي متمایز  یکدیگر از  را رفتارها  این که است زماني و مکاني  ظرف و بستر داراي بزند سر

.  گردد  مي  مکان   واحد   در   جرایم  متفاوت  زماني  فضایي،   الگوهاي  گیري  شکل   موجب  زمان   عامل   کنار  در  افراد   رفتاري  خصوصیات  و

  نرخ   یا   میزان  شان،   اقتصادي  و   اجتماعي  کالبدي،  هاي   ویژگي  دلیل  به  شهري  فضاهاي   از  برخي  که  دهد  مي   نشان  ها   بررسي

  به  نیز  طرفي  از.  [9]هستند  خود  درون  در  جرایم  ارتکاب  بازدارنده  و  مانع  فضاها  از  برخي  عکس،  به  و  دارند؛  بیشتري  بزهکاري

  کم   ترین،   ساده   دنبال   به   و  زنند   مي   منطقي  هاي  انتخاب  به  دست   اغلب   جرم  ارتکاب   در  مجرمان  که   است  شده   ثابت  تحقیق

  تمامي  که  است  این  نماید،  مي  مسلم   آنچه.  هستند  جرم  ارتکاب  براي زماني  و   مکاني  شرایط  و   ها  فرصت ترین  مناسب  و  خطرترین

 بستر  در  که  است  اجتماعي  هاي  روي  کج  رفتارها  این  جمله  از.  دهند  مي  رخ  خاصي  زماني   و  مکاني  مقطع  در  بشري  رفتارهاي

  و  محل  متغیرهاي   تأثیر   تحت  جرایم   جغرافیایي   توزیع  اینکه  اهمیت   خور  در  نکته.  گیرد  مي  شکل  فرد   به   منحصر  زماني   و   مکاني 

 کالبدي  ساختار  علت  به  شهر  هاي  مکان  از  برخي  در  که  دهد  مي  نشان  تحقیقات.  دارد  قرار  بزه  قرباني  و  جرم  مرتکب  بزه،  وقوع  زمان

  بیشتر   بزهکاري  فرصت  و  امکان   ها،  مکان  این  کنندگان  استفاده  و  ساکنان  فرهنگي  و  اقتصادي  اجتماعي،  هاي  مشخصه  و  ویژه

  جرم  هر.  است  اندک   بزهکاري  میزان  بازدارنده   شرایط  و  موانع  وجود  دلیل  به  شهري  هاي  محدوده   از  برخي  در   عکس،  به  و  است؛

  در مجرمانه  رفتار تا شود مي  باعث و سازد مي  متمایز رفتارها دیگر از را آن که است فردي به منحصر زماني  و مکاني ظرف داراي

  اقتصادي   هاي  ویژگي   و   فعالیت  نوع   خاص،   کالبدي   ساختار  لحاظ  به  ها  مکان   برخي .  باشد  نداشته  یکساني   فضایي  توزیع  مکان،  واحد

  انتخاب   اساس  بر  که  را  دار  انگیزه  مجرمان  و  کنند  مي  فراهم  جرم  وقوع  براي  را  بیشتري  فرصت  و  امکان  آن،  ساکنین  اجتماعي  و

  جذب   خود  سوي  به  باشند  مي  مجرمانه  عمل   ارتکاب   براي  مکاني  شرایط  و   ها   فرصت  ترین   مناسب  و   خطرترین  کم  دنبال   به   ني العق

 محقق   را  امکان  این  ساختاري  یا  فردي  عوامل  با  مقایسه  در  جرم،   وقوع  در  واسطه  بي   عامل   عنوان  به  مکان،   به  توجه.  نمایند  مي

  شناسایي   به  شهرها   در   جرم  فضایي   تحلیل   دیگر  سوي  از.  گردد  ارائه  جرم  از  پیشگیري  براي  تري  عملي   راهکارهاي   تا   سازد  مي 

  رفع   و  جرم  برابر  در  مقاوم  فضاهاي   خلق  و   شرایط  این   تغییر  به  نهایت  در  و  خیز  جرم   هاي  کانون  کشف   مجرمانه،   رفتار   الگوهاي

 ضرورت   و  بوده  برخوردار  جرم  ي  مطالعه  در  بسزایي  اهمیت  از  مکاني  هاي  بررسي  رو  این  از.  کند مي   کمک  شهري  هاي  نابهنجاري

 [9]نماید مي دوچندان را موضوع بررسي

 

 فضا   در  امنيت به  نظري   هاي  رویکرد

  حذف  موقعیت، تغییر با همراه که است غیرمکاني رویکرد  نخست: دارد وجود جنایت و جرم  از جلوگیري در عمده  رویکرد دو

 صورت تنبیهات و جرائم ردنک عوض قي، الاخ هدایت وزش،آم طریق از عمل نای. تاس رمج ابارتک رايب راد اف انگیزه ردنک کم   یا

  مکاني   رویکرد   دوم،  راه .  اند  داشته  تخصص  انساني  علوم  هاي  درزمینه  نوماري  و   ویلس   مانند   رویکرد  این  پردازان  نظریه.  گیرد  مي

  پردازان   نظریه.  سازد  تر  مشکل  خاص  هاي  مکان  در  را  جنایت  ارتکاب  که  شود  زده  کار  به  خاصي  هاي  تکنیک  که  شکلي  به  ت،اس

 یا   و  داشته  فعالیت  شهري  طراحي   و  معماري  زمینه  در  هیلیر  و  نیومن  آنجل،  وود،  مانند  دهندکه  مي  تشکیل  راکساني  رویکرد  این

  است،   مؤثرتر  همه  از  راهي  چه  که  این  درباره  .اند  نموده  نظر  اظهار   زمینه  این  در  خود  تجربیات  اساس  بر  جیکوبز  مانند  که  این

  امر  این  انجام  که  آنجا  از  اما.  دارد  قرار  ارجحیت  در  حمله  براي  انگیزه  تقلیل  راهبرد  تئوري،  به  بنا .  [10]دارد  وجود  نيالطو  بحثي

  اثر   جنایت  ارتکاب  میزان  بر  تواند  مي   طراحي.  رسد  مي   نظر  به  تر  عملي   جرم  ارتکاب  براي  فرصت  تقلیل  راهکارهاي  است،  مشکل

 توجه  . باشد  ساز  زمینه  تر  امن   محیطي  ایجاد  براي  تواند   مي   حال  عین  در.  ببرد  ال با  را  امنیت  مسئله  از  ما  ذهني   دریافت   یا  بگذارد

  جرم  از  پیشگیري  رویکرد  دهد،  مي  توضیح  خود  درکتاب  رکالک  که  طور  همان.  است  جرم  ارتکاب  فرصت  به  مکاني  رویکرد  اصلي

 رویکرد  نای گفت توان  مي این  بنابر.  ازدس فراهم را رمج ارتکاب فرصت کاهش  موجبات که پردازد  مي محیطي تغییرات به مکاني 

 انگیزش   موجب  آنچه  دقیقا    نیست  زمال  که  رسد  مي   نظر  به  اساس  این  بر  .جرم  عمل  تا   دارد  تأکید  جرم  ارتکاب  زمینه  بر  بیشتر

 
11 Location and crime 
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 براي   هایي   انگیزه  افراد  برخي  در  شود  داده  تشخیص    است  کافي  تنها  بلکه  گردد،  شناسایي  شود،  مي  جرم  ارتکاب  جهت  در  افراد

  چهار   و  کرده   شناسایي  را  جرم  ارتکاب  روانشناختي  و   فیزیکي  اجتماعي،   هاي   زمینه  واقع،   در  رویکرد  این .  دارد  وجود  جرم  ارتکاب

 [10] :دهد مي ارائه جرم ارتکاب فرصت کاهش  براي راهبرد نوع

 جنایت  و جرم مشاهده امکان افزایش-1

 جرم ارتکاب خطر افزایش-2

  جرم ارتکاب هاي  منفعت  کاهش-3

 جرم   ارتکاب هاي  بهانه بردن بین از-4

  و   محدوده  تعریف  نظارت،  عملکرد،  چون  موضوعاتي  شامل  و  است  شهري  طراحي  ادبیات  حیطه  در  فرصت  تقلیل  هاي  متد

 طراحي  به  مربوط  هاي  ایده  با  سپس  و  شد  عنوان  (1961)  جیکوبز  جین  توسط  بار  نخستین  اندیشه  این.  شود  مي  محیط  کنترل

  دیدگاه.  یافت  گسترش  (CPTED)  آنها   در  جنایت  تقلیل  ایده  با  فضاها  طراحي  برخورد  هاي  شیوه   و  نیومن  دفاع   قابل  فضاهاي

  خصوص   نای  در  که  اندیشمنداني  دیگر  از.  خورد  مي   پیوند  جیکوبز  هاي  ایده   با   امنیت  حفظ  و  جنایت  و  جرم  مورد  در  نیز  هیلیر  بیل

  آلیس .  برد   نام  را  بنرجي  و  سایدریس  لوکایتو  و   تیسدل  و  کآ  سورکین،  ال،ه  و  تایلور  کولمن،  آلیس  توان  مي  اند  نموده  نظر  اظهار

  در  هایي   شیوه  بر  هال   و  تایلور.  دهد  مي  ارائه  مجرمان  فرار  امکان  عدم  و   ساکنان  نظارت  افزایش  راستاي  در  پیشنهادهایي  کولمن،

  جدا  سورکین، نظر از. نماید جلوگیري مزاحم راداف ورود از و داده جلوه ساکنان کنترل تحت را فضا  که دارند  کید  تأ  امنیت تأمین

 و   مردم  حضور  و  فیزیکي  موانع  بر  تیسدل  و  کآ.  شود  واقع  مفید  امنیت  برقراري  در  تواند  مي  یکدیگر   از  اجتماعي  طبقات  کردن

  شود مي  غیرفعال کنترل و  فعال کنترل شامل که فضا کنترل نوع دو نیز بنرجي  و سایدریس لوکایتو و  دارند کید  تأ  پلیس نظارت

 فعالیت  جرم  ارتکاب  فرصت  تقلیل  متدهاي  ارائه  خصوص  در  که  اندیشمندان  این  نظرات  ، (1)  شماره  جدول  در.کنند   مي  مطرح  را

 موجود  هاي  رویکرد  مؤثرترین  از  یکي   . [11]است  آمده   فراهم  نظریات   این   مقایسه  امکان  و   شده   آورده   صهالخ  طور  به  اند،  نموده

  « محیطي  طراحي  طریق  از  جرم  از  پیشگیري»  نظریه  شهري،  فضاهاي  در  جرائم  میزان  کاهش  و  شهري  جرائم  از  پیشگیري  زمینه  در

 جسته   بهره  آنها  نظریات  از  گفت  توان  مي   و  بوده  متأخرتر  اندیشمندان  دیگر  نظریات  به  نسبت  نظریه  این.  تاس  CPTED  همان  یا

  طریق  از  را  شرایطي   که  است  داده  ارائه  امنیت  برقراري  و   جرم  وقوع   از  پیشگیري  در   را  مناسبي  اصول  و   یافته  تکامل  نوعي   به  و

 تقویت  موجب  شده،  عمومي  هاي  عرصه  در  مردم  حضور  افزایش  و  فضا  کیفیت  بهبود  به  منجر  که  کند  مي  فراهم  محیطي  طراحي

 در  کالبد فضاهاي شهري  امنیت   میزان  سنجش  مبناي  رویکرد  این  اصول  رو  این  از.  شود  مي  تعلق   حس  و  اجتماعي  همبستگي

 .است گرفته قرار حاضر پژوهش

 فضا   در امنيت  برقراري  به  مختلف هاي نگرش : (1شماره )  جدول

 
12 Jane Jacobs 

 و   اندیشمندان

 نظریه پردازان 

 هرکدام  به  مربوط  شده  ح   مطر  موارد و امنيت  در  مؤثر  پارامترهاي

 فعاليت نظارت  قلمروگرایی /فضا  کنترل

 12جيکوبز  جين
 فضاي بین حد سر نمودن مشخص -

 . خصوصي و عمومي

 فراز بر  چشماني» به نیازمند  -

 .«خیابان

  و  اه  تفعالی از يتنوع   ادایج -

  طبیعي طور به که  هایي عملکرد

 . کنند  مي پرجمعیت را ها مکان

  و پایش  براي  رو پیاده به  نیاز -

 . آن در مردم فعال حضور
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13 Oscar Newman 
14 Crime Prevention Through Environmental Design 
15 Bill Hillier 
16 sourkin 
17 Steven Tiesdell 
18 Banerjee and Loukaito-Sideris 
19 Elizabeth wood 

 13نيومن   اسکار

  ایجاد براي کالبدي محیط ظرفیت -

 اثر از مناطق  شده درک اي محله

   گذاري مت الع   سازوکار شامل ) قلمرو

  مراتب سلسله یک تعریف  و مرزها

 شدت خصوصي مناطق سمت به که

 . (یابد  مي

 رايبکالبدي  طراحي ظرفیت -

  بر نظارتي  هاي فرصت ایجاد

 . آنها  عوامل و  کنان سا روي

  که هایي  لاستدال نپذیرفتن -

  انخیاب  در را ها فعالیت کثرا

 اريتج ادهاستف ودوج و هداشت

 را خیاباني  ا بزهکاريضرورت هک

 . میدهد  کاهش

14CPTED 
 

 

 . طبیعي دسترسي کنترل -

  در کالبدي يطراح ايراهبرده -

  هب  ننمادی  ايمرزه توسعه و ادایج

 . کاربران تعلق سح شافزای ورمنظ

 نتیجه عنوان به طبیعي  نظارت -

 . ملک از روزمره استفاده در اي

  کاهش و  ها  فعالیت توزیع-

 . ها   جایي جابه

 15هليير  بيل
 به  فضاها،  دیگر  با مجتمع فضاهاي  -

 به نسبت  پیاده افراد ترغیب منظور

 . آنها در حرکت و  فضاها  این مشاهده

  که افرادي توسط نظارت  ایجاد -

 . کنند  مي حرکت فضا در

  و ارک الحدر هپیوست ورط هب -

 . فضاها بودن استفاده

  متال ع  مثال، عنوان  به -

  آنها تر یکپارچه و بهتر گذاري

 جابه سیستم خصوص در

 . جایي

 16سورکين 
  طبقات جداسازي هاي شیوه -

 . کند مي  پیشنهاد  را هم از اجتماعي
  

 17تيسدل   و   اک

 هک ت،محصوری  و هقلع  ادایج وهشی -

  ع،مان  وار،دی داثاح ايه  وهشی لشام

  خصوصي فیزیکي،  جدایي دروازه،

  و حوزه و محدوده  کنترل سازي،

 .است جداسازي راهبردهاي

 . پلیس نظارت شیوه -
 مردم حضور یا  نمایشي  شیوه -

 . جاذب هاي  فعالیت طریق از

لوکایتو  

و   سایدریس

 18بنرجی

 مأموران  که (فعال)  شدید کنترل-

  گیرد  مي کار به را خصوصي امنیتي

 . دست این از اقداماتي  و

  از (غیرفعال)  ای  رمن کنترل -

  عملکردهاي تشویق دمع  طریق

 . ناخواسته

  

 19وود   اليزابت
 نظر  در ها  ساختمان نماي بهبود -

 . ساکنان
  . ساکنان خود نظارت و حضور -
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 (CPTED)رویکرد پيشگيري از جرم توسط طراحی محيط 

 بهره  با  رویکرد  این.   است  جرم  وقوع  هاي  فرصت  کاهش  در  رویکرد  مشهورترین  محیط،  طراحي  توسط  جرم  از  پیشگیري

  و  مرگ"  تأثیرگذار  کتاب  در  1961  سال  در  که  "24خیابان  بر  ناظر  چشمان"  و  شهر  در  "23کاربري  اختالط"  هاي  ایده  از  گیري

 از  بسیاري  شهرها  جدید   شکل  که  بود  معتقد  جکوبز.  شد  آغاز  بود،   شده  مطرح  جکوبز  جین  "امریکایي  بزرگ  شهرهاي  زندگي

  مراقبت  و   نظارت  براي  خیابان،  بر  ناظر  چشمان  نظریه  اساس  بر.  است  کرده   مخدوش  را  مجرمانه  رفتارهاي  بر  طبیعي  هاي کنترل

  خیابان  او  نظریات  بنابر.  است  الزم  ساکنان،  همان  یعني  نامید  خیابان  طبیعي  مالکین  را  آنها  توان مي  که  کساني   چشمان  خیابان،  از

  استفاده   و  خیابان  بر  ناظر  هاي   چشم  خصوصي،  و  عمومي  فضاي  بین  روشن  مرزبندي  است؛  اصلي  کیفیت  سه  دربرگیرنده  موفق

  انتشار   با   فلوریدا  ایالت  دانشگاه  از  شناسي   جرم  ،25جفري   توسط  1971  سال  در  بار  اولین  CPTED  عبارت.  ها  راه  پیاده   از  مداوم

  تقویت   حذف   با   که  بود  ایده  این   بر  مبتني  و  تجربي  شناسي  روان  احکام  اساس   بر  او   کار.  شد  برده   کار   به  نام،  همین  به  کتابش 

  ،1970  سال  اواخر  در  نیومن  اسکار  عملي   مطالعات   جفري،  نظري  کار  با   همزمان .  پیوندد  نمي  بوقوع  جرم  جرم،  بروز  هاي  کننده

  آمارهاي   براساس  را  نظریاتش  ،"خیز  جرم  شهرهاي  در  طراحي  و  مردم:  دفاع  قابل  فضاي"  نام  با   کتابش  در  او.  [12]گرفت  انجام

 طبقه  دو  ردیفي  هاي  خانه  بر  مشتمل  متفاوت  فیزیکي   فرم  با  مسکوني  هاي  محیط  در  شده  گزارش  جرم  میزان  خصوص  در  دقیق

: است  اصلي  عنصر  چهار  بر  مشتمل  نیومن،  اصلي  ایده  دفاع،  قابل  فضاي.  نهاد  بنا  نیویورک  در  آپارتماني  طبقه  36  هاي  بلوک  تا

  قابل  فضاي  نظریه.  مردم  نیاز  مورد  امکانات  دیگر  با  مسکوني  کاربري  مجاورت  و  28محیط  کیفیت  بهبود  ،27نظارت   ،26قلمروبندي

 
20 schlomo angel 
21 Alice kolman 
22 Tailor&hall 
23 Mixed-use 
24 Eyes on the Street 
25 C. Ray Jeffery 
26 Territoriality 
27 Surveillance 
28 Building Image  

 

 اسکالمو

 20آنجل
  مالکیت حدود  کردن مشخص -

  عبورومرور کردن هدایت -

  مسیرهاي در سردرگم

 .مشخص

  اريتج زکرام ردنک متقسی -

  ودهت رورعبورومکه   مناطقي در

 . است زیاد مردم

 21کولمن   آليس

 جهت در متداوم  راهروهاي تجزیه -

 .فرار امکان عدم

  محلي مقامات داري اجاره نظام  -

  اجاره اشکال سایر براي را راه باید 

 . کند باز داري

  ايه  وکبل  اب  تمخالف -

  و  مرتفع مسکوني ي آپارتمان

 . عمومي

 

 22هال   و  تایلور

  مثل فیزیکي  عموان از ادهاستف -

  و گیاهي  هاي بوته یا ردهن و واردی

 از  جلوگیري منظور  به رنگ و قفل

 . مشکوک افراد ورود

  مناسب  کالبدي شرایط ادایج -

  از کنندگان استفاده براي

منظور  به شهري فضاهاي

مشاهده   در آنان کردن توانمند

 . افراد و مجرمان

 

  شهروندان ترغیب و تشویق -

  از بیشتر هرچه استفاده براي

 . شهري شده ایجاد فضاهاي
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  مشاهده،   از  اطمینان  با  و  داده   شدن  دیده  و  دیدن  اجازه  ساکنین  به  باید  فضا  این  اینکه  اول  است؛  اصلي  بخش  دو  شامل  دفاع،

  و   مالکیت  حس  وجود  بدلیل  باید  ساکنین  که  این  دوم.  یابد   کاهش   آنها   در  جرم  از  ترس  خالفکار،  توقیف  نهایت   در   و  شناسایي

  در  مردم  که  وقتي.  باشند  پلیس   به  گزارش  و  دخالت  به  مایل  خود  افتد،  مي  اتفاق   جرمي  که  وقتي   شان  زندگي   محیط  به  عالقه

.  یابد  مي  افزایش   جرم  وقوع  هنگام   در  ایشان  دخالت   و   آنها   میان  در   اجتماعي   روابط   ایجاد  احتمال  کنند،   امنیت  احساس  خود  محله

  ناشي  آثار و نظم  فاقد منظر تأثیر درباره "29شکسته  هاي پنجره "عنوان با را خود معروف نظریه 1982 سال در کلینگ و ویلسون

 نگهداري  حیاتي   نقش  بر  آنها  تأکید.  کردند  ارائه  خالفکاران،  رفتار  روي  خود  محله  فضاهاي  و   ها   ساختمان  به  ساکنین  توجهي  بي  از

  و   مسکن  سازمان  ،1996  سال  در.  بود  ساکنین  غیررسمي  کنترل  و  اجتماعي  همبستگي  سطوح  فیزیکي  شاخص  بعنوان  محیط  از

  "30دفاع   قابل  فضاي  خلق  "عنوان  با   اش،   قبلي  کار  اصالح  براي  و  ادامه  در  اي  رساله  که  خواست  نیومن   از  واشینگتون  شهري  توسعه

  قرار   بررسي  مورد  را  محیط  کنترل  در  ساکنان  توانایي  بر  مسکن  هاي  گونه  تأثیر  خود  دفاع  قابل  فضاي  خلق  کتاب  در  او.  بنویسد

  یا   طبقه  3  تا   2  هاي   خانه  واحدي، -تک  هاي  خانه  گونه  سه  در  مسکن   مختلف  هاي   گونه  بندي  تقسیم  طریق  از  را   کار  این  او .  داد

  جمعي   فضاي   یک  کاربران  هرچه  که  رسید  نتیجه این  به ها گونه این  مقایسه  با   او .  داد  انجام   ها  مرتبه  بلند   و   ها  آپارتمان  باغ  همان

  فعالیتي  دادن  شکل  یا  کنترل  در  حقي  یا  و  شناخته  خود  قلمرو  عنوان  به  را  فضا  آن  که  است  دشوارتر  ساکنان  براي  باشد،  بیشتر

  یابند  نمي   فضا   آن   در  رفتن  راه  از  غیر   دیگري  مفید   کاربرد  هیچ کنندگان،  استفاده   که   جایي   تا .  باشند   قائل   خود  براي  آن  در   خاص

  میزان  کمترین واحدي تک هاي خانه از متشکل شهري هاي  بلوک بنابراین. شود مي تر راحت  غریبه افراد براي آن به  دستیابي و

 سطح   با  افراد  به  اگر  بخصوص  ها   مرتبه  بلند  و  دارند  قرار  ها آپارتمان  باغ   سپس   کرده،  ایجاد  خود  پیرامون  را  دفاع  غیرقابل  فضاي

  بین  سازمان  اولین  سال،  همین  در.  [13]آورند مي  بوجود  را  دفاع  غیرقابل  فضاي  میزان  بیشترین  باشند،  داشته  تعلق  کم   درآمد

  سرپرستي  به  و31ICA  (CPTED  )  المللي بین  انجمن  نام  با  نظریه  این  توسعه  و  CPTED  تجربیات  کردن  اي  حرفه  براي  المللي

.  کرد  مي  فعالیت التین امریکاي و  اروپا انتاریو، بریتانیا،  فلوریدا، ایالت جمله از جهان سراسر در که گرفت شکل 32ساویل گرگوري

 توجه   کمتر  محیط،  اجتماعي   و  رواني  هاي  جنبه  به  و   بود   متمرکز  مصنوع  محیط  فیزیکي   اصالحات  بر  عمدتا     CPTEDرویکرد

  معتقد  آن  به  CPTED  رویکرد  پردازان  نظریه  کنون  تا  آنچه  نقد   از  پس   متفکرین  از  گروهي   ، 1997  سال  در  رو  این  از.  داشت

  هاي   جنبه  به  و  داده  قرار  خود  کار  پایه  را  اصل  این  جکوبز،  "خیابان   بر  ناظر  چشمان"  نظریه  به  ایشان  توجهي  کم   مورد  در  بودند

  اول   نسل  را  پیشین  رویکرد  و   CPTED  دوم  نسل  را  خود  رویکرد  افراد  این.  نمودند  اي  ویژه  توجه  محیط،  اجتماعي  و  رواني

CPTED  گفته   به.  است  اهمیت  حائز  مکان  یک  فیزیکي  طراحي  صرفا   نیومن،  نظر  نقطه  از  کلولند،  و  ساویل  عقیده  به.  نامیدند  

  ایده   واقع  در.  باشند  پذیر  مسئولیت  آن  به  نسبت  و  کرده  کنترل  را  خود  به  متعلق  عمومي  محیط  توانند  مي  محلي  مردم  نیومن،

 بین   اجتماعي اکولوژي  و  محلي  فرهنگ  مردم،  بین  اجتماعي  ارتباطات  بر  فیزیکي  ساختار  که  است این  جمله، این  در  نهفته  اصلي

 از   احتمالي  خالفکاران  شدن  آگاه  و  آنها  در  مکان  احساس  ایجاد  براي  مشترک  هدف  یک  با  افراد  گردآوردن.  است  مؤثر  محالت،

 مشاور   گروه  از  ساویل  گرگوري.  دهد  مي  کاهش  را  جرم  هاي  فرصت  که  است  چیزي  همان  جرم،  ارتکاب  برابر  در  مجازات  وجود

 بر   که  گستري  امنیت  مدل  آزمودن  براي  را  اي اولیه  اقدام  2000سال  در  ،CPTED  المللي بین  انجمن  سابق  رئیس  و  33آلترنیشن 

  مدل،  این  اساس  بر.  داد  انجام  بود،  شده  ایجاد  موقعیتي  جرم  از  پیشگیري   و  ایمن  شهري  منظر  ،CPTED  چون  هایي  برنامه  اساس

  دست  مهم   این  به  متخصصین  کمک با  که  شود   مي  واگذار  محله  آن  ساکنین  به  محالت  در  امنیت  نگهداشتن  پایدار  و   ایجاد  وظیفه

 . [14]یابند

 

 

 

 
29 Broken Windows  
30 Creating Defensible Space  
31 International CPTED Association (ICA) 
32 Gregory Saville 
33 AlterNation 

http://www.racj.ir/


 6 - 25، ص   1400 بهار، 20شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 محيطی   طراحی  راه  از جرم  از  پيشگيري   رویکرد  پيشينۀ

 جرم   گیري  پیش  در  قضایي  سیستم  اثري بي  از  (1971،1977)  جفري  عمیق  تنفر  با  محیطي،  طراحي  راه  از  جرم  از  پیشگیري

  جرم   گیري  پیش  بنیانگذاران  نخستین  از  وي.  یافت  رشد  محیط  و  انسان  میان  ارتباط  برپایة  جدید  نظریة  یک براي  او  تحقیقات  با  و

 احوال   و   اوضاع   و  شرایط  بر  که  شناسي   جرم  و   جرم  هاي   اندیشه  در  جدیدي  عصر"  عنوان  به  آن  از   که  بود   محیطي  طراحي  طریق  از

  هاي  ترکیب  کارگیري  به  طریق  از  جرم  براي  ها   فرصت  کاهش  آن  هدف.  است  کرده  یاد  "کند  مي  توجه  مجرم  از  بیشتر  جرم  یک

  و  فیزیکي  جنبه  دو  ترکیب  به  نظر  با  دفاعي  محیط  ایجاد  صه،الخ  طور  به  و  هستند  جرم  وقوع  مانع  که  است  فیزیکي  طراحي

 المللي   بین  انجمن.  دهد   مي  تشکیل  را  محیطي  طراحي  طریق  از  جرم  پیشگیري  مفهوم  اساس  و  جوهر  همزمان،  طور  به  روانشناسي

2005  ICA(CPTED  )برنامه  و   طراحي  فرایند   در  جرایم   از  جلوگیري  در  شده   ساخته  فضاي   از  هوشمندانه  استفاده  را  آن  نیز  

  بعد   دو  در  CPTED  رویکرد  که  دارد  وجود  نظر  اتفاق   موضوع  براین  فوق،   تعاریف  طبق.  کند  مي   تعریف  مصنوع  محیط  ریزي

  واقع  مؤثر  تواند  مي  آنها،  در  فضایي  امنیت  و  ایمني  احساس  افزایش  و  سو  یک  از  شهري  هاي  محیط  در  جرایم  حقیقي  کاهش

 .[15]شود

 محيطی طراحی  راه  از جرم از  پيشگيري رویکرد پيشينۀ. (2)  شماره جدول

 شهري  نظران  صاحب  و  اندیشمندان  آراي  در  رویکرد  سوابق   و  پيشينه

  1960  دهه

 ميالدي 

 وود الیزابت •

  و  مرگ کتاب در جیکوبز جین •

 آمریکایي  شهرهاي زندگي

 تضعیف کتاب در آنجل اسکالمو •

 شهري  طراحي توسط جرم

 شهري امن خیابانهاي به نیاز •

 خصوصي و عمومي هاي مکان تشخیص و جداسازي •

 شهر  سطح  در  ها آن طاخت و  ها کاربري تنوع •

  مناطق  در پیاده عابران حضور از بازدارنده و مؤثر استفاده •

 جرم   وقوع احتمال کاهش براي شهري

 جرم  از پیشگیري براي کالبدي محیط اهمیت بر تأکید  •

  1970دهه

 ميالدي 

  از جلوگیري کتاب در جفري راي •

 محیطي طراحي با شهري جرایم

  فضاهاي  کتاب در نیومن اسکار •

 قابل دفاع 

 شهري مناطق خیزي جرم طبیعي پتانسیل کاهش •

 عمومي  فضاهاي گرفتن قرار دید معرض  در و شفافیت •

 جرایم و  تخلفات با برخورد و گزارش به مردم تشویق •

 شود دیده  و ببیند  باید شهروند •

  1980  دهه

 ميالدي 

 وویلسون  کلینگ جرج •

  جرم کتاب  در براتینگهام پل •

 شهري شناسي

  هستند شکسته هاي )پنجره شکسته هاي پنجره نظریه ارائه •

  شهر سطح در جرائم وقوع احتمال و ارتکاب براي را فرصت که

 . کنند(  مي فراهم

  شاخص عنوان به محیط نگهداري حیاتي  اهمیت بر تأکید  •

  اجتماعي کنترل و  اجتماعي همبستگي سطوح براي فیزیکي

 .غیررسمي

 مصنوع   محیط طراحي نابساماني به اشاره •

  و شهري طراحي استانداردهاي و قوانین  ناکارآمدي بر اشاره •

 معماري

  کاهش در موقعیتي هاي بازدارنده  و  طبیعي موانع نقش •

 شهري جرائم و تجاوزات براي  دهي فرصت

 و  2000  دهه

 ميالدي   1990
 کرو  تیم •

 CPTED رویکرد راهبردهاي ارائه •

 در محیط ساخت از مؤثر استفاده  و  مناسب طراحي بر تأکید  •

 جرم از ترسو  جرم کاهش  جهت
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 CPTEDمحيطی    طراحی  طریق  از  جرائم   از  جلوگيري   اهداف

 :است زیر قرار  به محیطي طراحي طریق از و احساس امنیت اجتماعي جرائم از جلوگیري اهداف

 منبع؛ نگارنده. ، CPTEDمحيطی   طراحی طریق  از جرائم از  جلوگيري (: اهداف 3جدول شماره ) 

 

 

 

 

 

 

 

  در  کالبدي  محیط  که  ي نقش  بر  "کنند   مي  کار  که  شهرهایي   ساخت"  عنوان  تحت  خود  مطالعات  در  نیز  (1370)  سال  فولردر

  استفاده  هاي  گروه  فمختل  هاي   گونه  محیط،  کالبدي  تنوع:  که  کند  مي  بیان  وي.  نماید   مي  دتأکی  دارد  شهر  در  امنیت  و  شهر  اوضاع

  اجتماعي   زندگي  یک  و  هستند  همگاني  اجتماعي  سالم  زندگي  کی  ممه  ايه  شبخ  ها  روهگ  این  کند،  مي  ادایج  را  خیابان  کنندگان

  که   دهد   مي  توضیح  درتورنتو  يتحقیق  درخصوص  فولر. است  کمتر  مجر  ارتکاب   هاي  تفرص و  تر کم  رمینمج  داراي  سالم   همگاني

  ت امنی  مدع   اساحس  تربیش هک  اکناني س .  ودب دهش  سؤال  هرش در  امنیت  احساس  درخصوص  متفاوت  کالبد  با   ناحیه  چند   ساکنان  از

  ها آن    لي اص  کاربري  سکونت  و  بوده   یکسان   قدمت   داراي  هاي  ساختمان  که   بودند   ساکن   اي  همسایگي  واحدهاي  در.  کردند   مي

  که  طور  همان :  که  دهد  مي   توضیح  ادامه   در  وي .  است  گرفته  ورتص  ها   نآ  در   مرتبه  بلند   هاي   عهتوس  و   تاس  ده ش  يم  وبمحس

  هاي  کاربري  و   باال   تنوع  که  جایي  یعني   کنند   مي   زندگي   وعمتن   د کالب  ا ب  اي   نواحي  در  که  مردمي   داشت،اذعان    نیز  جیکوبز  جین

 امنیت  احساس تربیش د، دارن رارق  دیگریک  کنار  در قدیم  و  جدید هاي ساختمان و  هستند  کوتاه  ها   بلوک طول دارد، وجود مختلط

 . [16]دارد وجود

 

 CPTED  رویکرد  براساس  فضا   خيزي   جرم   کاهش  در  تأثيرگذار  کالبدي  معيارهاي 

 فضا  بوده  نظارت پذیر و  نمایاني •

 قرار   ساکنین   دید   معرض در  باید   است  بیشتر  آن ها   در  جرم  وقوع  احتمال  که  فضاهایي   آن  اساس   بر  که   است  محیطي  کیفیت

 نسبت  فعالیتي  فضاهاي  و  ساختمان ها  قرارگیري  چگونگي  طراحي  در  عامل  مهمترین  کیفیت   این  به  رسیده  براي.  گیرند

 .است خیز جرم فضاهاي به

 دفاع  قابل فضاهاي •

 ه قرارگرفت  ل تکام  و  دنق  وردم  تهگذش سال  35  در  نظریه  این .  شد   مطرح  نیومن  توسط  بار  اولین  براي  دفاع   قابل  فضاهاي   نظریه

.  باشد  مي   حوزه  این  به   مربوط  تحقیقات  از  موضوع  مهمترین   روزانه  معمول  هاي  فعالیت  اب   اها فض  اطارتب  میزان  روزهام  و

  به زمینه این در  تواند مي... و  فضا نمودن ترسدس در ینهمچن  و هروزان هاي  فعالیت  مناسب چیدمان  با  محیطي طراحي

 .بپردازد مداخله

 فضا  نفوذپذیري و خوانایي •

 محیط  این  در  و   نمایند  انتخاب  را  خود  حرکت  جهت  راحتي  به افراد  تا  میشود  باعث  هاي شهري محیط  نفوذپذیري و  خوانایي

  از   و  شود  مي  برداشته  محیط  در  مجرمان  گردي  بیهوده  و  وقت  فاتال  زمینه  رفط  کی  از  ترتیب  این   به.  وندنش  سردرگم

  در ،  L ، U شکل گیرند مي  رارق دفاع غیرقابل   فضاهاي در قرارگیري خطر معرض در کمتر عابرین و ساکنین دیگر طرف

  ا ضف هک  وندش  طراحي  اي  گونه  به باید فضاها  این.  توجه  مورد  سطوح  کم فضاهاي ها،  کنج  به  توجه.  است  مهم   بسیار  ااینج

 . [17]روئت باشد ل قاب

 اهداف 

 فهرست 

 شهري محیط در امنیت متداو شهري جرائم کاهش

 شهري  محیط  در اجتماعي رفاه  افزایش شهري  مناطق توان جرم خیزي کاهش

 اجتماعي  هاي  فعالیت افزایش زندگي  کیفیت بهبود

 اقتصادي هاي  فعالیت افزایش شهروندان رضایتمندي افزایش

 مشارکت  و اي محله همکاري میزان افزایش شهر در حضور  به اجتماعي طبقات تشویق
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 جرم  کاهش  جهت  درمحيطی    طراحی  با  ارتباط  در  CPTED رویکرد  استراتژي

  و   پذیرفتن  حس   تاثیر  تحت  ترشیب  ف خال  کار  ندادن  یا   دادن   م اانج  براي  گیري  تصمیم  که  دهد   مي   نشان   ف خال  رفتارهاي

  را  خود  شده   اتخاذ  هاي   استراتژي  از  CPTED  نتایج   این  پایه  بر   زاديآ  از  ناشي   سودگيآ  حس  تا   باشد   مي   افتادن  مدا  به  ریسک

  جر   کاهش  جهت  در  طراحي  با  ارتباط  در  CPTED  استراتژي.  است  ساخته  استوار  دستگیري  و   تفتیش  ریسک  افزایش   پایه  بر

 :است زیر موارد شامل

 جرم  کاهش جهت محيطی در  طراحی  با  ارتباط در CPTEDاستراتژي رویکرد (: 4جدول شماره )

استراتژي 

رویکرد  
CPTED 

 فهرست 

 قلمرو .1

 طبیعي نظارت .2

 روشنایي .3

 سازي منظر .4

 فیزیکي امنیت .5

 دسترسي  کنترل .6

 پیتیباني  فعالیت .7

 نگهداري .8

 34بندي   قلمرو 

 است   سازوکاري  قلمروگرایي  رفتار» .  است  خلوت  آوردن  فراهم  براي  کاري  و  ساز  قلمروگرایي:  35لتمن آ  ایروین  ي  عقیده  به

  گروه   یک   یا   فرد  یک  به  آن  تعلق   و   شيء   یا   مکان   یک  گذاري  انهنش   یا   سازي  شخصي  با   که  دیگران  و  خود  بین  حریم   تنظیم  براي

  اي ه   عمجتم  هب  همتفرق  و  ناسناش  افراد  ورود   از  ممانعت :  نمود  مطرح  ذیل   شرح  به  مي توان  را  قلمروگرایي   نمونه«.  شود  مي بیان  

 از   جلوگیري  براي  موانع  نصب  شهري،  فمختل  فضاهاي  ورودي  در  موانع  قرارداده  اني،بنگه  ايه   شبخ  طتوس...  و  اداري  کونيمس

  و  بسته  مدار  هاي  سیستم  نصب  تابلو،  ها  کپال  نصب  ،فمختل  مسیرهاي  یا   ها  حیاط  یا  زمین  يحصارکش  نقلیه،  وسیله  ورود

 : کنند  مي نهادپیش را  قلمروگرایي لي صا هاي  ویژگي از بعضي  فتعاری این. شهري يخصوص و  عمومي  فضاهاي گمانیتورین

 . مکان یک به نسبت انسان حق و مالکیت احساس (1

 .محوطه یک گذاري  نشانه و شخصي سازي (2

 .مزاحمت مقابل   در دفاع حق (3

   مي شود شامل  را شناختي نیازهاي تا فیزیولوژیک نیازهاي که  کارکردهایي تأمین (4

 : باشد  مؤثر ساکنان قلمروگرایي حس باالبردن در تواند  مي زیر راهبردهاي

  غیرساکنان   و  شناخته  را  ساکنان یکدیگر  که  به گونه اي  شوند   تقسیم  مجزا  بخش هاي   به  ساختمان ها   و   آپارتمان ها   است  بهتر (1

 . دهند تشخیص راحتي به را

 .بخشد هؤیت آن مکان به که به طوري  باشد داشته را خود به مختص طراحي باید بخش ها  این از یک هر (2

 . داشت باز جرم ارتکاب از را آن ها و کاست مکان ها   این به غریبه ها ورود از مي توان نمادین  و  واقعي موانع ایجاد  با (3

  و   حصارها   زمین،  سطح  تغییر  بوته ها،   از  مي توان  شودمي    وارد  خصوصي  فضایي   به  بیروني  فضایي   از  فرد  که  این  القاء  براي (4

 [18]کرد استفاده زمین رنگ تغییر

 36طبيعی   نظارت
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  مرمج  اگر   دانست،  مسکوني  هاي   موعهمج  یا   محله  بالقوه  محافظت  از  يبخش  را  جهمي توان    که  مراقبت  یا   نظارت  زمینه  در

 احتمال  نباشد،  گونه  این  نیز   واقع  به  چه  اگر  گرفت  خواهد  قرار  اهدهمش  و  نظارت  رضمع  در  م رج  ارتکاب  ورتص  در  کند  تصور

  سازمان  یا  رسمي  ، ( ها  رهپنج  طریق  از)  طبیعي  یا   غیررسمي:  است  گونه  سه  بر   نظارت.  شد  خواهد   کمتر  وي  توسط  مجر  ارتکاب

  طراحي   اي  گونه  به  منزل  که   شود  مي  محقق  يوقت  ميغیررس  و  طبیعي  نظارت.  بسته  مدار  دوربین  و  روشنایي  مکانیکي  و  یافته

 نظارت  نای.  ندباش  تهداش  نظارت  کامال  عمومي  و  يخصوص  نیمه  ي،خصوص  فضاهاي  بر  راحتي  به   بتوانند  داخلي  ساکنان  که  شود

 : برشمرد زیر ورتص به را طراحي هاي استراتژي مي توان  طبیعي نظارت زمینه در .شود مي ممکن  ها رهپنج طریق از معموال

 کنید   طراحي  گونه اي  به  را  ساختمان ها  تا  شود  طراحي  افراد  شدن  جمع  براي  فضایي  است  بهتر  مسکوني  مجتمع هاي  در (1

 . باشد   روئت قابل همسایه ها  جانب یا خیابان در  خارجي درهاي که

 . شود ایجاد مناسب دید میدان تا  کنید نصب پنجره ساختمان، طرف چهار در (2

 . کنید  روئت قابل  پنجره  و  درها محل از را پارکینگ فضاي (3

 . دهد  افزایش را تصادفي  و  اتفاقي نظارت که باشد  گونه اي به  باید طراحي (4

 باشند.  دیده  قابل مجاور  ساختمان هاي از که شود طراحي به نحوي کودکان فضاي بازي (5

  سح  اعي، اجتم  لتعام  تتقوی  رب  وه عال  ات  ودش  طراحي  افراد  شدن  جمع  براي  فضایي  است  بهتر  مسکوني  هاي  تمعمج  در

 . [18]د یاب زایشاف زنی تمالکی

 37روشنایی

 ؛ مي دهد انجام  کار دو روشنایي. دارد جرم از پیشگیري  در انکاري غیرقابل  تأثیر روشنایي

 را  م مرد  اینکه  مدو.  شوند  دیده   و   ببینند  تر  واضح  که  کند  مي   کمک  هستند  وضعیت  یک  ناظر  که  کساني   به  اینکه  نخست

  بر   ناظر  هاي   مچش  افزایش  و  تربیش  امنیت  احساس  موجب  تربیش  پذیري  یتوئر  زیرا  د،کن  ي م  یط مح  در  تربیش  ورحض  به  ویقتش

  این،  بر  وهعال.  کند  مي  امنیت  احساس  شود  مي  روشن  فضایي  وارد  تاریک  فضایي  از  فرد  که  هنگاميمعموال    شود  مي  خیابان

  ، مجر  کاهش   بر  وهالع   امنیت،  حس  القاء   و   محله  در  قلمروگرایي  برده باال    و  راداف  رايب  ارتنظ  تفرص  زایشاف  ا ب  تواند  مي   روشنایي

 .[18]کند غلبه نیز مجر از ترس بر

 38منظرسازي

 عنوان   به .  باشد  مؤثر  جامع  طور  به   معماري  طرح  یک   همانند  تواند  مي   و   باشد   مي   مجر  از  جلوگیري  در   مهمي   عامل   انداز  مچش

  که  هستند   اندازهایي   مچش...  و  چمن  پوشش  گل،  سطوح  تزییني،  حصار.  کند   جدا   هم  از  را  ها   زون  تواند  مي  سمبلیک  حصار  یک

 ورتص  ن ای  در  هک  تاس  ایيزیب  حس  برانگیختن  تبهکاري  از  جلوگیري  در  منظر  دیگر  کاربرد.  کنند   تفکیک  را  ها   زون  توانند  مي

 [18]دکن  يم بترغی را انسان تمالکی و رورغ  سح ذابج یطمح

 39فيزیکی   امنيت

  نای  ارب  تأسف  بعواق.  تندنیس  ناآش  جنایت  و  مجر  با ها  سیستم  این  نطراحا  که  است  این  ساختماني  هايپروژه    امنیت  کلمش

  در   فیزیکي امنیت ي روشنفکرانه طرح . شود  مي دیده  مسکوني  و  اريتج واحدهاي   به جنایتکاران از غیرمج ورود  میزان در  ده، پدی 

  تواند  مي معماري  ساختار نظر نقطه  از امنیتي فضع رفع  و مسلحانه اع دف حیحص ردعملک. دکن  ي م ککم  یاربس ا ه  هپروژ موفقیت

  ( هدف کردن کل)مش مجر  اهداف کردن ختس مان هب هوميمف  ابعمن از برخي در. باشد یندهآ اجتماعي مشکالت با مؤثري برخورد

  یکي   حال  عین  در  مجر  از  گیريپیش  روش  ترین  سنتي   ماج،آ   کردن  سختمي آید.    حساب  به  فیزیکي  امنیت  لياص  خصاتمش  از

  بدین   تا   است،   مجر  هاي  ماجآ  فیزیکي   ت امنی  زایشاف  ، مجر  اهداف  یا   ماج آ  کردن   سخت  از  هدف .  است  CPTED  تکنیک  اجزاي  از

 هدرج  اهشک  طریق  از  توان  مي  که  است  مبتني  فرض  این  بر روش  این.  شود  تر  کلمش  مجر  ارتکاب  مهنگا  به  مجرمان  کار  وسیله

 
37 Lighting 
38  Landscaping 
39 Physical Security 

http://www.racj.ir/


 6 - 25، ص   1400 بهار، 20شماره  ،مهندسی عمران و معماری ایراندر  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

  این  در  مي توان  که  راهکارهایي   از.  کرد  جلوگیري  مجر  وقوع  از  وردآ  مي  فراهم  را  مجر  ارتکاب  تفرص   که  هایي   ماجآ  پذیري  سیبآ

 : از عبارتند برشمرد زمینه

 سپ   درب  که  نحوي  به  باشند،  داشته  اعيارتج  حالت  است  بهتر  مسکوني  هاي  تمعمج  در  مخصوال   ساختمان  ورودي  درهاي (1

 .مي شود بسته مستقیم ورط هب ودخ هب ودخ ،شدن ازب از

 . داد افزایش را آماج کردن سخت مي توان غیره  و الکترونیکي اخطار قفل، دروازه، نرده،  مانند  فیزیکي موانع نصب طریق از (2

 و   سخت  هاي  سنگ  نانو،  پوشش هاي  از  استفاده  مثل  نوشتار  قابل  غیر  یا  خراش  غیرقابل  و  سخت  پوشش هاي  از  استفاده (3

 . [18]کردن  رنگ غیرقابل و  تیره رنگ هاي نوشتار، و خراش برابر  در مقاوم

 40دسترسی  کنترل

  این  در.  کند مي محدود را مجر میزان يخصوص و عمومي  فضاي  دو  میان تفاوت ساختن شکارآ طریق از ها دسترسيکنترل 

  که   دارد   تأکید   نکته  این   بر  دسترسي   کنترل.  شود  مي  لکنتر  سازي  محوطه  و  نورپردازي  ارها، حص  ها، خروجي    و   ها   ورودي  روش

  مسکوني  هاي  تمعمج  ورودي  ردنک  کم  با   دیگر  ارتعب  به.  داد  کاهش  را  مجر  ارتکاب  تفرص  توان  مي  دسترسي  کردن  محدود  با

 یا  غیررسمي  هاي  ردراهب  امل ش  اه  ورودي  و  يدسترس  کنترل.  تکاس  رائمج  میزان  از  مي توان  ممکن،  حداقل  به  هاساختمان    یا

  قفل   مانند   مکانیکي   و  ساختمان  ورودي  در  پذیرش  یا   نگهبان   ماستخدا  مانند  یافته  سازمان  یا  رسمي  فضاها،   قتعری  مانند   طبیعي

  محیط هاي  و   مسکوني   مجموعه هاي  در   دسترسي  کنترل  بهبود  جهت  در   مي تواند   زیر   راهکارهاي.  ویري استتص  هاي آیفون    و   ها 

 : باشد   مفید شده ساخته

  بیش   که  ندهید  اجازه.  کنند  قفل  شدن،  بسته  محض  به  را  عمومي  ساختمان هاي  ورودي هاي  که  کنید   استفاده  ابزارهایي  از (1

 . باشند(  اختصاصي ورودي ها  که مي شود )پیشنهاد کنند  استفاده ورودي یک از مشترک طور به آپارتمان چهار از

 نقطه یک از را راهروها به دسترسي است، داخلي راهروي از خارج آپارتمان ها ورودي که است  به گونه اي طراحي که  زماني (2

 . کنید  محدود

 .شوند  مي  داده قرار ساختمان تيپش ورودي  بر هم و ساختمان جلویي ورودي  بر هم باید درسآ هاي  انهنش (3

 . باشند داشته دید  کوچه و ورودي طرف بر که ایوان و تراس ادایج (4

 از  نباید  را  طبیعي  مناظر  ادایج.  سازند  فراهم  کوکمش  هاي  فعالیت  براي  را  مزال  اختفاي  توانند   مي  شده  کاري  گیاه  مناطق (5

  به   باید   کاشت   نحوه.  کنند  ایجاد  متجاوزان  اختفاي  براي  را  محلي   نباید  طبیعي  مناظر   این  ینهمچن.  ردک  ذف ح  روها   پیاده 

  کاشت   از  باید .  گیرند  قرار   پیاده روها   مجاورت  در  بوته ها   تر   کوتاه  گیاهان   و   دیوارها  به  نزدیک  بلندتر   گیاهان   که  باشد   گونه اي

  گیاهان   و  بلند  درختان  پشت  در.  کرد  پرهیز  پنجره ها   و  ورودي ها   مخفي،  راهروهاي  محدوده   در  درختان  و  بلندتر  بوته هاي

 .[18]گیرد صورت سهولت به مي تواند جنایت و جرم انبوه

 41پشتيبانی   فعاليت

  ت، اس  وميعم  ايفض  در  بیشتر  حضور  و  استفاده  جهت  در  ساکنان  ویقتش   منظور  به  طراحي  از  استفاده   شامل  پیتیباني   فعالیت

 طول   در  که  متقابل  مسکوني  هاي  بلوک  در  مثال  عنوان  به.  شد   خواهد  غیررسمي  اجتماعي  کنترل  و  ارتنظ  زایشاف  بموج   رازی

  خیابان   مناطق،  اینگونه  در.  گیرد  مي   شکل  توجهي  قابل   اجتماعي   طرواب  ساکنان  ینب  د،گیرن  يم   رارق  زامج  هاي  ورودي   با  خیابان

.  است  ساکنان  کنترل  در  يول   دارد  را  آن  هب  ورود  حق  هرکس  چه  اگر  شود،  مي  عمومي  نیمه  فضاي  به  تبدیل  که  است  مسیري

  وي جل   در  لاتومبی  توقق  چون  هایي فعالیت    ماانج  قابلیت  و  شود  تأمین  خیابان  به  رفمش  هاي  رهپنج  طریق  از  طبیعي  مراقبت  وقتي

 داشته   وجود  مسکوني  بلوک  ساکنان  میان  اجتماعي  تعامل  و  هاخیابان    تقاطع  در  قاتمال   کوتاه،  مسیرهاي  در  پیاده  حرکت  ه،خان

  تعلق  احساس  افزایش  بر  وهعال   ورزشي  یا   تفریحي  فضاي  یک  وجود  همچنین.  شود  مي  تنيداش  دوست و  زنده  زندگي  محیط  باشد، 

 کنترل  افزایش  و  اجتماعي  همبستگي  تقویت  نظارت،  تفرص  افزایش  ، خیابان  رب  اظرن  هاي  مچش   شدن  تربیش  موجب  محله  به

   .[18]شود مي غیررسمي اجتماعي
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 (نگهداري) تعمير و  42بهبود کيفيت محيطی

  هک  دارد  تصویري  و   درک  به  بستگي   فضا   یک   در  زندگي  قابلیت   و   امنیت  که  دارد  تأکید   نکته  براین   فضا،   از  نگهداري  و  تصویر

 تربیش  فضا  آن  در  مجر  ارتکاب  احتمال  باشند،  داشته  فضا  از  بدي   تصویر  ساکنان  اگر.  دارند  افض  آن  از  اورمج  ايه   همحل  و  ساکنان

  و   نشده   تعمیر  رهپنج  یک .  دارد  گتنگاتن  رابطه  شکسته  هاي   رهپنج  هنظری  ا ب  CPTED  هنظری  مهومف  از   بخهش  این.  بود  خواهد

. ندارد  اي  زینهگ  یچه  تربیش  هاي  رهپنج  تنشکس  این  بر  ابن  و  تنیس  نگران  هیچکس  که  است  این  از  نشاته اي  خود  شکسته،

  و   شده  اکپ  ریعس  ها  نویسي  دیوار  بوده،  تمیز  محله  یا  موعهمج  یک  اگر  دیگر،  عبارت  به.  دارد  تأکید  امر  همین  بر  نیز  نگهداري

  نیست  «احبص  بدون  ملک»  موعهمج  یا  محله  این   که  شد   خواهد   اد ایج  که  هر   ذهن   در  تصور  این  شود،   تعمیر  سریع  خرابي  هرگونه

 . [18]کند مي ادایج تمثب تصویري یک و
 

 جمع بندي و نتيجه گيري 

  عمومي   فضاهاي  در  مردم  حضور  عدم  یا  حضور  در  موثر  عوامل  از  و  انسان  روحي  نیازهاي  مهم ترین  از  یکي  امنیت  احساس

مي    ارزش ها  باالترین  از را  آن خود ارزشي مراتب سلسله در  شهروندان تمامي  که  است مفهومي  شهرها در اجتماعي  امنیت. است

  در  را  مهمي  نقش  محیط.  است  زندگي  کیفیت  و  شهري  فضاهاي  مطلوبیت  سنجش  شاخص هاي  مهم ترین  از  یکي   امنیت.  دانند

  عدم   یا  ارتکاب  عامل   مي توانند  ویژگي هایشان  به  توجه  با  فضاها.  مي کند   ایفا  شهري  فضاهاي  در  اجتماعي   ناهنجاري هاي  وقوع

  با   دیگر  طرف  از  یا  و  ارتکاب  به  تشویق  را  مجرم  جرم،  ارتکاب  براي  فرصت  ایجاد  با  مي تواند  محیط  واقع  در.  باشند  جرم  ارتکاب

  بیروني   نماي  مانند  شهري  محیط هاي  فیزیکي   ویژگي هاي  برخي.  کند  پیشگیري  جرم  وقوع  از  ساکنان  نظارت  قابلیت  افزایش

  پوشیده  هوایي  پل هاي  متولي،  و  مالک  بدون  امالک  شده،  رها  و  متروکه  ساختمان هاي  شکسته،  پنجره هاي  ساختمان ها،  ناموزون

  اساسي   عامل  سه  مي توان.  مي شود  ناامني  ایجاد  و  جرم  ارتکاب  احتمال  افزایش  باعث  که  مي کنند  ایجاد  را  شرایطي  تبلیغات  با

ویژگي   تبیین.  دانست  فرار  بودن راه  دسترس  و  نظارت  وجود  عدم  بیگانگي،  مي دهد،  افزایش  فضاها  در  را  جرم  ارتکاب  امکان  که

  تئوري هاي   قابل  در   که  است  اهمیتي  با  و   مستقل  موضوع  باشد،  جرائم   کاهش  در  موثر  عاملي  که  گونه اي  به  شهر  کالبدي   هاي

  کالبدي   کیفیت.  گیرد  قرار  توجه   مورد  آن  به  مربوط  استراتژي هاي  و   اصول  مفاهیم،  بایستي  که  مي شود  اشاره  بدان  شهرسازي  نوین

  بنابراین.  است  ارتباط  در  امنیت  و   اقلیمي  مختلف  شرایط  در  فیزیولوژي  آسایش،   موقعیت،  دسترسي،  نحوه   با   عمومي   فضاي   یک

  و  تعمیر  و  اجتماعي  فعالیت هاي  از  حمایت  طبیعي،  نظارت  دسترسي،  کنترل  طبیعي،  قلمروهاي  شامل  CPTED  اساسي  اصول

  دعوت  و  محیط سرزندگي  هیجان، افزایش  سبب  که  عمومي  فضاهاي در  طبیعي  عناصر  وجود  اصول  این  به  توجه با.  است  نگهداري

 موثر  عوامل  سایر  و   آب نماها   ها، پله    یادمان ها،  چون  عناصري.  اهمیت اند  حائز  میان  این  در  نیز  مي گردند  فضاها   این  به  عابرین

  در .  مي شود  محسوب  فضاها  کالبدي  جنبه هاي  ارتقا  بر  تاثیرگذار  عوامل  زمره  در  فضا  در  تعامل  و  حضور  به  انسانها  تشویق  در

  کاهش  را  عمومي  نظارت  امکان  که  به گونه اي  فضا  طراحي  از باید   ساختمان ها   پالن حد  در  یا   و شهر  سطح  در  چه  فضایي  طراحي

  به   تواند  مي  عمومي  فضاهاي  به  دسترسي.  شود  جلوگیري  مي دهد،  افزایش  را  جرم خیز  مناطق  این  به  دسترسي  نحوه  یا  دهد

  زیادتر  دسترسي  با  مکان هایي واقع در.  گیرد  قرار  بررسي  مورد عمومي قلمرو  کالبدي،   بعد  قالب در   اصلي  متغیرهاي   از  یکي  عنوان

 برنامه ریزان  و  طراحان  نقش  بر  عالوه  که  داشت  توجه  باید   میان  این  در.مي گردد  پایین تر  سرعت  با   جرم هایي  داشتن  به  منجر

  به  اقدام  محیط  در  تخلف  پتانسیل هاي  کاهش  و  جرائم  از  ترس  کاهش  براي  محیط  ساخت و ساز  ظرفیت  به  توجه  با  که  شهري

 جلوگیري  در  اصل  مهمترین  باید  را  مسکوني شهر  محالت  سطوح  در  شهروندي  نظارت  ایجاد  مي کنند،  شهري  برنامه ریزي  و  طراحي

 دانست. محیطي طراحي طریق از جرائم از
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