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ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر جرم با استفاده از راهبرد طراحی
محیطی نمونه (مطالعه موردی :شهر زرند)
ساجد رضازاده ،1یداهلل حسن پور
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تاریخ د ریافت1395/06/17 :

تاریخ پذیرش1395/07/26 :

چکید ه
با پیچیده شدن دنیای امروز و رشد روز افزون جمعیت شهری و در کنار آن رشد گسترده
شهرها ،بروز جرم و بزهکاری و در کنار آن نا امنی در شهر نیز افزایش پیدا کرده است .که
میتوان با به کارگیری طراحي محيطي امنیت را افزایش داد .پژوهش حاضر با هدف ،ایمن
سازی فضای شهر زرند با استفاده از طراحی محیطی میباشد که با استفاده از روش مناسب و
مرتبط به انجام آن پرداخته میشود .با توجه به ماهیت موضوع ،روش پژوهش در این تحقیق
رویکردی تحلیلی-توصیفی دارد و از نوع کاربردی میباشد که از دو روش کتابخانهای و میدانی
و با استفاده از پرسشنامه اطالعات گردآوری شده است .حجم نمونه با توجه به جامعه آماری که
ساکنین شهر زرند ( 57749نفر) میباشند ،با استفاده از فرمول کوکران 382نفر انتخاب گردید،
که در نهایت ،اطالعات جمع آوری شده به وسیله ی نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
نتایج یافتهها حاکی از آن است که ،کیفیت و ویژگی ساختمانها در بین شاخصهای طراحی
محیطی از اهمیت بیشتری برخوردار است ،همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن ،با شدت
همبستگی  920نشانمیدهد که توجه شهرداری و سازمانها مرتبط در کاهش جرم (سرقت)
نقش بسزایی دارد.

واژگان کلیدی :ایمن سازی ،طراحی محیطی ،جرم ،شهر زرند.

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور رضوان شهر یزد( ،نویسنده مسئول)،
s ajedrezazadeh@gmail.com ،09132983909

 -2عضو پژوهشگران دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان ،رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی
استان کرمان0342185700 ،

مقدمه

ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ و ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻳـﺎ

ﺳﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺖ :ﻋﻨﺼﺮ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻤﻌﻲ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﺟﻤﻌﻴـﺖ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮد (ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)؛ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب ﻧﻘـﺶ ﻣﻌﻴﺸـﺘﻲ و رﻓﺘـﺎ ر
ﺳﺎزﻧﺪهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶﻫﺎ و ﻣﻴﺪان ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي

 .)61ﻣﺮدم در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻛﺒﺮي :1381 ،

اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ (ﻋﻠﻲ
ﺟﺮم ،ﺗﺮورﻳﺴﻢ ،آﻟﻮدﮔﻲ ﻫـﻮا و آب ،زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ ،ﺗﺪاﺧﻞ ﺣﺮﻛﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﭘﻴﺎده

ﻫﺎ روﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ را

ي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ .از اﻳﻦ
ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨـﺪ ،وﻟـﻲ ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎ 
رو زوﻛﻴﻦ در ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ« :ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﺮدم

(ﻣﺪﻳﺮي.)13 :1385 ،

ﮓﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ»
اﻣﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻖ ﻓﺮﻫﻨـ 

از طرف دیگر ،ﺗﺮاﻛﻢ در ﺷﻬﺮﻫﺎ آﺛﺎر اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ اﺷﺒﺎع ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﻤـﻞ

ﭘـﺬﻳﺮي اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮ ﺟﺎي ﻣﻲﮔﺬارد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر و ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم

ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲرود  .ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﻳﺮي اﻧﺴﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎ داراي ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ
ﻒ ﺷﺪه اي اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﻓﻀﺎﻫﺎي
و آﺳﺘﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳ 
ﺷﻬﺮي از اﻳﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻋﺒﻮر ﻛﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ واﻛﻨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را از

ﺗﺨﻠﻔﺎت ،ﺟﺮاﻳﻢ و ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي

ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﻲدﻫﺪ ﻛـﻪﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ اﻣﺮوزه در زﻣﺮة

ي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (ﻋﻠﻲ اﻛﺒﺮي .)64 :1381 ،ازدﻳﺎد ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺗﺮاﻛﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪ 
و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪن ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ،ﻫﺮ دو ،را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ.

ي ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮاوان و ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔـﻲ ﻣﺘـﻮﻟﻲ
از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ 
ﻛﻤﺘـﺮي دارﻧـﺪ ،اﻏﻠـﺐ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎري ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي

ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر جرم با استفاده از راهبرد طراحی محیطی

اﻗﺘﺼـﺎدي اﻧﺴـﺎن در ﺑﺴـﺘﺮ ﻣﺤـﻴﻂ اﺳـﺖ (ﻣﺤـﻴﻂ اﻗﺘﺼـﺎدي)؛ و ﻣﺤـﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻛـﻪ ا ز

ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺟﺮم ﻧﻴﺰ از ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﻋﻤﺪه اي

ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻪ دوش

ﻣﻨﺼﻮرﻳﺎن،

اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ رﻓﺎه اﻓﺮاد ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻲﮔﺬارد (ﺑﻴﺎﻧﻠﻮ و
 .)30 :1385بنابراین پیشگیری از جرم از زمان دیرین مورد توجه جوامع میباشد و برای

رسیدن به این هدف راهبرهای گوناگونی از جمله راهبرد پیشگیری از جرم با استفاده از

طراحی محیطی میباشد .پيشگيري از جرم توسط طراحي محيط ،مشهورترين رويكرد
در كاهشفرصتهاي وقوع جرم است .اين رويكرد با بهره گيري از ايدههاي «اختالط
كاربري» در شهر و «چشمان ناظر بر خيابان» كه در سال  1961در كتاب تأثيرگذار
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تأثيرگذار «مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ امريكايي» جين جكوبز مطرح شده بود،

آغاز شد .در این راستا ،هدف این پژوهش افزایش امنیت در شهرها با استفاده از راهبرد

طراحی شهری میباشد.

بیان مسئله
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امروزه رشد شتابان شهری و در کنار آن رشد جمعیت شهری مشکالت و محدودیتهای

زیادی را در شهرها به همراه داشته است و در کنار آن باعث ایجاد ناهنجاریها در شهرها

شده است به طوری که امروزه افزایش جرم و جنایت ،امنیت و آسایش شهروندان را

تهدید میکند .انديشمندان طي بررسيهاي به عمل آمده به اين نتيجه رسيدهاند كه
انگيزه ،زمان و مكان ،عنصر اصلي در وقوع جرايم مختلف ميباشند .در واقع تفاوت در

ويژگيهاي رفتاري و ساختارهاي مكاني و زماني منجر به توزيع متفاوت جرايم در سطح
شهرها ميشود .در اين ميان عنصر مكان در بروز انواع ناهنجاريها نقش بسزايي دارد.

چون مجرمین در انتخاب مکان بسیار سنجیده عمل میکنند و مکانهایی را جهت اعمال

مجرمانه خود برمیگزینند که ارتکاب جرم در آن با خطر کمتر و سرعت بیشتر امکان
پذیر باشد .لذا تالش در جهت حذف اينفرصتها در فضاهاي شهري منجر به كاهش
جرايم خواهد شد .از این رو ساختار کالبدی شهرها در بروز جرایمتأثیر به سزایی دارد

و تغییر در مشخصههای مکانی منجر به شکل گیری الگوهای زمانی و مکانی خاص
بزهکاری میشود .به همین دلیل نیاز است که راهکارهایی برای پیشگیری از جرم ارائه

گردد تا نرخ جرایم در شهرها کاهش یابد.

يكي از اين روشهای کاهش بزهکاری ،روش پيشگيري از جرم از طريق طراحي

محيطي است اين نظريه هدف و تمركز خود را بر محيط ساخته شده قرار مي دهد .به

عبارت ديگر ،اگر محيط به نحوي طراحي شود كه بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده،

تعلق ساكنان را به قلمرو خود باال برده و تصويري مثبت از فضا ايجاد كند ،فرصتهاي

مجرمانه كاهش خواهد يافت و مجرمان از ارتكاب جرم باز خواهند ماند .در اين راستا،
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برنامهریزان شهری میتوانند با استفاده از طراحي شهري نقش بسيار مهمي در جلوگيري
از وقوع جرايم ايفا نمايد .به این دلیل کهبرنامهریزی شهری به عنوان علم ساماندهی

شهرها ،میتواند نقش مهمی در تغییر شرایط فیزیکی و مکانی آن جهت کاهش جرایم ایفا

نماید .برنامه ريزان شهري با شناخت محيطهاي جرم زا در شهرها و نيز با برنامه ريزي
و طراحي مناسب ميتوانند فضاهاي مقاوم در برابر جرم ايجاد نمايند و از وقوع بسياري

از جرايم جلوگيري نمايند.

امروزه شهرها با رشد جمعیت روبرو هستند و در کنار آن رشد و توسعه شهری را

به همراه داریم .شهر زرند نیز از این قاعده مثتثنی نمیباشد و با رشد جمعیت و ایجاد
شهرکها روبرو شده است .شهرستان زرند بعد از تاسیس کارخانههای جدید به عنوان
در این صنایع وارد شهر شدهاند که در کنار آن احساس نا امنی در مردمان شهر دیده

میشود .هدف از این پژوهش بررسی نقش طراحی شهری در وقوع جرائم شهر زرند
میباشد که با استفاد ه از روش مناسب و مرتبط به انجام آن پرداخته میشود ،تا بتوان با
ارایه راهبردهای مناسب امنیت را در شهر زرند افزایش داد.

سواالت پژوهش

جرم (سرقت)
از دیدگاه شهروندان کدام شاخص در طراحی محالت شهری در کاهش 

نقش دارد؟

آیا بین توجه شهرداری و سازمانهای مرتبط و کاهش جرم رابطه وجود دارد؟

پیشینه و مبانی تحقیق

در راستای طراحی شهری جهت کاهش و پیشگیری از جرم تحقیقاتی انجام شده

که نتایج موثری به همراه داشته است .در تحقیقی که توسط غفاری و همکاران ()1392
تحت عنوان تکامل رویکرد پیسشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی  CPTEDدر

محیطهای مسکونی انجام شد به این نتیجه دست یافتند که پس از مقایسه تطبیقی سه

نسل رویکرد  CPTEDبه این نتیجه میرسد که امنیت محیطی صرفا پدیدهای حاصل از
مداخالت کالبدی نیست بلکه عوامل اجتماعی هم در آنتأثیر گذار است.

افشین متقی و همکاران ( )1392تحقیقی را تحت عنوان شهر اسالمی بستر امنیت

ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر جرم با استفاده از راهبرد طراحی محیطی

یک شهر صنعتی و معدنی شناخته میشود در این راستا مهاجران غیر بومی جهت کار

و احساس امنیت شهروندان انجام دادهاند .در این پژوهش به بررسی ویژگیهای شهر
اسالمی از منظر امنیت بخشی آن پرداخته شد و پس از بررسیهای انجام شده به این

نتیجه دست یافتند که شهر اسالمی دارای پتانسیلهای قوی جامعه امن بوده و میتواند

به خوبی فضای امن برای شهروندان فراهم آورد.

در پژوهشی که بهزاد فر و عبدی ( )1390با عنوان برسیتأثیر مولفههای نسل اول

رویکرد  CPTEDدر پیشگیری و کاهش جرایم شهری انجام دادهاند به این نتیجه دست
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یافتند که با طراحی مناسب محیطی میتوان مانع از انجام بسیاری از جرایم در فضاهای
عمومی شود.

در سال ( )1389قورچی پژوهشی را با عنوان نقش راهبر نظریههای  CPTEDدر

کاهش هزینههای جرم در فضاهای عمومی شهری به انجام رساند و با توجه به اطالعات
جمع آوری شده و بررسیهای انجام شده نتایج پژوهش این نکته را بیان میکند که
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طراحی فضای عمومی باید به نحوی باشد که بتواند فرصت نظارت را بهبود بخشد نقاط

غافل گیری را به حداقل برساند و مشارکت افراد در این فضاها را افزایش دهد.

در مطالعهای دیگر شاهیوندی و همکاران ( )1388در شهر اصفهان ،به این نتیجه

رسیدند که بین زمان وقوع جرم ،نوع جرم ،تراکم جمعیت و تعداد جرایم رابطه معناداری

وجود دارد .در حالی که در مطالعه حاضر که برای مناطق (1و )3بخش مرکزی شهر

اصفهان صورت گرفته است از دیدگاه شهروندان ،تراکم جمعیت عاملی برای افزایش
جرم نمیباشد.

مبانی نظری

مطالعه ارتباط بین محیط و رفتارانسانها پیشینهای طوالنی دارد به گونهای که در

طول زمان این ارتباط همواره محل بحث و مناقشه بوده ا ست .عدهای برتأثیر گذاری
محیط بر انسان و رفتارهای او ،و برخی دیگر به اثر گذاری انسان بر محیط اعتقاد دارند.

برای مثال ابن خلدون شرایط محیط طبیعی و محیط ساخته شده را به طور توأمان در
زندگی بشر و تحوالت فرهنگی ،اخالقی و رفتاری موثر دانسته است (ابن خلدون،

روند
.)159 ،1359

پيشگيري از جرم توسط طراحي محيط ،مشهورترين رويكرد در كاهشفرصتهاي

وقوع جرم است .اين رويكرد با بهره گيري از ايدههاي «اختالط كاربري» در شهر و
خيابان» كه در سال  1961در كتاب تأثيرگذار «مرگ و زندگي شهرهاي

«چشمان ناظر بر

بزرگ امريكايي» جين جكوبز مطرح شده بود ،آغاز شد .جكوبز معتقد بود كه شكل جديد
38

شهرها بسياري از كنترلهاي طبيعي بر رفتارهاي مجرمانه را مخدوش كرده است .بر
اساس نظريه چشمان ناظر بر خيابان ،براي نظارت و مراقبت از خيابان ،چشمان كساني كه

توان آنها را مالكين طبيعي خيابان ناميد يعني همان ساكنان ،الزم است .بنابر نظريات
مي 
او خيابان موفق دربرگيرنده سه كيفيت اصلي است؛ مرزبندي روشن بين فضاي عمومي
(جكوبز.)1386 ،

و خصوصي ،چشمهاي ناظر بر خيابان و استفاده مداوم از پياده راهها

 CPTEDمطالعه همه جانبه و طراحي محيطي براي ايجاد رفتار مطلوب ،افزايش

كارآمدي و كاهش بروز رفتارهاي ضداجتماعي است .رويكرد نوين اين رشته به

حوزههاي طراحي محيطي عاطفي ،روان شناختي و جامعه شناختي نيز معطوف شده
است (اشنایدر.)13 :1387 ،

مسکن ،ساخت خانهها و ساختمانها ،طراحی محیط ساخته شده و ساختار کالبدی و
فیزیکی فضاهای شهری بر وقوع جرم تاکید میکند؛ از اینرو در این نظریه ،تالش بر
کاهش جرائم از طریق طراحی محیطی است .این رویکرد را میتوان نوعی رویکرد

هدفمند برای طراحی کارآمد و هوشمندانه مولفههای محیطی یا به کارگیری بهینهی
محیط مصنوع در کاهش جرایم دانست که در افزایش میزان رضایتمندی شهروندی ودر

نتیجه ،رفاه اجتماعی جامعهتأثیر بسزایی دارد .طراحی محیط جرم ستیز بر طبق استراتژی
کلیدی ،قلمروگرایی ،نظارت طبیعی ،حمایت از فعالیتها و کنترل دسترسی به منظور

افزایش خود مراقبتی بالقوه اجتماع شکل میگیرد (.)188 ،2007 ،Cozene

اهداف  CPTEDرا میتوان کاهش ترس از جرم ،افزایش کیفیت زیبایی محیط ،افزایش

حس وفاداری به قانون در بین شهروندان ،بویژه کاهش رغبت محیط برای حمایت اعمال

مجرمانه دانست (صالحی .)135 ،1387 ،که در این راستا محققان نظریاتی را ارایه داده
اند .ويلسون و كلينگ در سال  1982نظريه معروف خود را با عنوان «پنجرههاي شكسته»

درباره تأثير منظر فاقد نظم و آثار ناشي از بي توجهي ساكنين به ساختمانها و فضاهاي
تأكيد آنها بر نقش حياتي نگهداري از

محله خود روي رفتار خالفكاران ،ارائه كردند.

محيط به عنوان شاخص فيزيكي سطوح همبستگي اجتماعي و كنترل غيررسمي ساكنين
بود (.)2005 ,Cozens, Saville, & Hillier

مطالعات عملي اسكار نيومن در اواخر سال  ،1970انجام گرفت .او در كتابش با نام

«فضاي قابل دفاع :مردم و طراحي در شهرهاي جرم خيز» نظرياتش را براساس آمارهاي
دقيق در خصوص ميزان جرم گزارش شده در محيطهاي مسكوني با فرم فيزيكي متفاوت

مشتمل بر خانههاي رديفي دو طبقه تا بلوكهاي  36طبقه آپارتماني در نيويورك بنا نهاد
«فضاي قابل دفاع»؛ ايده اصلي ،نيومن ،مشتمل بر چهار عنصر اصلي است :قلمروبندي،

 نظارت ،بهبود كيفيت محيط و مجاورت كاربري مسكوني با ديگر امكانات مورد نياز
مردم (.)2004 ,Colquhoun

ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر جرم با استفاده از راهبرد طراحی محیطی

این نظریه که جدیدترین نظریههای مرتبط با جرم و جنایت است ،به نقش بارز الگوی
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روش پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع روش تحقیق در این پژوهش رویکردی تحلیلی-توصیفی

دارد که با استفاده از دو روش کتابخانهای و میدانی به جمع آوری اطالعات پرداخته شده

ای که مبتنی بر مطالعات و یافتههای محققان
است .در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه 
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در حوزه پیشگیری از جرم میباشند به تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته
شده است و اطالعات مورد نیاز در این زمینه جمع آوری گردید در گام بعد با استفاده از

پرسشنامه به جمع آوری اطالعات پرداخته شده است و اطالعات جمع آوری شده در

محیط نرم افزار  SPSSبا استفاده از روش آماری استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن


تجزیه و تحلیل شده است.

جامعه آماری این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و منطقه مورد مطالعه ساکنین

شهر زرند میباشند که برابر با  57749نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونه در این

تحقیق از فرمول کوکران استفاده شد که با توجه به نتایج به دست آمده حجم نونه برابر با
 382نفر محاسبه شده است .همچنین با توجه به ابزار گرد آوری اطالعات که پرسشنامه

میباشد اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفت .به منظور تعیین اعتبار پرسشنامه تحقیق از

ضریب آلفای کرونباخ 1استفاده شد و با استفاده از نرم افزار  SPSSو انجام محاسبات

الزم ،ضریب آلفای پرسشنامه تحقیق برابر  0/81به دست آمده است که نشان دهنده اعتبار
مطلوب و قابل قبول میباشد.

یافتههای پژوهش

نتایج توصیفی توزیع پرسشنامه و متغیرهای زمینهای که ویژگیهای فردی و اجتماعی

پاسخگویان را بر حسب جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت ،نوع فعالیت و پایگاه اقتصادی-
اجتماعی مشخص میکنند ،مورد بررسی و توصیف قرار میگیرند.

جنسیت :از میان  382پاسخگو 117 ،نفر معادل  30/6درصد را زنان و  265نفر معادل
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 69/4درصد از جمعیت نمونه را مردان تشکیل داده اند.

سن :مسن ترین پاسخگو  58سال سن داشته است و جوان ترین پاسخگو  18سال،

همچنین میانگین سنی پاسخگویان این تحقیق  34/2سال میباشد .آماره میانه متغیر سن،
 33سال میباشد.
تحصیالت پاسخگویان :با توجه به خروجی به دست آمده و طبق آمار بهدست آمده
1- Cronbach

از مجموع  382پاسخگو ،میزان تحصیالت  2درصد از پاسخگویان بی سواد و در سطح
ابتدایی 11/5 ،درصد سیکل 35/9 ،درصد دیپلم 5/8 ،درصد فوق دیپلم 34 ،درصد

لیسانس 9/8 ،درصد فوق لیسانس و  1درصد دارای تحصیالت دکتری بوده است.

نوع فعالیت پاسخگو

و سپس به توصیف نوع فعالیت پاسخگویان پرداخته شده است
جدول:1توصیف فراوانی نوع فعالیت پاسخگو

با توجه به دادههای به دست آمده و همان طور که جدول فوق نیز نشانمیدهد45 ،

درصد از پاسخگویان شاغل هستند 10/3 ،درصد بیکار 21/2 ،درصد خانه دار10/7 ،

درصد بازنشسته و  12/8درصد از پاسخگویان محصل هستند.

پایگاه اقتصادی -اجتماعی

در این قسمت برای توصیف پایگاه اقتصادی -اجتماعی پاسخگویان این شاخص

را به سه دسته تقسیم کرده ایم و همان طور که در نمودار نشان داده شده است ،اکثر

ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر جرم با استفاده از راهبرد طراحی محیطی

در جدول ذیل نوع فعالیت پاسخگو مشخص شده و به  5گروه تقسیم بندی شده است

پاسخگویان ( 61/5درصد) پایگاه اجتماعی -اقتصادی متوسط دارند 21/2 ،درصد از

پاسخگویان ،پایگاه اجتماعی -اقتصادی پایین دارند و در نهایت  17/3درصد پاسخگویان

در طبقه باال قرار دارند که البته گروه کوچکی از پاسخگویان را تشکیل میدهند.

اولویت بندی شاخصها

برای تحلیل یافتهها از اطالعات به دست آمده از پرسش نامه توزیع شده در مناطق

شهر زرند استفاده گردید .پرسش نامه دارای  7شاخص مؤثر در میزان پیشگیری از جرم
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از طریق طراحی محیطی بوده که بر مبنای طیف  5مقیاسی لیکرت تنظیم شده است.

نتایجتأثیر هریک از شاخصها در کاهش وقوع جرم از نظر شهروندان در جدول شماره2
آورده شده است.
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نمودار :1توزیع درصدی پایگاه اجتماعی -اقتصادی پاسخگویان

جدول  :2شاخصهای مورد مطالعه برای سنجش میزان جرم در مناطق شهر زرند از نظر شهروندان

برای تعیین درجه اهمیت شاخصها از چهار عامل مهم استفاده شده که عبارتند از:

 -1وزن تأثیر  n (S)=S/nکه  Sحالتهای ممکن (تعداد پاسخها)  5و  nتعداد

شاخصها

 -2ضریب تأثیر  n(A)=A/nکه  Aحاصل ضرب فراوانیهای طیف لیکرت در

ارزشها که بین  1تا  5است و  nتعداد شاخصها
-3

درصد احتمال وقوع (p(A)=n(A)/n(S

 -4اولویت بندی شاخصها (حسینی)3 :1389 ،

جدول :3اولویت بندی گویهها برحسب درجه اهمیت از نظر شهروندان

کدام شاخص در طراحی محالت شهری در کاهش جرم (سرقت) نقش دارد؟» همان

طور که نتایج در جدول شماره  3نشانمیدهد؛ اولویت بندی گویهها حاکی از آن است

که از دیدگاه شهروندان کیفیت و ویژگی ساختمانها بیشترین اهمیت را در کاهش
جرم (سرقت) داشته است و روشنایی کوچه و خیابان اولویت دوم را دارا بوده و تراکم

جمعیت در محالت نقش چندانی در کاهش جرم نداشته است.

با مطالعات دقیق میدانی ،و بررسی و تجزیه و تحلیل اطالعات به این نتیجه حاصل شد

که توجه به کیفیت و ویژگی ساختمانها از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین توجه
به مواردی از جمله عدم وجود مکانهای تاریک و کم نور در قسمتهای در و پنجرههای

ساختمان ،واقع در نقاط کور مانند عقب نشینیها و تورفتگی ها ،طراحی ساختمانهایی

با امکان مشاهده معابر و خیابان از داخل ساختمان و امکان رؤیت همسایگان و عابرین
بر آن ،بهبود کیفیت قفلها و لوالهای روی درب و پنجرهها و با استفاده کافی از نردهها،
اعمال کنترل دسترسی و وجود راههای ورود و خروج محدود ،به کارگیری دوربین مدار

بسته و سیستمهای هشداردهنده ،میتواند در کاهش سرقت نقش بسزایی داشته باشد..
همچنین ،طراحی صحیح روشنایی و امکان کنترل زنده فضاهای در معرض خطر (در و
پنجره ساختمان ها) میتواند در کاهش جرم (سرقت) اهمیت داشته باشد.

در پاسخ به این سؤال که «آیا بین توجه شهرداری و سازمانهای مرتبط و کاهش جرم

رابطه وجود دارد؟» از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده کردهایم .نتایج به دست آمده

حاکی از آن است که چون سطح معنی داری محاسبه شده است یعنی ( )0Sig/000کمتر

ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر جرم با استفاده از راهبرد طراحی محیطی

با توجه به نتایج به دست آمده جهت پاسخ به این سوال که از «دیدگاه شهروندان
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از الفای تحقیق ( )0-0/05بوده است .بنابراین از لحاظ آماری همبستگی بین دو متغیر

مذکور معنادار میباشد .همان طور که در جدول شماره  4مشاهده میشود ،نتایج به دست
آمده از محاسبات این نکته را بیان میکند که ،ضریب همبستگی بین دو متغیر  0/92بوده

است که در سطح معنی داری میباشد .به عبارت دیگر توجه شهرداری و سازمانهای

مرتبط دیگر در کاهش جرم و افزایش امنیت در شهر نقش موثری به همراه دارد.
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جدول شماره  :4نتایج مربوط به ازمون فرضیه اول

بنابر نتایج به دست آمده میتوان با توجه به مبلمان شهری ،ایجاد مکانهای تفریحی

امن ،بهبود تاسیسات شهری ،توزیع کیوسک پلیس در شهر ،گشتهای پلیس قابل رویت
و شناسایی مکانهای جرم خیز میتوان در افزایش امنیت اثر گذاشت.

بحث و نتیجه گیری

هم زمان با پیشرفتهایی که بشر در علوم مختلف به دست آورده ،و در پی آن تغییرات

و دگرگونیهای عظیم جوامع ،به ویژه توسعه شهرنشینی ،صنعتی شدن ،دگرگونیهای
فرهنگی ،تغییر در سبک زندگی و تحول در ساخت نهادهای اجتماعی و وظایف و
برای آنها
کارکردهای آن ها ،موجب بروز مشکالت اجتماعی شده و چاره اندیشی 
تحقیقات زیادی را طلب مینماید ( .)Kaldi,2002,52جرم امروزه مشکل تمام کشورها

است و مستقیم یا غیرمستقیم بر زندگی تمام افرادتأثیر میگذارد ،و انگیزه ،زمان و مکان
سه عامل اصلی بروز جرائم هستند .بنابراین تفاوت در ویژگیهای مکانی و زمانی و

الگوهای رفتاری ،توزیع فضایی متفاوت بزهکاری در سطح شهرها را پدید میآورد و از

آنجا که مجرمین در انتخاب مکان بسیار سنجیده و منطقی عمل میکنند و مکانهایی را

جهت اعمال مجرمانه خود برمی گزینند که ارتکاب جرم با خطر کمتر و سرعت بیشتر
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امکان پذیر باشد .از این رو ساختار کالبدی شهرها در بروز جرایمتأثیر به سزایی دارد

و تغییر در مشخصههای مکانی منجر به شکلگیری الگوهای زمانی و مکانی خاص
بزهکاری میشود .به همین دلیل نیاز است که راهکارهایی برای پیشگیری از جرم ارائه

گردد تا نرخ جرایم در شهرها کاهش یابد .هدف از این پژوهش استفاده از طراحی

محیطی جهت ایمن سازی فضای شهری بوده است که با توجه به سواالت تحقیق

و نتایج به دست آمده این نتیجه حاصل شد که از دیدگاه شهروندان کیفیت و ویژگی
ساختمانها بیشترین اهمیت را در کاهش جرم (سرقت) داشته است و روشنایی کوچه و
خیابان اولویت دوم را دارا بوده بنابراین تو جه به نوع و چگونگی ساختمانها و عواملی

قرارگیری آنها و همچنین مشخص کردن مرزها و کنترل

در و پنجره و نوع
چون کیفیت 
سرقت اهمیت داشته باشد .در کنار آن توجه به روشنایی و قابل رویت کردن نقاط کور
و تاریک نیز در افزایش امنیت نقش دارد.

همچنین ضریب همبستگی با میزان  0/92بین دو متغیر توجه شهرداری و سازمانهای


و کاهش جرم (سرقت) نشانمیدهد که شهرداریها با توجه به تأسیسات و تامینات
شهری از جمله مبلمان شهری ،روشنایی در شهر و محالت ،توجه به امکانات رفاحی و

تفریحی امن و ...میتواند در کاهش جرم موثر باشد و بدیهی است که توزیع کیوسکهای
پلیس در سطح شهر و شناسایی مکانهای جرم خیز توسط پلیس و در کنار آن گشتهای

هدفمند توسط پلیس نیز در افزایش امنیت نقش دارد.

پیشنهادات

هستند بيشتر از  4آپارتمان از

• كاهش تعداد واحدهايي كه داراي ورودي مشترك

يك ورودي مشترك استفاده نكنند.

• تعبيه پنجره رو به همه فضاهاي شهري اعم از خيابان ،كوچه ،ميدان ،ميدانچه و پياده

رو جهت ايجاد فرصت براي افزايش چشمهاي ناظر.

• رسيدگي به نماي خانهها و طراحي نماي اصلي خانهها رو به خيابان.

• تعمیر و نگهداری مناسب از مبلمان شهری و تابلوها عالئم شهری و چراغهای

روشنایی و محوطه سازی توسط معاونت شهرداری.

• وضوح و وفور تابلوهايي چون نام كوچه يا محله ،نقشههاي سايت بهمراه پالك خانهها

ایمن سازی فضای کالبدی شهرها در برابر جرم با استفاده از راهبرد طراحی محیطی

ورود و خروج ،و استفاده از سیستمهای هشدار دهنده در ساختمانها میتواند در کاهش

• رسیدگی شهرداری و بهبود تاسیسات شهری در مناطق تاریخی و فرسوده.

• بازسازی و بهسازی بافت فرسوده.

تمرکز

• پراکندگی واحدهای انتظامی و پلیس در کل مجموعه شهر و جلوگیری از

آنها در یک محدوده خاص.

• ايجاد كيوسكها و ايستگاههاي پليس در مناطقي از شهر كه تراكم جمعيت بيشتر است .

• شناسایی مراکزخاص جرم خیزشهرها وکنترل محسوس ونامحسوس این مراکز به
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منظورجلوگیری ازگسترش دامنه جرایم.

• جلوگیری از امنیتی کردن برخی از فضای شهری و واگذاری بعضی اختیارات به

شهروندان.
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