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امیر ارسالن سنجری ،9وحید عضدی
تاریخ دریافت3125/23/35 :
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تاریخ پذیرش3125/20/05 :

چکیده
بررسیها نشان میدهد مجرمین در انتخاب زماان و مکاان بزهکااری کاامال منطقای عمال میکنناد و
مناسبترین و کمخطرترین مکانها و شرای را برای اعمال مجرمانه برمیگزینند .از طرف دیگر وجود
برخی امکانات و تسهیالت شهری مانع و بازدارندهی ارتکااب بزهکااری اسات و در نقطاه مقابال در
برخی مکانها بزهکاری سهلتر است.
روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی ،تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای ،اسنادی و میدانی بوده
و از نرمافزارهای  GIS, SPSSو مدلهای  MOORAو  MultiMOORAجهت تجزیاهوتحلیل بهاره
گرفتهشده است .جامعه آماری کل منطقه حوزه استحفاظی کالنتری  99و  93است که با استفاده فرمول
کوکران  382شهروندان در حوزه کالنتری  93و  381نفر شاهروندان در حاوزه کالنتاری  99باهعنوان
حجم نمونه تعیین شد.
نتایج آزمون  T-Testنشان میدهد تمامی مؤلفههای کالبدی در حوزه استحفاظی کالنتری  99مقداری
پایینتر از حد مبنا ( )3به خود اختصاص دادند .همچنین رتبهبندی محالت کالنتاری 99باا اساتفاده از
مدل مورا و مولتی مورا نیز نشان میدهد میدان مشتاق ،گلبازخان ،ارگ و خواجه خضر به ترتیب رتباه
اول تا چهارم را به لحاظ اولویتبندی مناطقی که کمترین تأثیر را از شاخصهای کالبدی و تأثیر منفای
در ناامنی داشتهاند .نتایج آزمون  Tدر محدوده کالنتری  93نیز نشان میدهاد محاالت شاهرک بااهنر،
بلوار جمهوری ،و آزادگان و نصر بهترین شرای را در بین محالت کالنتری  93باه لحااظ مؤلفاههای
کالبدی به خود اختصاص دادند و تمامی مؤلفههای کالبدی مقداری بااالتر از حاد مبناا ( )3باه خاود
اختصاص دادند و سایر محالت شرای ضعیف تا متوس را به خود اختصاص دادند.
کلمات کلیدی :طراحی محیطی ،پیشگیری از جرم ،شهر کرمان.
 - 1کارشننننناش ارشنننند ب نامنننن ریننننهر شننننه ر ،نویونننننده مونننن و

تلفنننن

 -10411104190ایمینننن

Amirarsalanjari14@gmail- com

 -2دکتری اندیشه سیاسی ،عضو هی ت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی گ وه مطالعات راهب در  ،عضنو
پژوهشگ ان دفت تحقیقات کارب در ف ماندهی انتظامی استان ک مان -95101157014 -

vahidazodi@yahoo- com
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بیان مسئله تحقیق
بزهکاری ازجمله مسائل و مشکالت اکثر شهرهای امروز است .جرم مسئلهای است که بشر
با همه قدرت ،مهارت و ابتکار خود هنوز نتوانسته است در مبارزه باا آن پیاروز شاود و از
میزان و انواع مختلف آن بکاهد .آنچه مسلم است میزان جرائم شهری با اندازه درجه رشاد
شهر ارتباط دارد .و بهموازات افزایش جمعیت شهری میزان جرائم نیز افزایش مییابد.
در چند سال اخیر موضوع رشاد ساریع جارم و جنایات نسابت باه  91ساال گذشاته در
شهرهای بزرگ توجه محققان در امر برنامهریزی شاهری را باه خاود جلاب کارده اسات.
بهعالوه ارتکاب جرائم با موقعیت جغرافیایی شهرها و وضعیت کالبدی آنها مرتب اسات.
شهرهایی که در مسیرهای مهم ارتباطی قرار دارند و دارای بیشترین عبور و مارور هساتند؛
میتوانند زمینه وقوع جرائم مختلف را فراهم آورند .مطالعه رابطه متقابل محی کالبادی باا
جرم و ناهنجاریهای اجتماعی و بزهکاری موضوعی اسات کاه طای چناد دهاه اخیار باه
مطالعات جغرافیایی واردشده و اهمیت زیادی یافته است .این مطالعات چارچوب علمی و
عملی را برای تحلیلهای فضایی -زمانی بزهکاری در فضاای جغرافیاایی باه وجاود آورده
است.
پیشگامان مکتب اکو جایگاه شهری همه مسائل اجتماعی ازجمله میزان جرائم شهری را در
تفاوتها و خصیصههای مکانی جستوجو میکردند .به نظار آناان کاربریهاای تفریحای
درون شهرها و مکانهایی که دارای بیشاترین ازدحاام جمعیات ثابات و غیرثابات هساتند
نسبت به محدودههای دیگر از جرمزایی بیشتری برخوردارناد .منااطق درونای شاهرها کاه
شرای محیطی مطلوبی ندارند و برای تجمع مهاجران تازهوارد و افراد با شارای اجتمااعی
در معرض آسیبدیدگی مناسب هستند ،به همراه زاغهها و حلبیآبادیهای اطراف شهر که
دارای تراکم باال و نامناساباند باهعنوان مکانهاایی باا بیشاترین میازان جارم و بزهکااری
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شناختهشدهاند .نظریه  CPTEDیا نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محای ) ،دقیقاا
به بررسی فرم و کالبد شهری و ارتباط آن با جرائم شهری میپردازد ( Cozens and et. al,

 .)2005, p. 328این نظریه معتقد است کاه طراحای مناساب و اساتفادهی ماؤثر از محای
میتواند منجر به کاهش ترس و میزان بروز جرم شود .این نظریه هدف متمرکز خود را بار
محی ساختهشده و جرائم مرتب و شایع در مناطق شهری بااخخص در منااطق مساکونی
مانند؛ دیوارنویسی ،تخریب و سرقت قرار میدهد .این دیدگاه مدعی است که اگار محای
به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده ،تعلق ساکنان را به قلمارو
خود باالبرده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند ،فرصتهای مجرمانه کاهش خواهد یافت
و مجرمان از ارتکاب جرم بازخواهند ماند
شهر کرمان نیز مانند بسیاری از شهرهای دیگر ازنظر میزان جارائم و انحرافاات اجتمااعی
دارای وضعیت نابسامانی است .این شهر بهعنوان مرکز اساتان کرماان باه دلیال پیچیادگی
ساختاری و کارکردی و شرای خاص کالبدی ،اجتماعی ،اقتصاادی ،و فرهنگای حااکم بار
آن ،با نرخ باالی جرم و نابهنجاری اجتماعی مواجه اسات .باه عباارتی یکای از مهمتارین
مشکالت این شهر در حال حاضر میزان باالی جرم و جنایت و نابهنجاری اجتماعی اسات.
بنابراین اعمال سیاستهای پیشگیرانه از جرائم در این شهر از اهمیت مضااعفی برخاوردار
است .بنابراین با توجه به مطالب ذکرشده شناسایی ویژگیها و عوامال کالبادی -محیطای
مؤثر بر نوع وقوع جرم و تحلیل و بررسی تأثیر این عوامل بر عدم امنیات شاهروندان ایان
شهر موضوع اصلی این تحقیق است .پژوهش و ژرفنگری پیرامون موضوع درنهایات امار
میتواند موجبات ارائه الگوهای مناسب در جهت کاهش نرخ بزهکاری ،افازایش آساایش و
احساس امنیت شهروندان را فراهم آورد .این تحقیق در راستای پاساخگاویی باه ساؤاالتی
نظیر اینکه؛ ویژگیهای کالبدی مناطق شهر کرمان بر میزان وقاوع جارم در ایان شاهر چاه
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تأثیراتی دارند؟ و اینکه وضعیت کالبدی و فضایی محالت شهر کرمان ازنظر شااخصهاا و
معیارهای امنیت شهروندی چگوناه اسات؟ و ارتقاای کادام مؤلفاههای کالبادی -فضاایی
محالت شهر کرمان تأثیر بیشتری ارتقای امنیت ذهنی و عینای شاهروندان در شاهر کرماان
دارد؟
مفاهیم و پیشینه تحقیق
جرم 3:عبارت است از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض میکند .یاک جارم وقتای اتفااق
میافتد که چهار عامل همزمان باهم وجود داشته باشند )9 :قاانون  )2مجارم  )3هادف )4
مکان وقوع جرم (اشنایدر.)9387 :98 ،
جرائم شهری0:جرائم شاهری تعریاف خااص خاود را دارناد و معماوال شاامل جرائمای
میشوند که در فضاهای عمومی و فضاهای خصوصی صورت مایپذیرناد .ویژگای دیگار
جرائم شهری این است که افراد غریبه نسبت به هم به این کار مباادرت مایورزناد .وقتای
افراد نسبت به هم شناخت حاصل کرده باشند ،دیگار نمیتوانناد در فضااهای عماومی باه
ارتکاب جرم بپردازند و این کار را فق در فضاهای خصوصی و فضااهای خاصای انجاام
میدهند بین جهت وجه کالبدی شاهر بارای کااهش جارائم شاهری اهمیات خاصای دارد
(طاهرخانی.)9387 :7 ،
پیشگیری« :1لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع ،جلوگیری ،مانعشدن و از پایش
مانع چیزی شدن تعریفشده است (فرهنگ دهخدا) .این واژه همچنین در فرهناگ لغاوی
التین نیز به معنای مانعشدن از اینکه چیزی رخ دهد ،تعریفشده است (رجبی پور:9382 ،
.)79
1

- Crims
- City crims
3
- Prevention
2
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پیشگیری از جرم :ازنظر مرکز بینالمللی پیشگیری از جرائم ،پیشگیری از جارم اینگوناه
تعریف میشود« :هر عملی که باعث کاهش بزهکاری ،خشونت ،ناامنی از طریاق مشاخص
کردن و حل کردن عوامل ایجادکنندهی این مشکالت باه روش علمای شاود ،پیشاگیری از
جرائم است» .در این تعریف مشخص کردن (شناسایی و کشاف کاردن) و همچناین حال
کردن یعنی مسئله یابی ،آنهم با تأکید به روش علمی بسیار حائز اهمیت است (رجبی پور،
.)99 -97 :9382
محالت و وقوع جرم« :در بررسیهای جغرافیایی جرائم [ رفتار آنومیاک شاهری عامال
کلیدی قانون ،مجرم ،قربانی جرم ( شی و شخص) ،مکان جارم و زماان جارم موردتوجاه
قرار میگیرد( » ...برون .)2 :2111 ،در میان این عوامال کلیادی« ،نقاش مکاان» بهصاورت
متمایز ،از حوزه برنامهریزی ،طراحی و مدیریت شهری موردتوجه قرار میگیارد .برحساب
تئوری مناطق جغرافیایی بزهکاری (رفتار آنومیک) ،بیشترین رفتار آنومیک از نوع تبهکاراناه
آن مربوط به کیفیت محالت شهری است تا در اثار خاود شهرنشاینی ،بدینساان احتمااال
محالت بزهکاری به وجود میآید که خود به مخزن دائمی تمرکز بزهکاران تبدیل مایشاود.
پژوهشهای جدید نشان میدهد ،اگر واقعاا توزیاع بزهکااری شاهری برحساب مسااحت
جغرافیایی بین محالت شهری نماایش داده شاود محادودههاای بزهکااری و حتای مناازل
بزهکاران در بعضی از محالت شهر متمرکز میگردد .پژوهشگران حتای نشاان دادهاناد کاه
بعضی از کوچهها یا ساختمانها دارای تراکم سنگینی از بزهکاران هساتند (گسان- :9374 ،
.)996
پیشگامان مکتب اکولوژی شهری ،که همۀ مسائل اجتماعی از آن جمله میازان جارائم را در
رابطه با تفاوتها و خصیصههای مکانی جستجو میکردند نظرشان بر ایان باود کاه؛ اناواع
جرائم ،بزهکاری ،نزاعها و ...همه درنتیجه پاره شدن تعهدات رایج میان ماردم اسات .آنهاا
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معتقدند سازمان شکنی گروهی از مردم و بروز رفتارهای آنومیاک ،مرباوط باه نامتجاانس
بودن بیشازاندازه محالت و مناطق داخلای شهرهاسات (شاکویی .)919 :9365 ،کلیفاورد
شاو ،استاد دانشگاه شیکاگو ،معتقد بود که بزهکاری در یک شهر بیش از آنکه باه جمعیات
شهر بستگی داشته باشد ،به محالت آن مرباوط میشاود .نیچاه فارو و زیگال ،دو محقاق
ایتالیااایی ،در سااال  9855تااأثیر سااوء زناادگی در میااان اجتماااع نامناسااب را موردمطالعااه
قراردادند .در فرانسه نیز ژان بوشرون توزیع تبهکااری اطفاال و نوجواناان را در پااریس و
حومۀ آن بررسی کرده ،نشان داده است کاه قسامت اعظام بزهکااران در حوماۀ فقیرنشاین
پاریس سکونت داشتهاند .برجس نیز به مطالعۀ بزهکاری اطفال و نوجوانان در یاک شاهرک
 92هزار نفری پرداخته و چنین نتیجاهگیری کارده اسات کاه مجرمیات در یاک ناحیاه آن
شهرک سه برابر نواحی دیگر همان شهرک است (صاالحی .)9387 ،بناابراین« اماروزه اثار
جرمزای محالت پرجمعیت و فقیرنشین یا مناطق حاشیهای شهرها ،که اهاالی آنهاا دچاار
مشکالت متعدد اقتصادی و فرهنگی هستند ،به اثبات رسیده و نقش دوستان ،همساایگان و
ساکنین محالت نیز در سوق دادن اطفال و نوجوانان به ارتکااب جارم انکارناپاذیر اسات»
(شکویی.)84-89 :9379 ،
پیشینه تحقیق
سابقه شناسایی و تحلیل محدودههای جرم خیز شهری بهعنوان رویکاردی علمای باه دهاه
 9581برمیگردد و ازجمله مفاهیمی است که طی  99سال اخیر در بین تحلیل گران جرائم
شهری اهمیت بسیار یافتاه اسات و اماروزه باهعنوان دساتاوردی معتبار جهات مقابلاه باا
انحرافات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مطرح است که طی  31سال گذشاته افارادی
چون «براتینگهام» در سال  9579و  ،9589کرو در سال  9579و هریس در  9581و ژریاش
در  9586در آثار و نوشتههای خود با ورود به بحث تراکم بزهکاری در محدودههای خاص
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شهری ،تحلیل محدودههای جرم خیز را مطرح ساختند .لیکن مدتها قبلتر از ایان افاراد،
آنجل 9در سال  9568در رسالهی دکتری خود تحت عنوان «کاهش جرم از طریاق طراحای
شهری» به مطالعه در مورد جرائم شهری پرداخته است .ازنظر وی محی فیزیکی میتواناد
بر وقوع جرم تأثیر مستقیم بگذارد .وی بر این اعتقاد بود که بین میازان جارائم ارتکاابی و
حجم میزان فعالیت در آن شهر ارتباط معکوس وجود دارد .بدین معنای کاه هرچاه میازان
فعالیت و جنب وجوش در شهر بیشتر باشد میزان جرائم نیز کمتر خواهد بود .وی دریافات
که در بعضی مناطق در مقایسه با سایر مناطق از میزان جرائم بیشاتری برخوردارناد چراکاه
میزان فرصت بیشتری را برای مجرمان فراهم میکنناد (آنجال .)9568 ،مطالعاه دیگاری از
ارتباط میان کیفیت مبلمان محالت شهری و وقوع جرم نشان میدهد کاه هرچاه از رناگ-
های شادابتری در طراحی امکانات فضاهای عمومی استفاده شود در کاهش بزه اجتمااعی
مؤثر خواهد بود (او .دی .پی .ام.)2114 ،2
نیومن ( ،)9571در کتاب (مردم و طراحی در شهر پرخشونت)؛ از نخساتین پژوهشهاایی
است که دربارۀ تغییر ساختار محی شهری پیشنهادهایی میدهد .در طارح نیاومن ،امنیات
اجتماعی در جامعه نه به دست پلایس ،بلکاه توسا افارادی کاه در عرصاههای خاصای
سهیماند تعریف میشاود .وی برافازایش امنیات ،از طریاق افازایش تحارک و جنابش در
فضاهای شهری تأکید دارد .بنابراین ،مکانهایی که برای جنبش و حرکت ظرفیات کمتاری
دارند ،مستعد وقوع جرم هستند .همچنین ،با بزرگتر شدن فضا ،افزایش حضاور ماردم و
ایجاد الگوهای حرکتی توس فضاهای خصوصی شده با مردمی کاه در آن حضاور دارناد،
امنیت استفادهکنندگان از فضا افزایش خواهد یافت.

- Angel
- ODPM

1
2
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حسینی و ادیب زاده ( ،)9387در مقالهای تحت عنوان ،امنیت کالبدی با رویکرد ,CPTED
بررسی عوامل محیطی مؤثر در ایجاد فضااهای ایمان در سااماندهی و طراحای بافتهاای
فرسوده شهری (نمونه موردی :بافت فرسوده محله نعمتآباد منطقاه  95تهاران) ،اقاداماتی
که ذر زمینهی پیشگیری از جرم با طراحی محی پیشنهاد کردند شامل دو بخاش میشاود.
بخش اول شامل اقدامات زودبازده و بخش دوم به طراحی جامع و کامل تمامی مکانهاای
دارای معضل هست
 محمودی جانکی و قورچی بیگی ( ،)9388در مقالهای با عنوان :نقش طراحی محیطی درپیشگیری از جرم ،ضمن اشارات به نظریاتی درزمینهی پیشگیری از جرم ،به بررسای شاش
عنصر نظریهی طراحی محیطی پرداختند و در پایان به این نتیجه دست یافتند که این نظریه
پادزهر تمام جرائم نیست و نمیتواناد باهطورکلی جارم را باا نظریاهی طراحای محیطای
ریشهکن کرد.
 بردی آنا مراد نژاد و همکاران ( ،)9359در مقالهای با عنوان جرائم و راهکارهاای کااهشآن در محی شهری ایران با تأکید بر رویکارد  C. P. T. E. Dنشاان میدهاد کاه در شاهر
بابلسر و شهرهای دیگر نظیر قزوین و تهران ،جرائم رخداده بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در
سایه مساعدت عوامل محیطی نظیر تاریکی فضا ،خلوتی و دنج بودن محی  ،عادم رعایات
نکات ایمنی در طراحی ساختمانها مرتب بوده است.
مبانی نظری
آنجل :آنجل 9در مطالعاتش همواره بر اهمیت محی کالبدی در پیشگیری از وقوع جارم
تأکید داشت .او معتقد بود که باا مشاخص کاردن حادود مالکیات ،کااهش و یاا افازایش
دسترسی به محل و انجام اقداماتی در خصوص نظارت و مراقبت شهروندان و پلیس کاه از
- Schomo Angel

1
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طریق محی کالبدی صورت میگیرد ،میتوان در کاهش جرائم تأثیر مستقیم اعماال نماود
(بنیاد امانی .)44 :9377 ،آنجل با کتاب «تضعیف جرم توس طراحی شاهری» ،خاطرنشاان
کرد که چگونه شهروندان میتوانند در جلوگیری از وقوع جرم نقش فعالی را ایفا کنناد ،او
این مسئله را با بیان اینکه چه محی هایی موجب اتفاق وقوع جرم میشوند ،آغاز مایکناد.
همچنین آنجلدر سال ( ،)9568در رسالهی دکتری خود تحت عنوان کاهش جارم از طریاق
طراحی شهری 9به مطالعه در مورد جرائم شهری پرداخته است .ازنظر وی محای فیزیکای
میتواند بر وقوع جرم تأثیر مساتقیم بگاذارد .وی بار ایان اعتقااد باود کاه میازان جارائم
ارتکاباتی و حجم میزان فعالیت در آن شهر ارتباط معکوس وجاود دارد .بادین معنای کاه
هرچه میزان فعالیت و جنبوجوش در شهر بیشتر باشد میزان جرائم نیز کمتر خواهد باود.
وی دریافت که در بعضای منااطق در مقایساه باا ساایر منااطق از میازان جارائم بیشاتری
برخوردارند چراکه میزان فرصت بیشتری را برای مجرمان فراهم میکنند (آنجل.)9568 ،
نظریهی فضای قابل دفاع و پیشگیری از جرم :نظریهی فضاای قابال دفااع ،2هام از
طریق معماری و هم با استفاده از برنامهریزی شهری قابلاجراست .مبتکر اصلی این نظریاه
اسکار نیومن ،3درواقع آن را بهصورت یاک نظریاه در طراحای و شهرساازی ارائاه داده و
اصولی را بهعنوان پایهی نظریه خود اعالم کرده است .اولین اصل در فضای قابال دفااع« ،
قلمروداری» 4است؛ بدین معنی که طرح کلی و جزئیات امالک بایاد باه نحاوی باشاد کاه
حس مالکیت را در ساکنان آن تقویت کند .اصل دوم ،نظارت طبیعی 9است کاه باه مفهاوم
موقعیت فیزیکی محی است؛ بهگونهای کاه بارای سااکنان آن امکاان نظاارت بار خاود و
اموالشان را فراهم کنند (نیومن.)9573 :87 ،
1

- Discovraging Crime Through City Planing
- defensible space theory
3
- Oscar Newman
4
- territoriality
5
- natural surveillance
2
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نظریه  :CPTEDبر این ادعا استوار است که میتوان باا "طراحای مناساب و کااربردی
مؤثر محی  ،از ارتکاب جرم پیشگیری کرده و عالوه بر بهباود کیفیات محای زنادگی بار
ترس ناشی از جرم نیز غلبه کرد "( کرمو .)2111 :94 ،این نظریه تمرکاز و هادف خاود را
بر"محی ساختهشده" و جارائم مارتب و شاایع در مناازل مساکونی مانناد دیوارنویسای،
تخریب و سرقت قرار میدهد بهعبارتدیگر اگر محی به نحوی طراحی شاود کاه بتواناد
موجب بهبود نظارت افراد شده ،تعلق ساکنان را به قلمرو خود باالبرده و تصویری مثبت از
فضا ایجاد کند فرصتهای مجرماناه کااهش خواهاد یافات و مجرماان از ارتکااب جارم
بازخواهند ماند (کزنس و إت .)2111 :328 ،ساختمانها ،خیاباانهاا ،فضااهای سار بااز و
پارکها صرفا فضاهایی نیستند که جرم در آنجا روی میدهد بلکه ساختار و طراحای فضاا
میتواند موجب پیشگیری و بازدارندگی از فعالیتهای مجرماناه شاده و امنیات شاهری را
بهبود بخشد این دیدگاه در برگیرندهی تحلیلهای دقیق وضعی از جرم است که باه دنباال
یافتن وضعیتها و شرایطی است که میتوانند فرصتهای مجرمانه ایجاد کنناد (ویتازمن و
وکرل.)9554 :92 ،
نظریه پنجرههای شکسرته ویلسرون و کلینر  :در ساال  9582ویلساون و کلیناگ

9

نظریهی پنجرههای شکسته 2را ارائه نمودند .بر اساس این نظریه بین فضاهای شهری خشن
و بههمریخته با افزایش جرم رابطه وجود دارد .طبق این نظریه وجود نشاانههاایی از نباود
کنترل و نظارت اجتماعی بر محی نظیر پنجرههای شکستهی یک ساختمان ،وجود آشاغال
و ...بهمثابه چراغ سبزی برای مجرمین است (کالنتری .)9382 :82 ،اصاول اصالی نظریاهی
پنجرههای شکسته را بینظمی و ترس از جرم تشکیل میدهند؛ که باهم ارتبااط تنگااتنگی
دارند .در محلههای مختلف قواعد متفاوتی حااکم اسات و باه هماین دلیال ظرفیاتهاای
- Wilson and Kelling
- Broken windows theory

1
2
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متفاوتی برای آن موردنیاز است .بینظمی ناخواسته موجب فروریختن کنترلهای اجتمااعی
میشود .بیشتر مسائل ،ناشی از عملکرد تکتک افراد بینظم نیست ،بلکه گردآمادن شامار
زیادی از این افراد بینظمی را ایجاد میکند (محمد نسل.)89 -9386 :82 ،
روششناسی
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است .روش پژوهش پیش رو ،توصیفی تحلیلای اسات و از
دو روش کتابخانهای و میدانی در راستای گاردآوری دادههاا پاژوهش استفادهشاده اسات.
جامعه آماری پژوهش حاضر ،تمامی شهروندان در حاوزه کالنتاری  99و  93و  22نفار از
کارشناس در حوزه برنامهریزی شهری است .با توجه به جمعیت حوزه استحفاظی کالنتری
99و  93شهر کرمان در سال  ،9359که در فرمول کوکران گذاشتهشاده و حجام نموناه باه
ترتیب  381پرسشنامه در محدوده کالنتری  99و  382پرسشنامه در محادوده کالنتاری 93
انتخابشده است .درنهایت با بررسیهای میدانی و بحث و پرسشنامه و از نرمافزارهاای ،و
مدلهای ذیل استفاده شد:
 استفاده از نرمافزار spss18جهت تحلیل توصیفی دادهها و آزمون میانگین استفاده از مدل مورا و آنتی مورا و وزن دهی عکس پذیری رتبهای استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS استفاده از قابلیتهای محاساباتی (فرماولهاای ریاضای) نرمافازار EXSELو ایجاادنمودار در محی آن
 استفاده از مدل آنتروپی شانونبهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه این تحقیق ،مناسبترین روش با توجاه به اساتفاده از
طیف لیکرت ،روش آلفاای کرونباااخ اسات .ایان روش باا اساتفاده از نرمافزاا SPSS
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صورت میگیرد که نتایاج آن در جادول زیر آماده است .نتایج ضریب آلفای کرونبااخ
 1/781محاسبهشده است.
یافتههای تحقیق
جدول شماره ( :)3بیشترین نوع جرم در محالت حوزه استحفاظی کالنتری )3121( 31
نام محله

نوع جرم
سرقت،

خیابان بوستان ،حافظیه ،بلوار شیراز

نزاع

پارک مادر ،طاهرآباد ،خواجو

مشروب خوری

طاهرآباد ،شهرک باهنر ،کوثر ،هزار و یکشب و شفا

مسائل ناموسی

شفا ،شهرک باهنر ،پرستار و ویال

اختالفات ملکی

طاهرآباد ،بلوار آزادگان سمت چپ کمربنودی از سومت میودان کووثر بوه
سمت خورشید روبه روی بلوار شیراز

منبع :معاونت پیشگیری کالنتری  ،93پاییز 9359

بیشترین عوامل جرم و نزاع در محدوده کالنتری  99کرمان مربوط به اعتیاد ،فقر ،بیکااری،
ضعف فرهنگی ،بچههای طالق ،شرای بافت حوزه خادماتی ،افغانهاا مجااز و غیرمجااز،
فروش مواد مخدر شیمیایی و فروش قرصهای روانگردان و غیرمجاز کاربریهاای اداری
و درمانی (باهنر) که افراد مختلف را به خود جذب کرده است .همچنین شارای اقتصاادی
بازار شرای را برای بروز جرم مهیا کرده چرا که جمعیت شناور در محادوده باازار بسایار
زیاد است که زمینه بروز جرم را فراهم آورده است .باید یادآور شد که خالی شدن بازار در
ساعاتی از شب نیز زمینه بروز جرم را فراهم مایکناد .و بیشاترین مکانهاای باروز جارم
مربوط به خیابان ارگ و مشتاق و محالت اطراف آنها ،اطراف بیمارستان بااهنر و خیاباان
شریعتی هستند.
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مهمترین عوامل محیطی بروز جرم در محدوده کالنتری  99شامل وجود خانههای قادیمی،
کوچهها و معابر تنگ و تاریک و ساکن شدن زنان و مردان خیابانی و افغانها غیرمجااز در
بافت ،همچنین متولد شدن فرزندان خیابانی است که زمینههای بروز جرم را تشادید کارده
است (دور بازار ،فابریک) .همچنین پاتوق شدن مناطق بازار به معتادین و فروش قارص و
مواد مخدر در محدوده بازار ،فابریک ،سهراه سام شرای را برای بروز جرم مهیا کرده است
که شغلهایی مثل پرورش مرغ و فروش آن در محدوده بازار بر عهدهدارند .همچنین ساکن
شدن فالگیرها در محدوده بازار و پاتوق کردن قسمتی از بازار جرم کفزنی و سرقت را به
همراه داشته است .از مشکالت اساسی حوزه استحفاظی کالنتری  99کاه یاک بحاران نیاز
بهحساب میآید وجود معاابر تناگ و نباود پارکیناگ در قسامتهاایی از بافات (خیاباان
شریعتی ،بازار ،امام ،مشتاق ،ارگ ،باهنر) است که هرروزه این عامل سبب نزاع و درگیاری
و فشارهای روحی عصبی به مردم شده است که در بعضیاوقات به دلیل ضاعف فرهنگای
این عامل بسیار ساده سبب خشونت نیز شده است ایان در حاالی اسات کاه برناماههاایی
جهت حل مشکالت پارکینگ و آزادشده معابر صورت میگیرد اما به دلیل اینکه بسیاری از
خانهها در محدوده بافت مشکالت ارثی و بین وارث ،دست شهرداری را نیز بستهاند.
جدول شماره ( :)0اولویتبندی جرائم در کالنتری )3121(33
عناوین جرائم

ردیف
1

سرقت و محتویات خودرو

2

نزاع و درگیری

0

تخلفات راهور

7

فقدانی و پیدایش

9

جرائم اقتصادی

منبع :مرکز مشاوره کالنتری 9359 :99
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یافته های کمی حاصل از ارزیابی کیفیت عوامل کالبدی و شدت و ضعف وقوع جررم
در محدوده کالنتری 33و 31
جهت سنجش میزان وضعیت عوامل کالبدی و تأثیر آن در جرم به نظرسانجی  382نفار از
شهروندان در محالت کالنتری  93و 381پرسشنامه در محادوده کالنتاری  99شاهر اقادام
شد .ابزار تحقیق پرسشنامهای نظارت در قالب  33عبارت در قالب طیف لیکرت اسات کاه
درواقع دادههای موردنیاز برای ارزیابی تأثیر عوامل کالبدی بر وقوع جرم و شدت و ضعف
میزان جرم در هر محله از طریق هفت شااخص"فارم و فضاا ،آلاودگی دیاداری ،آلاودگی
محیطی ،نور ،آلودگی نمادی ،کیفیت محی  ،ناامنی عینی) جمعآوری شد.
جدول شماره ( :)1سنجش میزان وضعیت طراحی کالبدی و تأثیر آن در
جرم از نگاه شهروندان (کالنتری3121)31
پاسخهاای میزان و درصد
گویهها

متغیر

فراوانی
فرم و فضا
درصد
آلوووووووودگی فراوانی
دیداری
درصد
آلووووووووودی فراوانی
محیطی
درصد
فراوانی
نور
درصد
آلوووووووودگی فراوانی
نمادی
درصد
کیفیت محیط فراوانی
درصد
ناامنی عینی فراوانی
درصد

خیلی کم
10
0.7
12
01/7
27
1/0
79
19/9
10
15/1
05
19/2
112
72/7

کم
111
77.4
40
21/1
117
72/5
102
07/1
101
07/0
154
91/4
199
05/0

متوسط
140
71.5
101
09/5
140
71/5
145
75/9
117
25/4
121
00/2
05
19/2

زیاد
19
0.5
72
9/11
11
2/5
15
9
17
11/4
14
7/1
25
1/1

خیلی زیاد
9
9
9
9
9
9
2
9/9
9
9
9
9
2
9/9

میانگین
2/92
2/21
2/71
2/99
2/77
2/02
1/47
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نتیجه مدل
نتایج مدل مورا و مولتی مورا نشان میدهد میدان مشتاق ،گلبازخان ،ارگ و خواجاه خضار
به ترتیب رتبه اول تا چهارم را باه لحااظ اولویاتبنادی منااطقی کاه کمتارین تاأثیر را از
شاخصهای کالبدی و تأثیر منفی در ناامنی داشتهاند .همچنین نتایج نشان میدهد به لحااظ
شاخص فرم و فضا بهترین محالت گلبازخان و مشتاق بودند اما محالت خواجاه خضار و
ارگ رتبه سوم و چهارم را کسب کردند اما به لحاظ شاخص آلودگی دیداری بازهم مشتاق
وضعیت مناسبتری نسبت به سایر محالت کالنتاری  99داشات و محلاه خواجاه خضار
وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص آلودگی دیداری از خود نشان نداد .نتایج مدل نشاان داد
مشتاق و خواجه خضر وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص آلودگی محیطی ندارند .به لحااظ
کیفیت وضعیت روشنایی نیز ارگ و خواجه خضر وضعیت بهتری را نسابت باه مشاتاق و
گلبازخان از خود نشان دادند .شاخص دیگر آلودگی نمادی بود که مشتاق و ارگ وضعیت
مناسبی نسبت به گلبازخان و خواجه خضر داشتند .شاخص دیگر کیفیات محای باود کاه
ارگ و گلبازخاان وضااعیت مناسابی نساابت باه خواجااه خضار و مشااتاق کساب کردنااد.
مزاحمتهای محیطی شاخص دیگر تحقیق بود که ارگ و مشتاق وضعیت بهتری را نسبت
به خواجه خضر و گلباز خان کسب کردند اما به لحاظ شااخص نااامنی عینای باه ترتیاب
مشتاق ،گلبازخان ،خواجه خضر و ارگ به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.
نتایج مدل در محدوده کالنتری  93نشان میدهاد محلاه شاهرک بااهنر ،بلاوار جمهاوری،
آزادگان و نصر ،طاهرآباد و محله بلوار شیراز رتبه اول تا پانجم را کساب کردناد .باه ایان
منظور که کمترین تأثیر را از عوامل کالبدی و تأثیر منفی در ناامنی داشاتهاناد .اماا محاالت
شهرک نفت ،شهید بهشتی ،خیابان اقبال ،جهاد 24 ،آذر و بهمنیار مناطقی بودند کاه عوامال
کالبدی بیشترین تأثیر را به لحاظ کالبدی و تأثیر منفی در ناامنی داشتند .بهطوریکاه محلاه
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خواجو ،حافظیه ،بوستان ،محله کوی فرهنگیان ،رتبه حد وس را به خود اختصاص دادناد.
رتبهبندی شاخصها در محالت پانزدهگانه کالنتری  93نشاان مایدهاد باه لحااظ کیفیات
مناسب فرم و فضا به ترتیب شهرک باهنر ،بلوار جمهاوری ،آزادگاان و نصار ،طاهرآبااد و
بلوار شیراز وضعیت مناسبی را داشتند بهطوریکه به لحاظ شاخص آلاودگی دیاداری نیاز
همین محالت وضعیت مناسبی را به خود اختصاص دادند.
در شاخص آلودگی محیطی محالت باهنر ،جمهوری ،وضعیت برتاری را نسابت باه ساایر
محالت دارا بودند این در حالی است که محالت  24آذر ،خ اقبال وضعیت مناسابی را دارا
نبودند .شاخص روشنایی نیاز محاالت شاهرک بااهنر ،جمهاوری ،طاهرآبااد مانناد ساایر
شاخصهای گذشته رتبه مناسب که نشان از وضعیت مناسب این محاالت دارا بودناد اماا
محالت 24آذر ،اقبال ،حافظیه و بوستان به لحاظ شاخص ناور وضاعیت مناسابی از خاود
نشان ندادند.
شاخص دیگر آلودگی نمادی بود که برنامهریزان شهری نیز امروزه به بهبود وضاعیت ایان
شاخص در برنامهریزی شهری تأکید بسیار دارند .محالت شهرک باهنر ،جمهوری ،آزادگان
و نصر از بین پانزده محله وضعیت بسیار مناسبی را از خود نشان دادند .این در حالی است
که فقر شااخص کیفیات کالبادی در محاالت اطاراف شاهید بهشاتی ،خ اقباال و  24آذر
وضعیت مناسبی دیده شد .به لحاظ شاخص مزاحمتهاای محیطای نیاز کاوی فرهنگیاان،
شهرک نفت ،حافظیه ،بوستان ،و بهمنیار وضعیت مناسبی را از خود نشان ندادند و در آخار
نیز به لحاظ شاخص ناامنی عینی شهرک باهنر ،جمهوری ،آزادگان و نصر وضعیت مناسابی
مانند دیگر شاخصها از خود نشان دادند و محالت جهاد ،شهید بهشتی ،خ اقباال ،شاهرک
نفت ناامنی به لحاظ شاخص ناامنی عینی رتبه نامناسبی را کسب کردند که نشاان از نااامنی
در این محالت بود.
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جدول ( :)4همبستگی پیرسون بین مؤلفههای کالبدی با پیشگیری از جرم ،کالنتری)7931( 77

پیشگیری از وقوع جرم

مؤلفهها

تعداد

آمار همبستگی پیرسون

معنیداری ()sig

فرم فضا

049

9/117

999 .

9/997

999

آلودگی دیداری

049

آلودگی محیطی

049

.

کیفیت نور

049

9/ 719

9/999

آلودگی نمادی

049

9/171

9/979 .

کیفیت محیط

049

9/942

999 .

**9/115

9/999

منبع :یافتههای تحقیق

نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفرههای کالبردی برا پیشرگیری از وقروع جررم
کالنتری33
طبق جدول زیر همبستگی مثبت و معنیدار باین تماامی مؤلفاههای کالبادی ،فارم فضاا (.
 ،)664آلودگی دیداری ( ،)914 .کیفیت محی ( ،)982 .آلودگی محیطی ( ،)1/795کیفیات
نور ( ،)-1/479آلودگی نمادی ( ،)1/649کیفیت محای ( )-1/282باا پیشاگیری از وقاوع
جرم ،در حوزه استحفاظی کالنتری  99کرمان وجود دارد ،به عباارتی باا بهباود هرکادام از
مؤلفههای کالبدی در حوزه کالنتری 99شهر کرمان پیشگیری از وقاوع جارائم امکاانپاذیر
میشود.
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جدول ( :)1همبستگی پیرسون بین مؤلفههای کالبدی با پیشگیری از جرم ،کالنتری)7931( 79

پیشگیری از وقوع جرم

مؤلفهها

تعداد

آمار همبستگی پیرسون

معنیداری ()sig

فرم فضا

042

152 .

991 .

آلودگی دیداری

042

.

**190

991 .

آلودگی محیطی

042

.

**101

999 .9

کیفیت نور

042

.

**91

991 .

آلودگی نمادی

042

901 .

719 .

کیفیت محیط

042

944 .

941 .

منبع :یافتههای تحقیق
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،همبستگی مثبت و معنیدار باین مؤلفاههای فارم
فضا ( ،)1/952آلودگی دیداری ( ،)1/613آلودگی محیطی ( ،)1/936کیفیت ناور ( )1/99باا
پیشگیری از وقوع جرم در حوزه استحفاظی کالنتری  93شهر کرماان وجاود دارد .ایان در
حالی است که بین مؤلفههای آلودگی نمادی ( ،)1/137کیفیت محی ( )1/99باا پیشاگیری
از وقوع جرم با توجه به این موضوع که  Sigمؤلفهها بیش از ( )1/19بهدستآمده مالحظاه
میشود در منطقه کالنتری  93شهر کرمان این مؤلفهها با پیشاگیری از وقاوع جارم رابطاه
معنیداری وجود ندارد.
جدول شماره ( )6بررسی ماتریس همبستگی پیرسون بین ویژگیهای کالبدی با
پیشگیری از جرم در منطقه 79

پیشگیری از وقوع جرم

متغیر

مؤلفههای ترکیبشده

ضریب همبستگی

معنیداری ()sig

ویژگیهای کالبدی

 1مؤلفه

./105

9/999

منبع :یافتههای تحقیق
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بررسی ماتریس همبستگی پیرسون بین ویژگیهای کالبدی با پیشگیری از وقوع جرم ،سراکنان
حوزه استحفاظی کالنتری33
جدول ( :)7ماتریس همبستگی پیرسون بین ویژگیهای کالبدی با پیشگیری از وقوع جرم سااکنان
حوزه استحفاظی کالنتری99

پیشگیری از وقوع جرم

متغیر

مؤلفههای ترکیبشده

ضریب همبستگی

معنیداری ()sig

ویژگیهای کالبدی

 1مؤلفه

917 .

9/999

منبع :یافتههای تحقیق
با توجه به جدول مشاهده میشود که باین ویژگیهاای کالبادی ( )**974باا پیشاگیری از
وقوع جرم با توجه سطح معناداری  1/111رابطه معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری
با گسترش شهرنشینی ،ابعاد ،اندازه ،جمعیت .کارکرد شهری ،معضالت و مشکالت شاهری
رشد زیادی یافته است و باهموازات کارکردهاای مثبات شهرنشاینی ،صاور منفای زنادگی
جمعی در اجتماعات بزرگ شهری بیشازپیش ظاهرشده است و عامل پدید آمدن نهادهای
نو و یا تکامل نهادهای قبلی برای کنترل و حل معضالت شهری شاده اسات .وقاوع اناواع
بزهکاری و کجرویهای اجتماعی سبب گردیده است زندگی در شهرها باا مشاکل مواجاه
گردد ،و با ایجاد ناامنی سبب سلب آسایش ساکنین شهری شود.
امروزه افزایش بزهکاری در شهرها یکی از چالشهای عمدهی مسائولین و مادیران شاهری
است که بیشازپیش آنها را با این موضوع درگیر کرده اسات و ساعی در حال معضاالت
شهری و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از آن دارند .رشد بزهکاری و افازایش ماوج جارائم
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براثر پیشرفتهای علمای ،صانعتی و رشاد پدیادهی شهرنشاینی ،ارتباطاات و حملونقال
ناتوانی نهاد کیفری را در مهار موج بزهکاری روشن کرده اسات؛ لاذا ضارورت توسال باه
اقدامات پیشگیرانهی دیگر که ریشههای عوامل جرمزا را در محی موردبررسی قرار دهناد،
در این زمینه الزم و ضروری به نظر میرسد .بررسیها نشان میدهد مجارمین در انتخااب
زمان و مکان بزهکاری کامال منطقی عمل میکنند و مناسبترین و کمخطرتارین مکانهاا و
شرای را برای اعمال مجرماناه بار میگزینناد .از طارف دیگار وجاود برخای امکاناات و
تسهیالت شهری مانع و بازدارندهی ارتکاب بزهکاری است و در نقطاهی مقابال در برخای
مکانها بزهکاری سهلتر است .حال باا شناساایی ویژگیهاای کالبادی مکانهاای مناساب
بزهکاری و با تغییرات این شرای میتوان از بروز بسایاری از ناهنجاریهاا در ساطح شاهر
پیشگیری نموده و یا امکان ارتکاب آن را دشوار ساخت.
نتایج آزمون  T-TeSTدر حوزه استحفاظی کالنتری  99نشان میدهد در محله ارگ تماامی
گویهها از حد مبنا ( )3پایینتر است که نشاان از وضاعیت نامناساب طراحای کالبادی در
محله ارگ داشت (فرم فضا( ،)2/61 ،آلاودگی دیاداری ( ،)2/69آلاودگی محیطای ،)2/91
(کیفیت روشنایی ( ،)2/92آلودگی نمادی ،)2/66کیفیت محی ( ،)2/95ناامنی عینای()2/98
است همچنین مقدار  Sigدر تمامی گویهها برابر با 1/111است .مؤلفههای کالبدی در محله
خواجه خضر نیز وضعیتی مشابه با محله ارگ داشتند که نشان از کیفیات پاایین مؤلفاههای
کالبدی در محله خواجه خضر را داشت.
نتایج نشان میدهد در محله گلبازخان شاخص فرم فضا ( ،)2/58آلودگی دیاداری (،)2/56
آلودگی نمادی ( ،)2/89به حد مبنا نزدیاک بودناد کاه نشاان کیفیات نسابتا مناساب ایان
شاخصها در محله را داشت این در حالی است که مقدار  Sigدر این شاخصهاا مقاداری
باالتر از  1/19را به خود اختصاص دادند و در سایر شااخصهاا وضاعیت مانناد محاالت
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ارگ و خواجه خضر کیفیت پایین بود .در محله مشتاق وضعیت شاخص آلودگی دیاداری
به حد مبنا نزدیک بود که نشان از کیفیت مناسب این شاخص در محله مشتاق داشت و در
سایر شاخصها به ترتیب فرم فضا( ،)2/51آلاودگی محیطای( ،)2/74ناور( ،)2/65آلاودگی
نمادی( ،)2/71کیفیت محی ( ،)2/57ناامنی عینی( ،)2/82مقداری پایینتر از حد مبناا را باه
خود اختصاص دادند .همچنین نتایج شاخص ناامنی عینی در چهار محلاه نشاان مایدهاد
مردم از وضعیت امنیت در محالت خود رضایت ندارند.
نتایج مدل مورا و مولتی مورا نیز نشان میدهد میادان مشاتاق ،گلبازخاان ،ارگ و خواجاه
خضر به ترتیب رتبه اول تا چهارم را به لحاظ اولویتبندی مناطقی که کمتارین تاأثیر را از
شاخصهای کالبدی و تأثیر منفی در ناامنی داشتهاند .همچنین نتایج نشان میدهد به لحااظ
شاخص فرم و فضا بهترین محالت گلبازخان و مشتاق بودند اما محالت خواجاه خضار و
ارگ رتبه سوم و چهارم را کسب کردند اما به لحاظ شاخص آلودگی دیداری بازهم مشتاق
وضعیت مناسبتری نسبت به سایر محالت کالنتاری  99داشات و محلاه خواجاه خضار
وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص آلودگی دیداری از خود نشان ندارد .نتایج مدل نشان داد
مشتاق و خواجه خضر وضعیت مناسبی به لحاظ شاخص آلودگی محیطی ندارند .به لحااظ
کیفیت وضعیت روشنایی نیز ارگ و خواجه خضر وضعیت بهتری را نسابت باه مشاتاق و
گلبازخان از خود نشان دادند .شاخص دیگر آلودگی نمادی بود که مشتاق و ارگ وضعیت
مناسبی نسبت به گلبازخان و خواجه خضر داشتند .شاخص دیگر کیفیات محای باود کاه
ارگ و گلبازخاان وضااعیت مناسابی نساابت باه خواجااه خضار و مشااتاق کساب کردنااد.
مزاحمتهای محیطی شاخص دیگر تحقیق بود که ارگ و مشتاق وضعیت بهتری را نسبت
به خواجه خضر و گلباز خان کسب کردند اما به لحاظ شااخص نااامنی عینای باه ترتیاب
مشتاق ،گلبازخان ،خواجه خضر و ارگ به ترتیب رتبه اول تا چهارم را کسب کردند .نتایج
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حاصل از آزمون پیرسون برای حوزه استحفاظی کالنتری  99نشاان میدهاد کاه در زمیناه
ارتباط بین مؤلفههای کالبدی با پیشگیری از جرم همبساتگی مثبات و معنایدار در تماامی
مؤلفههای ،کالبدی وجاود دارد .هماانطور کاه در بااال اشااره شاد فرضایه اول در حاوزه
استحفاظی کالنتری  99تائید شد .همچنین با توجه باه آزماون  Tبارای حاوزه اساتحفاظی
کالنتری  93شهر کرمان نتایج نشان میدهد تمامی مؤلفههای کالبادی در محاالت شاهرک
باهنر ،بلوار جمهوری و آزادگان و نصر از حد مبنا ( )3باالتر اسات کاه نشاان از وضاعیت
مطلوب مؤلفههای کالبدی در محالت فوق را دارد .در محله  24آذر نتایج نشاان مایدهاد
شاخص نور ( ) 3/18از حد مبنا باالتر است این در حالی است که شاخص آلودگی نماادی
و ناامنی عینی با توجه به مقدار ( )sigکه از  1/19باالتر است به سمت حد مبنا نزدیاک باه
وضعیت مطلوب حرکت میکند و شاخص آلاودگی دیاداری و کیفیات محیطای مقاداری
پایینتر از حد مبنا به خاود اختصااص دادهاناد .در محلاه اقباال نتاایج نشاان از وضاعیت
نامطلوب شاخصهای (فرم فضا ،آلودگی محیطی ،نور ،آلودگی نمادی ،کیفیات محای ) را
نشان داد چراکه همه این شاخصها همگی مقادار پاایینتار از حاد مبناا ( )3را باه خاود
اختصاص دادند .اما شاخص آلودگی دیاداری و نااامنی عینای در وضاعیت مطلاوبی قارار
داشت .در محله بلوار شیراز تنهاا شااخص فارم فضاا ناور و در محلاه بهمنیاار وضاعیت
شاخص نور مناسب دیده شد و سایر شاخصهای کالبدی مقداری پایینتر از حاد مبناا باه
خود اختصااص دادناد در محلاه بوساتان و حافظیاه نتاایج نشاان از وضاعیت ناامطلوب
مؤلفههای کالبدی داشت .نتایج در محله جهاد نشان میدهاد شااخص آلاودگی دیاداری و
نور در وضعیت مناسبی هستند این در حالی است که شاخص امنیت در وضاعیت مناسابی
نبود .نتایج در محله شهید بهشتی ،طاهرآباد ،خواجو ،شهرک نفت ،کوی فرهنگیاان ،تماامی
مؤلفههای کالبدی مقداری پایینتر از حد منا به خود اختصاص دادند همچنین نتاایج مادل
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مورا و مولتی مورا در محادوده کالنتاری  93نشاان مایدهاد محلاه شاهرک بااهنر ،بلاوار
جمهوری ،آزادگان و نصر ،طاهرآباد و محله بلوار شیراز رتبه اول تا پنجم را کساب کردناد
به این منظور که کمترین تأثیر را از عوامل کالبدی و تأثیر منفای در نااامنی داشاتهاناد .اماا
محالت شهرک نفت ،شهید بهشتی ،خیابان اقبال ،جهاد 24 ،آذر و بهمنیار مناطق بودند کاه
عوامل کالبدی بیشترین تأثیر را به لحاظ کالبدی و تأثیر منفی در ناامنی داشاتند بهطوریکاه
محله خواجو ،حافظیه ،بوستان ،محله کوی فرهنگیان ،رتبه حد وس را به خود اختصااص
دادند.
رتبهبندی شاخصها در محالت پانزدهگانه کالنتری  93نشاان مایدهاد باه لحااظ کیفیات
مناسب فرم و فضا به ترتیب شهرک باهنر ،بلوار جمهاوری ،آزادگاان و نصار ،طاهرآبااد و
بلوار شیراز وضعیت مناسبی را داشتند بهطوریکه به لحاظ شاخص آلاودگی دیاداری نیاز
همین محالت وضعیت مناسبی را به خود اختصاص دادند.
شاخص دیگر آلودگی محیطی محالت باهنر ،جمهوری ،وضعیت برتری را نسبت به ساایر
محالت دارا بودند این در حالی است که محالت  24آذر ،خ اقبال وضعیت مناسابی را دارا
نبودند .شاخص روشنایی نیاز محاالت شاهرک بااهنر ،جمهاوری ،طاهرآبااد مانناد ساایر
شاخصهای گذشته رتبه مناسب که نشان از وضعیت مناسب این محاالت دارا بودناد اماا
محالت  24آذر ،اقبال ،حافظیه و بوستان به لحاظ شاخص ناور وضاعیت مناسابی از خاود
نشان ندادند.
شاخص دیگر آلودگی نمادی بود که برنامهریزان شهری نیز امروزه به بهبود وضاعیت ایان
شاخص در برنامهریزی شهری تأکید بسیار دارند .محالت شهرک باهنر ،جمهوری ،آزادگان
و نصر از بین پانزده محله وضعیت بسیار مناسبی را از خود نشان دادند .این در حالی است
که فقر شااخص کیفیات کالبادی در محاالت اطاراف شاهید بهشاتی ،خ اقباال و  24آذر
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وضعیت مناسبی دیده شد .به لحاظ شاخص مزاحمتهاای محیطای نیاز کاوی فرهنگیاان،
شهرک نفت ،حافظیه ،بوستان ،و بهمنیار وضعیت مناسبی را از خود نشان ندادند و در آخار
نیز شهرک باهنر ،جمهوری ،آزادگان و نصر وضعیت مناسبی مانند دیگر شاخصها از خود
نشان دادند و محالت جهاد ،شهید بهشتی ،خ اقبال ،شهرک نفت ناامنی به لحااظ شااخص
ناامنی عینی رتبه نامناسبی را کسب کردند که نشان از ناامنی در این محالت بود.
نتایج در راستای فرضیه دوم که بهترین راهکارها در جهت بهبود وضعیت امنیت در شاهر
کرمان از نگاه کارشناسان به ترتیب طراحی مناسب محی کالبدی ،برناماهریازی در جهات
چیدمان کاربریها ،نظارت رسمی و غیررسمی ،برناماهریازی در جهات بااال باردن ساطح
فرهنگ محالت ،بهبود شبکه معابر و حاذف مواناع فیزیکای ،افازایش میازان نفوذپاذیری،
ارتقای مؤلفههای تناسبات بصاری ،بااال باردن کیفیات بافات محاالت و شادت دادن باه
فعالیتهای شبانه در فضاهای شهری به ترتیب رتبه اول تا نهم را به خود اختصاص دادند.
پیشنهادهای کاربردی برخاسته از این تحقیق
با توجه به تحلیل یافتهها و آزمون فرضیات و نتایج حاصل از پژوهش و باهمنظور افازایش
امنیت کالبدی و اجتماعی و توسعه نظم در فضاهای عمومی و ایجاد فضای امن شاهری در
حوزه استحفاظی کالنتری 99و 93شهر کرمان ،پیشنهادهایی در جهت پیشاگیری از جارم و
کنترل و مقابله با شکلگیری ناامنی در فضاهای عمومی مناطق مربوطه شهر کرمان تهیهشده
است.
 کیفیت محیط :با توجه به آزمون  Tمشخص گردیده است که وضعیت مؤلفاهی کیفیاتمحی در منطقهی حوزه استحفاظی کالنتری  99مناسب نیست اما در منطقه  93در محالتی
وضعیت نامطلوبی و در محالت دیگر وضعیت مطلوب قرار دارد .با بهبود وضعیت کالبدی
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پیااادهروهااا و ایجاااد کاربریهااای تجاااری دارای خاادمات پااذیرایی (نظیاار رسااتورانهااا،
فروشگاهها) دایر در شب برای تشویق عابران به پیادهروی و حف امنیت و روشنایی شبانه،
ضمن افزایش حضور خانوادهها و افزایش سرزندگی در سطح خیابان سبب روناق اقتصااد
منطقه نیز خواهد شاد .همچناین افازایش نظاارت پلیسای و امنیتای در فضااهای عماومی
بهخصوص درمواقع پرتراکم مثل ایام تعطیل نیز پیشنهاد میگردد.
 آلودگی دیداری :مؤلفه آلودگی دیاداری نیاز بار اسااس نتاایج آزماون  Tدر منطقاهیکالنتری  99در وضعیت نامطلوب و نامناسابی قارار دارد اماا در منطقاهی کالنتاری  93در
محالتی وضعیت مطلوب قرار داشت .همچناین بار اسااس نتاایج آزماون پیرساون نشاان
میدهد که بین مؤلفه آلودگی دیداری با پیشگیری از جارم در منطقاه 99و93رابطاه برقارار
است؛ لذا پیشنهاد میشود تا جایی که ممکن است نمای ظاهری ساختمانها نوسازی گردد
و همچنین با نقاشیهای دیواری مناسب دیوارهایی که نمای زشت و کسالت بااری دارناد
پوشانده شود .همچنین پیشنهاد میگردد ،در سطح منطقه پلهای شکساته ،باجاههای تلفان
عمومی معیوب و پنجرههای شکسته و کثیف سریعا تعویض گردند تاا ایان حاس در فارد
بزهکار ایجاد نشود که در سطح منطقه نظارتی برقرار نیست .همچنین بهبود سیمای شاهری
به کمک حفاظت فعاال ،اجارای طرحهاای بهساازی و همچناین حاذف دیوارنوشاتهها و
آلودگیهای بصری موجود در فضا و اساتفاده از عناصار الحااقی آشانا بارای ماردم بارای
افزودن به ضریب آشنایی فضا و جلوگیری از به وجود آمدن احساس غربات ،اضاطراب و
ترس ناشی از آن.
 آلودگی محیطی :در مورد آلودگی محیطی بر اساس آزمون  ،Tمشاخص گردیاده اساتکه این مؤلفه در منطقه کالنتری 99در وضعیت نامناساب قارار دارد اماا در منطقاهی 93در
محالتی در وضاعیت ناامطلوب و در محالتای مطلاوب قارار داشات .بار اسااس آزماون
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همبستگی پیرسون مشخص گردیده است که بین مؤلفههای آلودگی محیطی با پیشگیری از
وقوع جرم در حوزه استحفاظی کالنتری  99و  93رابطه وجود دارد؛ لذا پیشانهاد میگاردد
تا منطقه کالنتری  99را از حیث وجود زباله و تلنبار شدن آن و نیز از وجاود فاضاالب در
کانالهای روباز و غیربهداشتی ،بهبود یابد .بهخصوص در محالت کالنتاری  99کاه بخاش
اقتصادی در آن فعال است .چرا که در غیر این صورت به دلیال تخلیاه شادن فاضاالبها
بوی بد آن سبب آزار اهالی میگردد و پار درازمادت افاراد و فعالیتهاای ساالم تارجیح
می دهند از این نقاط دوری گزینند و این شرای حضور بیشتر افاراد مجارم و فعالیتهاای
ناسالم را مساعد میسازد.
 نور :طبق نتایج آزمون  ،Tمؤلفهی نور در هر دو منطقه بهطورکلی در وضعیت ناامطلوبیقرار دارد .همچنین طبق آزمون همبستگی پیرسون ،بین مؤلفهی نور با پیشگیری از جرم در
منطقهی کالنتری  99و  93رابطهای وجود دارد .لذا پیشنهاد میگاردد تاا در هار دو منطقاه
وضعیت روشنایی فضاهای اصلی و جانبی مکانها در شبها از کیفیت مناساب برخاوردار
باشد بهنحویکه زوایای تاریک کمتری در فضاها و در طول معابر رؤیات شاود .همچناین
نور باید در محی ها باخخص در منازل و حیاط منازل بهگونهای بکار رود که باعث کشاف
حرکتها و تحرکات افراد غریباه گاردد .و درواقاع بایاد باه بحاث نظاارت کماک کناد.
استانداردی که برای نور وجود دارد ،این است که بتوان صورت افاراد را از فاصاله پاانزده
متری مشاهده کرد .مکان قرار گرفتن المپ نیز حائز اهمیت است چراکه ناور نبایاد باعاث
ایجاد سایه در نقاط مخفی شود ،زیرا ایجاد چنین نقاط کوری باه مجارمین جهات مخفای
شدن و اجرای افکار خود کمک میکند.
 فرم :بر اساس آزمون  ،Tمؤلفهی فرم در منطقهی کالنتاری  99در وضاعیت نامناساب ونامطلوب و در منطقهی کالنتری  93در محالتی مطلوب و در محالتی نامطلوب قارار دارد.
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همچنین بر اساس پیرسون ،بین مؤلفهی فرم با پیشگیری از جرم رابطاهی وجاود دارد؛ لاذا
در کالنتری ،99نمای ساختمان باید بهگونهای باشد که ساده بودن را القا کند .رعایات ایان
مسئله مانع تحریک رهگذران و ایجاد افکار مجرمانه در آنها میشاود .بناا باراین تاا حاد
امکان درب منزل و نمای آن وجود تزئینات از قبیل مجسمه و ...به دور باشد .نکتهی دیگار
در این زمینه استفاده از آیفونهای تصویری و یا عالئم هشداردهنده است .اساتفاده از ایان
وسایل عالوه بر امکانات فیزیکی و ملموسی که دارد باه لحااظ روانای ،کنتارل و غیرقابال
نفوذ بودن آنها را القا میکند .نمای ساختمان در بحث افزایش نظاارت نیاز حاائز اهمیات
است .نمای ساختمان نباید بهگونهای طراحی شود که باعث ایجاد فضااهای مخفای جهات
پنهان شدن افراد شود.
 آلودگی نمادی :با توجه به اینکه بر اساس آزماون ،Tمنطقاه کالنتاری  99شاهر کرماانازنظر آلودگی نمادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و همچنین بر اسااس پیرساون ،باین
مؤلفهی آلودگی نمادی باا پیشاگیری از جارم در منااطق 9کالنتاری  99و 93شاهر کرماان
رابطهای وجود دارد .با توجه به نامطلوب بودن این مؤلفه بر اساس آزمون  ،Tدر دو منطقاه
پیشنهاد میگردد که از نمادها و سمبلهای استاندارد استفاده شاود .عالئام و تابلوهاا بهتار
است خبری و بازدارنده مانند (ورود به این مکان ممنوع است) ،باشند .شناسنامه سااختمان
و یا تابلوهای محدودکننده ،یک نوع مانع سمبلیک برای غریبهها محساوب میگاردد .ایان
موانع سمبلیک ،این احسااس را کاه محال تحات کنتارل باوده و هیچگوناه هرجومارج و
بههمریختگی پر آن وجود ندارد ،در افراد ایجاد میکند .همچنین بهبود سایمای شاهری باه
کمااک حفاظاات فعااال ،اجاارای طرحهااای بهسااازی و همچن این حااذف دیوارنوشااتهها و
آلودگیهای بصری موجود در فضا و اساتفاده از عناصار الحااقی آشانا بارای ماردم بارای
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افزودن به ضریب آشنایی فضا و جلوگیری از به وجود آمدن احساس غربت ،اضاطراب و
ترس ناشی از آن است.
منابع:
 ادیبی سعیدنژاد ،فاطمه و آزاده عظیمی)9351( .؛ تبیین امنیت در محی هاای شاهری بارمبنای پارامترهای کالبدی و طراحی شهر بابلسر ،فصلنامه آمایش محی  ،شماره پانزدهم.
 اشنایدر ،ریچاردوترکیچن)9387( .؛ برنامهریزی شهری برای پیشگیری از جارم ،ترجماهفرزانه سجودی ،تهران :انتشارات میزان.
 بنیاد امانی ،لیال ()9378؛ بررسی ارتباط شهرنشینی با بزهکاری نوجواناان پسار در کاانوناصالح و تربیت تهران ،تهران :پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران.
 پوراحمد ،احمد؛ رهنمایی ،محمدتقی؛ کالنتاری ،محسان)9382( .؛ بررسای جغرافیااییجرم در شهر تهران ،مجله پژوهشهای جغرافیایی ،شماره چهل و چهارم.
 حشمتی ،محماد)9382( .؛ فضاای قابال دفااع اسات راژتگای طراحای شاهری جهاتپیشااگیری و کاااهش جاارائم ،تهااران؛ پایاننامااه کارشناساای ارشااد دانشااکده معماااری و
شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی
 رجبی پور ،محمود)9382( .؛ درآمدی بر احساس امنیت در بستر امنیت عینای ،فصالنامهدانش انتظامی ،سال پنجم ،شماره دوم.
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