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 چکیده

سی برای طراحان و برنامه ریزان و مدیران شهری می باشد. از آنجا که جرایم امروزه توجه به مفهوم امنیت شهروندان یکی از اولویت های اسا

 متخصصان و در بستر مکان رخ می دهند، طراحی و برنامه ریزی مناسب محیط در زمینه شهرسازی نمود بیشتری می یابد. پژوهشگران

زمینه  این در و یافته آگاهی مطلوب، های محیط لقخ در ها سیاست و تدابیر اتخاذ طریق از شهرسازی نقش به اخیر های دهه شهری در

اند. در مقاله حاضر به  یافته دست ...و محیطی طراحی طریق از جرم وقوع از پیشگیری دفاع، قابل فضاهای نظریه جمله از هایی نظریه به

پرداخته است.روش تحقیق در  bCPTEDنقش کالبدی شهر )برنامه ریزی به همراه طراحی شهری( در کاهش از جرایم شهری در رویکرد 

به صورت توامان استفاده   SPSSو نرم افزار  b(SWOTتحلیلی بوده و برای تجزیه و تحلیل اطالعات از دو روش کیفی )-این مقاله توصیفی

ت رسیده امنی شده است وبه نتایجی همچون رابطه مستقیم فضاهای بی دفاع با افزایش ناامنی و ساماندهی فضاهای قابل دفاع برای کنترل

 اند و در این راستا راهبردهایی ارائه شده است. 
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 مقدمه:  .1

 رشته کار موضوع امنیت، مختلف ابعاد زا یک هر .است انسان اساسی نیازهای از یکی تهدید، و ترس از رهایی معنای به امنیت

 های سال در .است مطرح شهر محیط در امنیت و شهری امنیت معنی به امنیت مفهوم شهرسازی ادبیات در .است بوده مختلف های

 های کاربری مناسب برنامهریزی و فضاها طراحی چگونگی به معطوف بیشتر امنیت سطح ارتقاء زمینه در شهرسازی رسالت اخیر

 و محیط برنامهریزی و طراحی در محیطی طراحی کمک با شهری امنیت ارتقاء رویکرد به میتوان راستا این در .است بوده هریش

 در ایمنی ارتقا به کالبدی، محیط سیمای و ساخت در ای ویژه استانداردهای رعایت با تا است تالش در که نمود اشاره شهری منظر

 .نماید کمک آن کنینسا امنیت احساس راه آن از و شهر

کرده است.  یژهتوجه و ینگرش شهرساز یهاز زاو یشهر یتخود به مقوله امن یبا توجه به موضوعات علم یزن یشهر یزیر برنامه

و ... از جمله  یعموم یدر فضاها یشگیریپ یها یاستس یینتع ی،دهنده و نظارت یتعناصر هو یمحالت، طراح یکالبد یسامانده

از  یبه نقش شهرساز یراخ یدر دهه ها یبوده است. پژوهشگران و متخصصان شهر شهری یتبه مقوله امن یازشهرس یژهتوجهات و

.. …موجود شهر و  یمختلف در پهنه فضاها یها یمناسب کاربر یبمطلوب و ترک یها یطدر خلق مح یاستهاو س یراتخاذ تداب یقطر

جرم  و یطیمح یطراح یقاز وقوع جرم از طر یشگیریپ ع،قابل دفا یفضاها یهراز جمله نظ ییها یهبه نظر ینهزم ینو در ا یافته آگاهی

 .[8]اند.  یافتهدست  یطیمح یشناس

 نقش تنها نه زمان گذر با و شده می محسوب کنون تا دور های گذشته از بشری حیات رایج و مهم بسیار دغدغه و موضوع امنیت

 در و شهرنشین جمعیت سریع رشد با طرفی، از .است شده افزوده نیز آن ابعاد و اهمیت بر روز هر بلکه نیافته، کاهش آن کارکرد و

 و افزایش که نحوی به اند؛ شده تبدیل فرهنگی و اقتصادی،اجتماعی جمعیتی، ناهمگن مراکز به آنها شهرها، رویه بی گسترش نتیجه

 های ناهنجاری سابقه کم رشد و جنایت و جرم افزایش نشینی، حاشیه و فقر اجتماعی،گسترش-اقتصادی های شکاف تعمیق

امنیت » موضوع دیگر، سوی از... و هوا آلودگی آب، منابع کمبود و آلودگی همچون محیطی هایی چالش و سو یک از اجتماعی

 .است کرده تبدیل شهری مدیران و ریزان برنامه اصلی چالش به را «شهری

کارکرد  نتواند محله این که است شده باعث فرسوده بافت و خیزی جرم ویژگی از ترکیبی شهرکرد در واقع ها نمدمال محله در

شهروندان  شده باعث و آورده پایین محله این در را زندگی کیفیت خود نوبه به این که باشد، داشته شهری منطقه سطح در مناسبی

 به محالت آن معضالت نگیرد صورت الزم تاقداما و نشود حذف منطقه این مشکل اگر.باشد نداشته را محله این در سکونت به تمایل

 از لحاظ محله این موجود وضع شناسی آسیب ضمن که شدیم برآن نامه پایان این در لذا .کند می پیدا انتقال دیگر های بافت و

 ظارتنورپردازی، ن پذیری، نفوذ( وابسته های متغیر تقویت و جرم خیزی با شهری فضای کالبدی مسائل ارتباط و کشف کالبدی،

 کالبدی محله عوامل روی که متغییرهایی و مکان به تعلق حس شهرکرد، های نمدمال محله ساکنان بودن بومی اجتماعی، و طبیعی

 و طراحی محیطی طریق از جرم از گیری پیش نظریات بر تاکید با آن ساماندهی برای راهبردهایی و راهکارها ارائه . )گذارند می تاثیر

 .دازیمبپر دفاع قابل فضای

 اهمیت و ضرورت تحقیق:  .2

 در باید شود می توجه جرایم از جلوگیری یا و کاهش در محیط فیزیکی کالبد و شهری بالقوه ظرفیت به کمتر امروزه

 فراهم ایمن شهری تحقق امکان صورت این در تا گیرد قرار توجه مورد شهری امنیت مولفه شهرسازی جدید رویکردهای

 می که ضورتی در.نشود استفاده شهری فضاهای از برخی پتانسیل از که شده باعث ایمین و امنیت عدم احساس امروزه .گردد

 مسیل حاشیه تبدیل : مثل( .گرفت را الزم بهره فضاها این های ظرقیت از شهری ریزی برنامه تمهیدات از سری یک با توان

 )نواری بوستان به



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

شهری  مدیران و ریزان برنامه طراحان، به تواند می پژوهش این نتایج که گردد می ناشی آنجا از پژوهش این ضرورت و اهمیت

 از میان با و کند کمک جرم از پیشگیری و اجتماعی امنیت میزان با شهری ریزی برنامه رابطه از تری عمیق و صحیح درک جهت در

 و دارای امن محیطی ایجاد با همزمان و برده باال را اجتماعی امنیت میزان جرم، وقوع فیزیکی و کالبدی بسترهای اصالح یا بردن

 .شود جرم وقوع از پیش ،)بالقوه( مجرمین دستگیرشدن و شناسایی از پایین، ریسک

مشهور  امنیت زمینه در بدنامی به مختلف های علت به که فرسوده و قدیمی است ای محله شهرکرد، در واقع ها نمدمال محله

مهاجرت  محله این از افرادی که شده باعث امنیت کمبود همین همچنین هستند برخوردار یینیپا امنیت از محله این ساکنین .است

 محله و این کالبدی فرم .ندارد تعلق حس کسی محله این بودن قدیمی رغم علی .ندارد محله این در سکونت به تمایل کسی و کنند

 را بتوانیم محله جرم از گیری پیش رویکرد باکمک که شدیم نبرآ پژوهش این در .کردند تشدید را عامل این دفاع بی ضاهای وجود

 .دهیم سوق بیشتر امنیت سمت به

 اهداف پژوهش: .3

 :قرار است به آنها برسیم به شرح زیر است هاهداف پژوهش پیش رو به ک

 شهری فضای در امنیت سطح ارتقای و جرم از پیشگیری راستای در شهری ریزی برنامه -

 به دست آمده از قسمت قبل یشهرکرد بر اساس مولفه ها یه نمدمال هاموجود محل یتوضع یلتحل -

 پژوهش: یشینهپ .4

( از بی اثری سیستم قضایی در پیشگیری جرم 1331،1333پیشگیری از جرم از راه طراحی محیطی، با تنفر عمیق سی.ری جفری ) 

وی از نخستین بنیان گذاران پیشگیری  [1.]او رشد یافت و با تحقیقات او برای یک تئوری جدید بر پایه ی ارتباط میان انسان و محیط 

جرم از طریق طراحی محیطی بود که از آن به عنوان ))عصر جدیدی در اندیشه های جرم و جرم شناسی که بر شرایط و اوضاع و احوال 

کارگیری ترکیب های طراحی  یک جرم بیش تر از مجرم توجه می کند(( یاد کرده است. هدف آن کاهش فرصت ها برای جرم از طریق به

فیزیکی است که مانع وقوع جرم هستند و به طور خالصه، ایجاد محیط دفاعی با نظر به ترکیب دو جنبه فیزیکی و روانشناسی به طور 

 ۔ریق طراحی محیطی را تشکیل می دهدهمزمان، جوهر و اساس مفهوم پیشگیری جرم از ط

دانه از فضای ساخنه شده در جلوگیری از جرایم در فرایند طراحی و برنامه ریزی محیط انجمن بین المللی نیز آنرا استفاده هوشمن

در دو بعد کاهش  CPTEDطبق تعاریف فوق، بر این موضوع اتفاق نظر جمعی وجود دارد که رویکرد [12]مصنوع تعریف می کند

 در آنها می تواند مؤثر واقع شود. حقیقی جرایم در محیط های شهری از یکسو و افزایش احساس ایمنی و امنیت فضایی

 پیشینه رویکرد پیشگری از جرم از طریق طراحی محیطی -1جدول 

 پیشینه و سوابق رویکرد در آرای اندیشمندان و صاحب نظران شهری

دهه 
1390

 

 الیزابت وود -

جین جیکوبز در کتاب مرگ و زندگی -

 شهرهای آمریکایی

اسکالمو آنجل در کتاب تضعیف جرم  -

 ط طراحی شهریتوس

 نیاز به خیابان های امن شهری .1

 جداسازی و تشخیص مکانهای عمومی و خصوصی .2

 تنوع کاربری ها و اختالط آنه در سطح شهر .7

استفاده موثر و بازدارنده از حضور عابران پیاده در مناطق شهری برای کاهش احتمال  .2

 وقوع جرم

 تأکید بر اهمیت محیط کالبدی برای پیشگیری از جرم .5



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

دهه
1330

 

رای جفری در کتاب جلوگیری از جرایم -

 شهری با طراحی محیطی

اسکار نیومن در کتاب فضاهای قابل -

 دفاع

 کاهش پتانسیل طبیعی جرم خیزی مناطق شهری .1

 شفافیت و در معرض دید قرار گرفتن فضاهای عمومی .2

 تشویق مردم به گزارش و بر خورد با تخلفات و جرایم .7

 دشهروند باید ببیند و دیده شو .2

دهه 
1380

 

 جرج کلینگ وویلسون-

پل براتینگهام در کتاب جرم شناسی -

 شهری

ارایه تئوری پنجره های شکسته )پنجره های شکسته هستند که فرصت را برای ارتکاب  .1

 و احتمال وقوع جرایم در سطح شهر قراهم می کنند(.

تأکید بر اهمیت حیاتی نگهداری محیط بعنوان شاخص فیزیکی برای سطوح  .2

 ستگی اجتماعی و کنترل اجتماعی غیر رسمی.همب

 اشاره به نابسامانی طراحی محیط مصنوع .7

 اشاره بر ناکارآمدی قوانین و استانداردهای طراحی شهری و معماری .2

نقش موانع طبیعی و بازدارنده های موقعیتی در کاهش فرصت دهی برای تجاوزات و  .5

 جرائم شهری

 
دهه

2000
 

و 

1330
 

 CPTEDتژی های رویکرد ارائه استرا .1 تیم کرو-

تأکید بر طراحی مناسب و استفاده موثر از ساخت محیط در جهت کاهش جرم و  .2

 ترس از جرم

 

 :یقتحق یاتادب.  5

 یافته رونق حدی به ها دوره برخی در شهری مباحث و باشند می شهری گوناگون ابعاد در مختلفی تجربیات دارای انسانی جوامع

 مفاهیم و گذشته به توجه لذا .داشتند شهری های محیط نمودن سامان به در سعی خود نظریات بیان با نیز فلسفه و علم بزرگان که

 . باشد می مطالعه هر عقلی الزامات از رشته این بزرگان توسط شده ریزی پی پایه

 برنامه ریزی شهری:  5-1
ارد که بر مبنای شناخت وضع موجود، موضوع را به به زعم شیعه، برنامه ریزی فرایند تعیین اقدامات مناسب آتی است و تالش د

تصمیم گیری، ارزیابی و انتخاب بهترین راه حل سوق دهد. بنابراین کیفیت علت و معلولی و استدالل و منطق در برنامه ریزی اهمیت 

ن کارایی نسبت به عرضه و تقاضای فراوانی دارد. اساس کار برنامه ریزی بر انتخاب هدف و معیار استوار است. هدف برنامه ربزی، باالبرد

 شهر و ساکنان آن است

 :فضای شهری 5-2
 بر و انسانی فعالیت برای کالبدی صورت به، نظم واجد و آراسته، یافته سازمان است ساختاری شهری فضای که دارد اعتقاد زوکر

 نوعمت یا یکدست و همشکل، کننده محصور ایه ساختمان بدنه شکل میان ارتباط:  از عبارتند که است استوار روشنی و معین قواعد

 رسند یم میدان به که هایی خیابان گذر زاویه، شده گرفته میان در که فضایی درازای و پهنا به نسبت ها بدنه این مطلق ابعاد، آنها بودن

 .دیگر بعدی سه عناطر یا ها فواره، آبنماها، تاریخی بناهای محل و موقعیت سرانجام و

 یشمنداناند یدگاهفضا از د یفتعر 1جدول 

 تعریف فضا اندیشمند



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 به نظم، واجد و آراسته یافته، سازمان است ساختاری شهری فضای زوکر

 ستوارا روشنی و معین قواعد بر و انسانی فعالیت برای کالبدی صورت

 محصور های ساختمان بدنه شکل میان ارتباط:  از عبارتند که است

 اه بدنه این مطلق ابعاد آنها، بودن نوعمت یا یکدست و همشکل کننده،

 گذر زاویه شده، گرفته میان در که فضایی درازای و پهنا به نسبت

 بناهای محل و موقعیت سرانجام و رسند می میدان به که هایی خیابان

 .دیگر بعدی سه عناطر یا ها فواره آبنماها، تاریخی،

 .تاس فضا و توده تماس مرز یا محل معماری فرم، بیکن

 ملموسی جوانب بر عالوه -شهری فضای معماری ومجموعه– معماری راسکین یوجین

 وحدت هماهنگی، مانند ناملموسی جوانب با بعد، و مصالح رنگ، مانند

 .دارد کار و سر نیز تناسب و

 منبع: نگارنده

 

 :فضای بی دفاع  5-3
جرائم  ازسینهزم توانندیدر آن فضا، م یعملکرد هاییژگیو ایخاص  یکالبد یطشرا یلبه دل یشهر یاز فضاها یدفاع بعض یب یفضا

 یم یاد یزدفاع شهری ن ی. فضاهای شهری جرم زا تحت عنوان فضاهای بشودیگفته م یشهر دفاعیب یها فضاهاباشد که به آن یشهر

 یعموم دیفضاها از د ینرم دارند . ابرای بروز ج یشتریب یتفضاهای شهری قابل یرگفت نسبت به سا توان یم یفشوند که به لحاظ تعر

پلهای شهری، داخل  یرشوند مانند ز یمحسوب م یبرای رفتارهای انحراف یفضاهای دنج و مطمئن یلدل ینپنهان هستند و به هم

 کاره و... . یمهمتراکم، کارگاه های ن یهیاگودالها، فضاهای دارای پوشش گ یی،پلهای هوا یرگذرها،ز

می  مشکل قرار گیرد شهری طراحان برنامه ریزان استفاده ی مورد که آنگونه، شهری دفاع بدون فضاهای از یکالبد تعریفی ارائه ی

 شکل نمی گیرد بنابراین عمومی فضاهای مابین فضای حیطه ی از خارج شهری دفاع بدون فضای هیچ که گفت می توان اما. نماید

 تقابلی فضاها سایر به که نسبت شهری از فضاهای است عبارت کرد ارائه شهری دفاع بدون فضاهای از میتوان که عملکردی تعریف

 .دارند نا به هنجار و اعمال تخلفات جرایم قوع برای بیشتری

 امنیت : 5-4

 واژه در ریشه امنیت کلمه. است شهروندان قانونی و مشروع های آزادی حقوق به تعرض، تهدید هرگونه از فراغت معنای به امنیت

 بی یعنی «امن» واژه. باشد می خاطر آرامش و ترس و خطر از مصونیت، بودن آسایش و امان در معنی به و دارد عربی بانز از «امن»

 شآرام و ندارد راه آسیب و خطر و گزند آن در که حالتی یا آسیبی بی و گزندی بی یعنی هم امنیت. آرامش دارای و آسیب بی و گزند

 [3].است برقرار آن در

احساس امنیت در یک جامعه به احساس روانی شهروندان از میزان وجود و یا عدم وجود جرم و شرایط جرم خیزدر جامعه باز میگردد 

 [2]و هر مقدار فراوانی و جرم و شرایط جرم خیز باالتر باشد احساس امنیت شهروندان پایین تر است. 

 

 شهری: طراحی کمک با جرم از پیشگیری رویکرد 5-5

 مجرائ کاهش در مصنوع محیط بهینه کارگیری هب با محیطی های مؤلفه هوشمندانه و کارآمد طراحی جهت در هدفمند رویکرد نوعی

 اجتماعی مایهسر و رفاه بهبود و شهروندی رضایتمندی افزایش و  زندگی کیفیت ارتقا در مستقیم غیر و مستقیم طور به که دانست شهری

 [2]. دارد بسزایی تاثیر



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 به میتوان را محیط فیزیکی بافت که است استوار اساس این بر محیطی طراحی گذر از جرم از پیشگیری برنامه بنیادی مفهوم

 راهکارهای (1730:97،وهن ک)کلگردد زندگی کیفیت بهبود نتیجه در و جرم وقوع از ترس یا و جرم کاهش سبب که داد شکل یگونها

 فرصت نگرش در مهم مباحث جمله از محیطی طراحی طریق از بزهکاری پیشگیری اصول از استفاده با کالبدی فضاهای سازی ایمن

 .است بزهکاری و محیطی

 پیشگیری از جرم با کمک طراحی شهری:  رویکرد اصول 5-6

 اصول این گیرند می قرار استفاده مورد محیطی طراحی در مبنا عنوان به که برد نام اصولی از توان می، شد گفته آنچه اسبراس

 :از عبارتند

 ( : Territorial Reinforcement)  طبیعی قلمرو تقویت( الف

 احساس تقویت طریق از که ردگی می شکل خصوصی مالکیت احساس براساس و کند می جدا عمومی از را خصوصی فضاهای قلمرو

 بطمرت فضا یک به نسبت افراد مالکیت احساس با قلمروبندی. شود می ممکن مصنوع و شده ساخته های محیط در مالکیت روحیه و

 . کرد تعریف خصوصی نیمه عمومی نیمه و خصوصی، عمومی عناوین با را ها مکان همه که است این قلمروبندی ایده. است

 :Natural Access Control  دسترسی طبیعی کنترلب(

 می انجام، دارند را ساختمانی به ورود قصد که افرادی بازرسی یا و تشخیص، توقف منظور به که است فرآیندی دسترسی کنترل

 ارمندانک یدسترس کنترل فرایند طی. ندارند را ساختمان به ورود اجازه ندارند را مجاز دسترسی برای الزم معیارهای که اشخاصی و گیرند

 .بگیرند قرار بررسی تحت، دیگری کنترل محل در شان وسایل و خودرو مورد در است ممکن مراجعین و

 . داد کاهش احتمالی مجرمان برای را دارند جرم وقوع امکان که شهر در اماکنی به دسترسی میزان میتوان اصل این از استفاده با 

 : ( Natural Surveillance) طبیعی نظارتج(

، افتد یم اتفاق آن نزدیک یا پیرامون محیط در که حوادثی ضبط یا و دید برای شهروندان و امنیتی نیروهای توانایی به بصری نظارت

 کی عنوان به، کنند انتخاب را تری آسان هدف است ممکن که، بالقوه کنندگان حمله برای بصری امنیتی نظارت عالوه به. دارد اشاره

 است نظارت آسانی و گرفتن قرار دید معرض در طریق از شهری محیط توانمندسازی معنای به طبیعی نظارت  .کند می عمل بازدارنده

 . کند می فراهم را شهری مناطق بر امنیتی و انتظامی های ارگان یا شهروندان و ساکنان نظارت امکان که

 :( Support of Social Activities )اجتماعی های فعالیت از حمایتد(

 جادای و زایی اشتغال بر عالوه که شود ایجاد شهر مناطق در اجتماعی های فعالیت برخی تا شود فراهم امکان این که است این منظور

 میعمو نظارت که مدهند روی مناطقی در شهری جرایم از بسیاری.  داد افزایش برمناطق را انسانی نظارت میزان بتوان رفاهی تسهیالت

 . ندارد فیزیکی ورحض انسان یا است کم

  : ( Maintenance ) نگهداری و تعمیره(

 بهینه بر عالوه توان می سازی ومحوطه روشنایی های وچراغ شهری عالئم و ها تابلو و شهری مبلمان از مناسب نگهداری و تعمیر با

 عاسری ناحیه یک تخریب دارد اطارتب قلمرو حس با اصل این. خیزکاست جرم مناطق پتانسیل باالرفتن از، شهری های هزینه سازی

 افزایش ساکنان در را گرایی قلمرو اینکه بر عالوه شود نگهداری بهتر محله و محیط هرچه. شود می نامطلوب های فعالیت جذب موجب

 . دهد می ارتقا را محله به تعلق احساس و داده

 روش تحقیق:  -6

 گردآوری ابزار» با«  پیمایشی روش» دارای، « میدانی مطالعات» حوزه در و«  تجربی تحقیق»، نظری ادبیات حوزه در پژوهش این

  . باشد می«  پرسشنامه» صورت به«  داده



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 708نفر است که با کمک روش کوکران حجم نمونه  1532نزدیک به  1735چامعه آماری این پژوهش با استناد به سرشماری سال 

 نفر شدند. 

پایایی (  و برای  CVI( و شاخص روایی محتوا) CVRبرای بررسی روایی محتوایی به شکل کمی، از دو ظریب نسبی روایی محتوا )

 تحقیق روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

 محدوده مورد مطالعه: -7

رق به خیابان فردوسی و از غرب به خیابان بوعلی سینا محله نمدمال ها از شمال به خیابان سعدی، از جنوب به خیابان ملت، از ش

دقیقه و عرض شمالی  52درجه و  50دقیقه تا 50درجه و  50ختم می شود. از نظر موقعیت جغرافیایی شهر این محله در طول شرقی 

 دقیقه واقع شده است. 22درجه و  72دقیقه تا  18درجه و  72

کنید  اکثر کاربری های این محله مسکونی می باشد و تعداد کمی به کاربری تجاری کاربری : همانطور که در نقشه مشاهده می  -

تعلق دارد، این امر یعنی زیاد بودن کاربری مسکونی و کم بودن تجاری و همچنین وجود تعدادی زمین بایر باعث شده در ساعتی 

ود کاربری تجاری باعث شده که چشم ناظر در این از شب کاربری فعال نداشته باشد و محله را خاموشی و خلوتی فرا بگیرد، کمب

 محله وجود نداشته باشد و در نتیجه امنیت این محله را به شدت پایین آورده است. 

متر می باشد و  200تا  200همانطور که در نقشه مشاهده می شود اکثر قطعات به طور متوسط دارای متراژ بین  دانه بندی: -

 متر در نقشه زیاد به چشم می خورد. 500ز همچنین تعداد زمین های بیش ا

 کاربری محله نمدمال ها -2نقشه دانه بندی محله نمدمال ها               -1نقشه 

 

  1789منیع:طرح تفصیلی 

 امنیتی لحاظ به تقطعا این. دارند تخریبی کیفیت گیری چشم تعداد و دارند پایدار کیفیتی قطعات اکثر نقشه طبق :ابنیه کیفیت -

 آورد. می پایین را محله امنیت و کرده فراهم معتاد افراد برای را مناسبی رایطش

 لحاظ این به. دهند می راتشکیل شهر عمومی فضاهای مهمترین شهری های خیابان مشخص طور به و ها دسترسی :عملکردی -

 شمار به شهری توسعه طرحهای عمده اهداف از آن کیِفت به بخشیدن بهبود و شهرها در دسترسی مسائل حل امروزه که است

 .دارد محلی دسترسی عملکرد مطالعه مورد محله در موجود های راه اکثر کنید می مشاهده که همانطور .رود می

 کیفیت محله نمدمال ها  -2نقشه عملکردیمحله نمدمال ها                              – 7نقشه 



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 
 1789منبع: طرح تفصیلی 

 اطالعات:تجزیه و تحلیل  -8

 نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه:  8-1

با توجه به موضوع پژوهش پرسشنامه با معیار های مختلف که برنامه ریزی شهری و امنیت را شامل میشد طراحی گردید و براساس 

ا از طیف لیکرت و برای نفر توزیع گردید در این پرسشنامه برای گزینه ه 708نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران بین 

 و آلفای کرونباخ استفاده شد و استاندارد بودن آن در فصل قبل تایید شد. CVRپایایی و روایی سواالت از روش 

 بررسی سواالت پرسشنامه به کمک نمودار و تحلیل تئوری : 8-2

عامل شامل مولفه امنیت،  2قرارگرفت، این مولفه مهم مورد بررسی  2با توجه به اهداف تحقیق سواالت پرسشنامه به منظور بررسی 

گزینه  5مولفه منظر شهری، مولفه حس تعلق و مولفه دسترسی می باشد. که مردم باید نظر خود را نسبت به هر سوال در قالب یکی از 

 موجود اعالم کنند. 

 مولفه به صورت جداگانه می پردازیم: 2اکنون به بررسی هر یک از این 

 (: 2،9،8،3،10،18،13الت مولفه امنیت )سوا

اولین و مهم ترین مولفه، مولفه امنیت است. این مولفه برای ماندگاری مردم در شهر، حضور پذیری آنان، افزایش حس تعلق، 

 جلوگیری از مهاجرت آرامش خانواده های ساکن و ..... خیلی مهم است. اکنون به تحلیل آن می پردازیم.

 عامل مولفه امنیت

Stl.er Stl X  

08187 18205 2،23 1H 

X                            میانگین :Stl                   انحراف معیار :Stl.er  خطای انحراف معیار : 

 

 ( : 1،7،3،12،12،13مولفه منظر شهری )سواالت 

ل اصلی رضایت مردم از شهر و این مولفه نقش اساسی برای باال بردن کیفیت زندگی و سیما و ظاهر شهر دارد. این مولفه عام

 ماندگاری آنان است همچنین باعث جذب جمعیت و پویایی شهر می شود. اکنون به تحلیل آن می پردازیم:

 عامل مولفه منظر شهری

Stl.er Stl X  

08179 0831 7820 2H 

X                            میانگین :Stl                   انحراف معیار :Stl.er  خطای انحراف معیار : 



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 (:2،5،15،19مولفه حس تعلق) سواالت 

این مولفه، مولفه ای است که متاسفانه در برخی محله های ناامن وجود ندارد اما می توان این حس را به وجود آورد تا مردم 

 تصمیم به مهاجرت نگیرند. اکنون به بررسی این مولفه می پردازیم:

 عامل مولفه حس تعلق

Stl.er Stl X  

0820 1807 7803 7H 

X                            میانگین :Stl                   انحراف معیار :Stl.er  خطای انحراف معیار : 

 (: 11،17مولفه دسترسی )سواالت 

ت و آمد باعث می این مولفه از آن جهت دارای اهمیت است که نفوذپذیری به برخی محله ها باعث پویایی محله شده و سهولت رف

 شود که سفرهای کوتاه شکل بگیرد و این سفرها چشم ناظر خیابان را باال می برد. 

 عامل مولفه دسترسی

Stl.er Stl X  

08132 18252  7،81 2H 

 بررسی مولفه ها روی نمودار:

 

 بررسی مولفه ها  -1نمودار 

ها  از دسترسی شهرشان راضی تر می باشند همچنین این محله  از با توجه به بند قبل کامال مشخص است که مردم محله نمدمال 

محله ه حس تعلق ب محله  امنیت مطلوبی برخوردار نیست و  پتانسیل افزایش دارد. با توجه به نمودار در بند قبل متاسفانه مردم  این

 لفه هابرای باال بردن کیفیت زندگی است. نداشته و تمایل زیادی به مهاجرت دارند. سعی و کوشش ما در این پژوهش تقویت این مو

 نتیجه گیری و ارائه راهکار: -9

پیشگیری از جرائم و ارتقاء امنیت در حوزه های مرتبط با شهرسازی و معماری در درجه اول بر عهده برنامه ریزان و طراحان شهری 

خوردار باشند. البته در قوانین ایران کمتر به جنبه امنیت است. البته در مرحله اجرا می بایست از ضمانت اجراهای اداری وقضایی نیز بر

 انسانی طراحی شهری التفات نظر صورت گرفته و بیشتر ویژگی بازدارنده در مقابل سوانح طبیعی مطرح شده است. 
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امنیت منظر شهری حس تعلق دسترسی

SERIES 1

Series 1



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 برخی در .یافت دست محیط نوع و بزهکاری میزان و نوع متقابل ارتباط به توان می بزهکاری و محیط ابطهر بررسی در گمانبی 

 هستند؛ مجرمانه رفتارهای بازدارنده و مانع ها محیط برخی و درست بزهکاری، احتمال خاص، کالبدی احی طر به توجه با ها محیط

 قلمروگرایی دسترسی، کنترل نظارت، راهبردهای کارگیری به و توجه بنابراین .دهد می رخ کمتر بزهکاری ها محیط این در بنابراین

 فرصت دهنده کاهش زیادی بسیار اندازه تا محیطی، طراحی طریق از جرم از پیشگیری اساسی رهنمودهایی عنوان به نگهداری و

 در را مجرمان موفقیت امکان و برد می باال شهر ساکنان در را امنیت احساس امر این . است شهری های محیط در بزهکاری های

 .آورد می پایین شان اهداف به یابی دست

 و طراحی در که کند می ایجاب دیگر سوی از شهروندان امنیت تأمین ضرورت و سو یک از شهرها حد از بیش شلوغی و ازدحام

 بهره آن تقلیل یا و جرائم وقوع از پیشگیری جهت زمینه دراین مطرح های نظریه و اصول از شهری فضاهای و محیط ریزی برنامه

 جامعه مکتب پردازند، می جرم بررسی به که شهری ریزی برنامه و شناسی درجامعه معاصر نظری های دیدگاه جمله از .جست

 با که متغیرهایی بر اجتماعی انحرافات یین تب در که است محیطی طراحی طریق از جرم از پیشگیری ورهیافت شیکاگو شناسی

 مکتب شناسان جامعه .اند نموده تمرکز جمعیت تراکم سکونتی، های حوزه مهاجرت، نظیر داشت ارتباط شهرنشینی ی پدیده

 نظیر شناختی بوم عوامل تأثیر درک هدف با را فحشا و طالق خودکشی، نظیر انحرافی رفتارهای از برخی بیستم قرن آغاز از شیکاگو

 .دادند قرار تاکید و مطالعه مورد بزهکاری گیری شکل و اجتماعی سازمانی بی بر سکونت، محل کیفیت

 و مناسب نظارت اموال، به امکان دسترسی کاهش طریق از ایمن هایی مکان ایجاد   مسکونی، درطراحی CPTEDهدف نظریه 

 کن ریشه را ها وآن  باشد جرایم تمام پادزهر واندت نمی  CPTEDشد که  متذکر باید .است پذیری مسئولیت و حس مالکیت ایجاد

 .شود واقع مؤثر تواند می از جرم پیشگیری های راهبرد سایر با همراه مکمل، راه حل یک عنوان به اما کند

 جدول نقشه، بصورت نتایج، این نهایت دربه نتایجی رسیدیم.  SPSSتفسیر گشته و با کمک نرم افزار  شده ی آور جمع اطالعات

 ، ها آن رفع جهت در شهرکرد )نمدمال ها (  محله ترین ناامن دریکی از  موجود مشکالت شناسایی با .شدند ارائه تصاویر و

 با و پژوهش این انجام با .است موثر نمدمال ها  رفته دست از امنیت ایجاد در که گردید ارائه نقشه و جدول قالب در پیشنهاداتی

 فضاهای در جرم وقوع در ی موثر نقش CPTEDمحیطی   ی ها معیار گفت توان می پژوهش طول در موجود روند به استناد

 .کنند می ایفا شهری

 راهبرد ها و سیاست ها : 9-1

با توجه به شناخت و ضع موجود و پی بردن به نقاط ضعف آنها برای جلوگیری پیشروی بیش از حد نقاط ضعف و پیش رفتن به 

 .ردها و سیاست هایی را پیشنهاد داده ایمسوی بهبودی بیشتر محله راهب

 راهبرد و سیاست محله بر اساس رویکرد پیشگیری از  جرم به کمک طراحی محیطی-7جدول

 ی اجرایی در محدوده مطالعه سیاست ها راهبردها  معیار

ه ازی کاربران فضاهای عمومی برعایت نظام سلسله مراتبی فضا، بوسیله جداس- ایجاد دسترسی و جابجایی مناسب کنترل طبیعی دسترسی

های مختلف نظیر پیاده و سواره ویا محدودسازی هر کدام بوسیله شبکه  گروه

 راههای جدا از هم.

قرار ندادن خیابان ها و شریان های اصلی در مناطق مسکونی و در نظر گرفتن -

شریان های کمتر و خیابان های محدودتر، برای محدود سازی دسترسی افراد 

 غریبه.

 تأمین نمودن قابلیت دید از خیابان به همه ورودیها و دیگر فضاهای عمومی.- افزایش نظارت بر فضا نظارت طبیعی

 طراحی منظر هماهنگ برای بهبود دید بصری محیط و امکان نظارت بیشتر.-

خدماتی، برای افزایش تظارت امکاندهی به حضور انسان با ایجاد تسهیالت -

 .عمومی

ایجاد تمایز واضح بین فضای عمومی، نیمه عمومی / نیمه خصوصی و - افزایش حس مالکیت  ای طبیعیتقویت قلمروه

 خصوصی.



                                                                                 

   

 

 

 

 

 

 

 استفاده از تکنیک های طراحی.-

 اجازه دادن به همسایگان و ساکنین در جهت نمایش و بیان هویتشان.-

 نمودن کاریریهای ترکیبی و مختلط بطور مناسب.جذب - حمایت  دست فروشان و سرریز کاربری ها  حمایت از فعالیت های اجتماعی

توسعه اقتصاد سر شب، در جهت متنوع ساختن کاربری ها و مناسب های -

 عمومی در روز و شب.

 اصالح برنامه ریزی فضایی از طریق استفاده کارآمد از فضای شهری.-

 صری از طریق هنر ارتباط تصویری.استفاده از تابلوها،عالیم و نشانه های ب- خوانایی محیط مدیریت و نگهداری

 حذف نشانه ها و عالمت های بی نظمی در فضا از جمله شیشه های شکسته.-

 تعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلوها وعالیم ارتباطی.-

مشاهده می کنیم. در این نقشه کلیه اصالحات انجام شده به  CPTED رکلی اصالح محله نمدمال ها را بر اساس معیاوضع  زیردر نقشه 

 صورت کلی نماش داده شده است. 

 اصالحات کلیمحبه نمدمال ها  -5نقشه 

 

طور کلی می توان گفت با برنامه ریزی درست شهری و با بهره گیری از رویکرد پیش گیری از جرم با کمک طراحی محیطی می توان به 

 آماج جرم را سخت کرد و به باال بردن امنیت شهر کمک کرد. 
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