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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 زمستان/ هشتمشماره / ومسسال 

  
  
  
  

  از نظر شهروندان  يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يرابطه طراح
  )شهر کرج: يمطالعه مورد( CPTEDبر اساس مدل 

  
۱۴/۳/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش مقاله  ۱۷/۱۰/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  مقدم يافسانه زمان

  قات يواحد علوم و تحق، يدانشگاه آزاد اسالم يئت علميار و عضو هياستاد
   يياکبر رضا يعل

  قات يواحد علوم و تحق، يدانشگاه آزاد اسالم يئت علميار و عضو هياستاد
  روزبه خلقت دوست 
  واحد علوم و ، يدانشگاه آزاد اسالم يت شهريريکارشناس ارشد مد 

 )مسئول مكاتبات( rkhelghatdoust@yahoo.com قاتيتحق

  
  چكيده

و  يشهر يدر شهرها به کمک طراح يت اجتماعيرتقاء سطح امنا ين پژوهش با هدف آرمانيا :مقدمه و هدف پژوهش
ن ييتعاند  آن بوده يکه پژوهشگران در پاي  ژهيهدف و. ده استيامن انجام گرداي  ل به جامعهيو به منظور ن يطيمح

 يها مؤلفهن يده است که بين منظور فرض گرديا يبوده است و برا يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يرابطه طراح
ت مسکن و يفيو ک، يريو نفوذپذ ييسازمان فضا، يطيو مح يش بصريآسا، اندازه و فرم فضاشامل  يشهر يراحط

  . رابطه وجود دارد يت اجتماعيزان امنيبا من يزم يکاربر
نفوس و مسکن  يسرشمار بر اساس يباشد و حجم جامعه آمار مي ن پژوهش شهر کرجيا يجامعه آمار :روش پژوهش

باشد که با  مياي  چند مرحلهاي  خوشه يريروش نمونه گ. باشد مي نفر ۱۷۳۲۲۷۵ران برابر با يآمار امرکز  ۱۳۸۵سال 
با . شده است يريه و پس از آن محله نمونه گيسپس ناح، ب ابتدا از منطقهيبه ترت، يطبقه ا ياستفاده از روش تصادف
و اي  مطالعه کتابخانه يها روشبا استفاده از  تدر نهاي. باشد مي n=۳۸۴حجم نمونه ، مورگان ‐يتوجه به جدول کرجس

مورد   SPSS يل آماريشده با استفاده از نرم افزار تحل يگردآورهاي  پرداخته شده و دادهها  داده يبه جمع آور يدانيم
  . ن آنها مورد سنجش قرار گرفته استيل و روابط بيه و تحليتجز
به . افته شده استيم رخ داده يو نمره جرا يشهر يطراح يها مؤلفهه ان نمريم يقواي  ن پژوهش رابطهيدر ا :ها يافته
ت يامن، جهيدر نت. ده استيافته گرديم ارتکاب يزان جرايمنجر به کاهش م ها، مؤلفهن ياهاي  بهبود شاخص، عالوه
به ، باشد يم يت اجتماعيزان امنيو م ها مؤلفهن يان ايم ميافته است که نشان دهنده رابطه مستقيبهبود  ياجتماع
د يين پژوهش مورد تايه ايجه هر چهار فرضيافته و در نتيبهبود  يت اجتماعيزان امنيم ها، مؤلفهن يکه با بهبود ااي  گونه

  . قرار گرفته است
 يها مؤلفههاي  رسد که شاخص مي به نظر، اند گرفتهد قرار ييپژوهش مورد تا هاي هيکه فرض يياز آنجا :نتيجه گيري

هاي  بهبود شاخص، نيبنابرا. کنند مي فاياز نظر شهروندان ا ياجتماعت يزان امنيدر م ياتيح يقشن يشهر يطراح
تواند  مي يت اجتماعيزان امنيو م يشهر يطراح يها مؤلفهان يروابط م بودن يزان قويت ميبا الو يشهر يطراح
  . گردد يت اجتماعيامنزان يش ميارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه را کاهش دهد و موجب افزا يبسترها

  CPTEDمدل ، يت اجتماعيامن، يشهر يطراح :واژگان كليدي
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  و روزبه خلقت دوست يياکبر رضا يمقدم، عل يافسانه زمان 
  

۲ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  مقدمه
ر بوده يفراگ يشير پويدر چند دهه اخ ينيشهر نش

و  ياجتماع يکه در سطح ساختارها يدامنه تحوالت. است
ات يد حيدر دوران جد يروابط و مناسبات جمع

 يمختلف زندگهاي  جنبه، به وجود آمده ينيشهرنش
 مسئلهاما امروزه ، ساخته است را متأثر يو اجتماع يفرد

 يبرا مخصوصاًاز نقاط  يت در برخيعدم احساس امن
 يت زندگيبزرگ و پرجمع يکه در شهرها يکسان
 يصالح. (ملموس و مشهود استاي  دهيکنند پد مي

 ينيل به شهرنشيتما، نيعالوه بر ا) باچه ناشريد، ۱۳۸۷
افته ياي  ندهير رشد فزاياخهاي  دهه يدر جهان در ط

ها  به شهرها  ن امر منجر به مهاجرت از روستاياست که ا
. ده استيشتر شهرها گرديو گسترش هر چه ب شده است

ن ياسکان ا يالزم برا يها ساختر يکه ز يياز آنجا، لکن
ما با  يشهرها، ده استيجاد نگردين ايتعداد از مهاجر
توان  مي انيآن مکه از اند  روبرو شده يمشکالت متعدد

در . اشاره کرد ينيه نشيو حاش يتيتراکم جمع مسئلهبه 
توان تنها به اقدامات و  نمي ،ديت جدين وضعيمواجهه با ا

ن گونه يچرا که ا، اکتفا کرد ييو قضا يانتظام يابزارها
رند يگ مي بعد از انجام فعل مجرمانه انجام عموماًاقدامات 

  . ستندين ينمند و کافاز وقوع جرم توا يريشگيپ يو برا
به چند  يم شهريجرا ييايجغرافهاي  يدر بررس

، )يو شخص يش( جرم يقربان، مجرم، قانون يديعامل کل
ان يدر م. رديگ مي مکان جرم و زمان جرم مورد توجه قرار

از حوزه ، زينقش مکان به صورت متما، يدين عوامل کليا
 رارمورد توجه ق يت شهريريو مد يطراح، يزيبرنامه ر

 يبزهکار ييايمناطق جغراف يبر اساس تئور. رديگ مي
ک از نوع تبهکارانه ين رفتار آنوميشتريب، )کيرفتار آنوم(

است تا اثر خود شهر  يت محالت شهريفيآن مربوط به ک
 به وجود يمحالت بزهکار احتماالًسان  نيبد، ينينش
. شود مي ليبزهکاران تبد يد که محل استقرار دائميآ مي

ع يتوز واقعاًدهد که اگر  مي د نشانيجد يها پژوهش
ن يب ييايدر شهر بر حسب مساحت جغراف يبزهکار

 يبزهکارهاي  محدوده، ش داده شودينما يمحالت شهر
 از محالت شهر متمرکز يمنازل بزهکاران در بعض يو حت
  )۱۱۶، ۱۳۷۴گسن . (گردد مي

 يو طراح يزيت در برنامه ريند توجه به امنيفرآ
 يق طراحياز طر ياز بزهکار يريعنوان جلوگبا  يشهر
ند شامل ين فرآيا. شود مي شناخته) CPTED( يطيمح

ا مصنوع به منظور کاهش يط ساخته شده يمح يطراح
م از تعرض افراد به يب ]شيافزا[ و ]انجام جرم[ فرصت

موجب ، يتيامن ين نگرش به طراحيا. گر استيکدي

، ذکر شده نگرش. شود مي دار از فضا ياستفاده معن
جرم است که بر  يبازدارندگ يسنتهاي  متفاوت از روش

با استفاده از  يبه هدف بزهکار ياز دسترس يريجلوگ
د يتاکها  و دروازهها  فنس، رهايآژ ها، همچون قفل يموانع
کنترل  يبدست آمده برا يها فرصتاز  CPTED. داشت
ت قلمرو ين تقويو نظارت و همچن يدسترس يعيطب

 يات و کاربردهايتوان از خصوص مي .کند مي استفاده
حفاظت هاي  ز همانند روشيط نيمح يو عاد يعيطب
 يتيبه اهداف امن يابيبه منظور دست يو کالبد يفن

  )۲۸۷، ۱۳۸۷ کايآمر يانجمن شهرساز. (استفاده کرد
زان يگردد که م مي مشاهده بعضاًکه ياز آنجائ، لذا

و به  هاست مکانر يشتر از سايبها  از مکان يجرم در برخ
را  يتر مناسببستر ، ها مکاناز  يرسد که برخ مي نظر
سازند و وقوع انواع جرم سبب  مي ايوقوع جرم مه يبرا

ت يو احساس امن يت اجتماعيزان امنيکاهش م
  )۱۱، ۱۳۸۵ يريمد(شود  مي شهروندان

  
  ده و هدف پژوهشيفا

گردد  مي ين پژوهش از آنجا ناشيت و ضرورت اياهم
زان و يبرنامه ر، تواند به طراحان مي ن پژوهشيج ايکه نتا
از  يتر قيعمو  تر قيدقدر جهت درک  يران شهريمد

 ياري ياجتماعت يزان امنيو م يشهر يرابطه طراح
، وقوع جرم يکالبد يان بردن بسترهايتا با از م، رسانده

ش داده و يشهروندان را افزا يبرا يت اجتماعيزان امنيم
 يسک باالير يناامن و دارا يطيحجاد ميهمزمان با ا

ش از يپ، )بالقوه( نيمجرم ير شدن برايو دستگ ييشناسا
  . کنند يريوقوع جرم از رخداد آن جلوگ

از انواع جرائم از جمله  يوقوع برخ، نيعالوه بر ا
 ير قابل جبرانياز موارد تبعات غ ياريدر بس، جرائم خشن

، ياجتماع، ياسيسهاي  نهيو خانواده او و هز يقربان يبرا
 يکشور و نهادها يز براين ياريبس يو فرهنگ ياقتصاد

  . مسوول در بر خواهد داشت
ر کشورها از ينکه در سايرغم ايعل، گريد ياز سو

 يطيجاد محياز جرم و ا يريشگيپ يبرا يمختلف يابزارها
در کشور ما  متأسفانه، کنند مي امن در جامعه استفاده

که ياست و از آنجائ در برخورد با جرم يتمرکز اصل
پس از رخ دادن  عمدتاًبا جرم  يو قضائ يسيکرد پليرو

 ياز جرم برا يجبران خسارت ناش، رديگ مي جرم صورت
از موارد  يارير افراد در بسيسا يت برايجاد امنيو ا يقربان

 ينکه تا کنون توجه چندانيبا توجه به ا؛ لذا ستيممکن ن
، ده استين پژوهش نگرديمطروحه در ا مسئلهبه 

  . باشد مي محسوس مسئلهن يضرورت پرداختن به ا
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  ...CPTEDاز نظر شهروندان بر اساس مدل  يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يرابطه طراح 

۳ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  ات پژوهشياهداف و فرض
 يت اجتماعيسطح امني ارتقان پژوهش يا يهدف آرمان

منظور به  يطيو مح يشهر يدر شهرها به کمک طراح
آن رابطه  يو هدف کل است؛  امناي  به جامعه لين

از نظر  يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يطراح
ژه ياهداف و. باشد مي CPTEDن بر اساس مدل شهروندا

هاي  و پژوهش پژوهشات يز با توجه به ادبين پژوهش نيا
 ياصل مؤلفهن حوزه و بر اساس رابطه چهار ين در ايشيپ

 ريبه صورت ز يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يطراح
  :باشد مي
ت يزان امنين رابطه اندازه و فرم فضا با مييتع )۱

 ؛ياجتماع
زان يبا م يطيو مح يش بصريبطه آسان راييتع )۲

 ؛يت اجتماعيامن
زان يبا م يريو نفوذپذ يين رابطه سازمان فضاييتع )۳

 ؛يت اجتماعيامن
ن با يزم يت مسکن و کاربريفين رابطه کييتع )۴

 .يت اجتماعيزان امنيم
 

ل به اهداف پژوهش ين اساس و به منظور نيبر ا
  : ر در نظر گرفته شده استيه زيچهار فرض

 يت اجتماعيزان امنيدازه و فرم فضا با من انيب )۱
 . رابطه وجود دارد

ت يزان امنيبا م يطيو مح يش بصرين آسايب )۲
 . رابطه وجود دارد ياجتماع

ت يزان امنيبا م يريو نفوذپذ يين سازمان فضايب )۳
 . رابطه وجود دارد ياجتماع

زان ين با ميزم يت مسکن و کاربريفين کيب )۴
 . درابطه وجود دار يت اجتماعيامن

  
  ات پژوهشيادب

 ١يشهر يطراح
در  ۱۹۵۰در اواخر دهه  »طراحي شهري«ه واژ

  آمريکاي شمالي ساخته و جايگزين اصطالح باريک
 »طراحي مراکز شهري«از مد افتاده  باًيتقرتر ولي  بينانه
که مشخصه آن جنبش  »طراحي مراکز شهري«. گرديد

هاي  و طراحي ساختمان يابيجا بيشتر به ، شهر زيبا بود
و رابطه آنها  ‐ ها موزه، اپراها، تاالرهاي شهر ‐شهري عمده

طراحي شهري رويکردي . پرداخت مي با فضاهاي باز
طراحي شهري که در ابتدا به . دهد مي را نشانتر  گسترده

ساختماني و فضاي مابين هاي  نحوه توزيع توده
، پرداخت مي بيشتر از نظر زيبايي شناختي ها، ساختمان

هم از نظر  ‐توجه به کيفيت قلمرو عمومي  تبديل به
در درجه اول و نيز  ‐ کالبدي و هم اجتماعي فرهنگي

مردم شده  و استفاده يمند بهرهبراي هايي  ايجاد مکان
با در برداشتن دو واژه تا حدودي  »طراحي شهري«. است
واژگان . اصطالحي دوپهلو است تاًيماه، ساز مسئله

ور جداگانه معاني به ط کيهر  »شهر«و  »طراحي«
خصوصيات شهرها و  »شهر«با واژه : روشني دارند

به  »طراحي«کند و  مي شهرهاي کوچک به ذهن خطور
تنظيم و ، برنامه ريزي، مثل طرح کلي ييها تيفعال

با اين . رنگ آميزي و الگوسازي اشاره دارد، ترتيب دادن
در حرفه طراحي شهري مرسوم  معموالًوجود چنان که 

معناي گسترده و جامعي دارد  »شهري«الح اصط، است
بلکه ، گيرد مي که نه فقط شهر و شهر کوپک را در بر

هم به جاي  »طراحي«. شود مي شامل روستا و دهکده نيز
بيشتر ، اينکه تعبير زيبايي شناسانه خشکي داشته باشد

در رابطه با حل کارآمد مسائل و يا فرآيندهاي ايجاد يا 
  )۳، ۱۳۸۸کارمونا و ديگران ( .سازماندهي توسعه است

شکل دادن و اي  طراحي شهري فعاليت ميان رشته
که به هر دو فرآيند اين شکل ، شهريهاي  اداره محيط

عالقمند ، گيرند مي دهي و فضاهايي که به کمکش شکل
اجتماعي ، طراحان شهري با ترکيب مالحظات فني. است

 استفاده از هر دو ابزار ارتباطي بصري و کالمي، و بياني
 ‐ پيوسته اجتماعيهاي  و در تمامي مقياس، کنند مي

طراحي شهري بخشي از . شوند مي مکاني شهري دخيل
  )۱۷۲، ۱۳۸۴مدني پور . (فرآيند توليد فضاست

  
  ٢امنيت اجتماعي

حالت فراغت «امنيت اجتماعي در معناي گسترده 
همگاني از تهديدي است که کردار غير قانوني دولت يا 

ا فردي يا گروهي در تمامي يا بخشي از دستگاهي ي
  )۲۹، ۱۳۸۸عالي پور ( ». جامعه پديد آورد

افراد براي تحقق و تحكيم امنيت و جايگاه خود 
مختلف  يها گروهناگزير از عضويت در اجتماعات يا 

اين سطح از امنيت تحت عنوان امنيت . اجتماعي هستند
امنيت . گيرد ورد توجه و بحث قرار ميم اجتماعي
نوع و سطحي از احساس اطمينان خاطر است ، اجتماعي

سايت مرکز . (كه جامعه و گروه در آن نقش اساسي دارد
  )www.csss.ir مطالعات جامعه و امنيت 

 از حفاظت يا دفاع به گردد مي باز امنيت مفهوم
 ضايف در امنيت مفهوم. اموال و دوستان، خانواده، خود

 سوي از کند و مي پيدا ارتباط جرم با سو يک از شهري
 از. شدن واقع ديده بزه از ترس و ديده بزه مفهوم با ديگر
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 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

 احساس يا، خطر و ترس ميان بايست مي سوي ديگر
 نظر از. قائل شد تفاوت بودن امان در و کردن امنيت
 اندازه به جرم وقوع از ترس يعني، جرم اثرات درک علمي
 جرم وقوع از حاصل آماري يعني خطرهاي ،آن خود

 باعث، شدن قرباني از ترس به نسبت واکنش. دارد اهميت
 يا کنند دوري خطرات از، مردم از بسياري که شود مي

 کاهش را شان گرفتن خطر قرار معرض در ميزان حداقل
 نه مردم حضور عدم به منجر تواند مي خود اين که، دهند
 عمومي فضاهاي بيشتر در بلکه خاص مکان يک در تنها
 شهري فضاي آرامش که کند مي بيان جکوبز جين. شود
 پليس حضور با شود ولي نمي نيتأم پليس لهيبه وس ابتدا

 لهيوس به ابتدا، شهري فضاي آرامش. شود مي ضروري
 استانداردهاي و اجتماعي دهيچيپ و ناخودآگاه شبکه
  )۱۴، ۱۳۸۵مديري . (شود مي حفظ مردم ميان موجود
 سحساو ا سالم عجتماا يك مينهز پيش منيتا

 دتسعاو  ستا نسانيا معاجو توسعه زسا بستر منيتا
 ناشي سحساو ا منيتا ءبقاو  حفظ وگردر  عجتماا يك

 مشهر مستلز عمومي يفضادر  دممر رحضو. ستاز آن ا
 مهمتريناز  يكي. ستا نناآ يسواز  منيتا سحساا
 عمومي ياهافض در دممر رحضو هتهديدكنند ملاعو
 يفضاهاو  مكانها منيانا. ستا منيانا سحساا يا ستر

 مختل همرروز ندگيزرا در سالمتيو  طنشا، عمومي
و  فرهنگي شدراه ر سر بر مانع ديجاا باو  ميكند
 تحميل جامعه بررا  ديزيا يهزينهها، عمومي كترمشا

  )۲۵، ۱۳۸۹کامران و شعاع برآبادي . (يدمينما
رسد تفاوت  مي م به نظرآنچه در اين راستا مه

همگان به امنيت نياز . امنيت و احساس امنيت است
زيرا چه ، ولي احساس امنيت فراتر از امنيت است، دارند

برند  مي به سربسا فردي در حالي که ديگران در امنيت 
مثل قرار گرفتن در يک گروه ، احساس امنيت نکند
  )۲۲۳، ۱۳۸۷رباني . (اجتماعي تازه وارد

کاال و  نيتر مهمامنيت به عنوان  الهر حبه 
 بابت امنيت طبعاًکه . باشد مي تقاضا نيتر مهم نيهمچن
بيشتر و هاي  بين هزينه، از اين رو. بايد هزينه کرد مي

به عبارت ديگر . امنيت رابطه مستقيمي وجود دارد
به علت ارزان بودن محيط اي  زندگي در مناطق حاشيه

متعددي هاي  نا امني طبعاً)  ...و قيمت زمين ( جغرافيا
  )۲۲۸، ۱۳۸۷ رسول، رباني. (وجود دارد

امنيت اجتماعي در حوزه جرم به هاي  شاخص
 : باشد مي تفکيک نوع جرم بصورت زير

، بانک، مغازه، منزلمانند سرقت  مهمهاي  سرقت .۱
، موتور سيکلت، اماکن دولتي، اماکن خصوصي

 راهزني، احشام، اتومبيل
، جيب بري، داخل خودرودد مان خردهاي  سرقت. ۲

 ها سرقتساير ، کيف قاپي
  سرقت مسلحانه. ۳
  سرقت به عنف. ۴
  يريگ گروگانآدم ربايي و . ۵
  شرارت. ۶
 )۱۴۰، ۱۳۸۸نجات و ياوري (  قتل. ۷

  
جلوگيري از جرم از طريق طراحي محيطي 

CPTED 
، ۱۹۷۰در دهه  CPTEDاز زمان آفرينش مفهوم 

 به عنواني محيطي جلوگيري از جرم از طريق طراح
رويکرد اجرايي جهت ترين  و اصلي نيتر محبوب

آمريکاي شمالي و استراليا ، جلوگيري از جرم در اروپا
با در نظر داشتن هسته اصلي آن که . گسترش يافته است

جرم و ترس و افزايش  طراحي و استفاده کارآ در کاهش
در مورد ، هدف خود دارد به عنوانکيفيت زندگي را 

CPTED  به عنوان يک رويکرد مدرن و امروزي اتفاق
 )۶۹، ۲۰۱۰ نالد ير. (نظر وجود دارد

تواند سبب پيشگيري يا ايجاد  نمي طراحي به تنهايي
بالقوه در محيط  يها فرصتتواند  مي اما، جرم شود

و همچنين ميزاني را ، مصنوع را افزايش يا کاهش دهد
تحت را که احتمال ارتکاب اعمال مجرمانه وجود دارد 

محيط داراي يک توانايي ، به زبان ديگر. قرار دهد ريتأث
اما ، دروني و يا مستعد براي ايجاد شرايط خاص است

  )۱، ۱۹۹۶ساموئلز . (ايجاد کننده انجام يک رفتار نيست
محل و موقعيت وقوع رفتار آنوميک و جرم در 

بر طبق . يابد مياي  بررسي عوامل موثر بر جرم نقش ويژه
نوع رفتار آنوميک و جرم در صورت  اساساً هر، زيرنمودار 

 :زير خواهد بود مؤلفهتجزيه متشکل از سه 

  محل و موقعيت     

  
  قربانی                                         خالفکار 
  )۷۲، ۱۳۸۷صالحي ( رفتار آنوميک يها مؤلفه: ۱ شکل

 ا آنومیيجرم 
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  ...CPTEDاز نظر شهروندان بر اساس مدل  يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يرابطه طراح 
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  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

موقعيت و محل

محل و موقعيت  رأسدر عوامل فضايي و کالبدي 
  )۷۲، ۱۳۸۷ يصالح. (قابل تبيين هستند

حضور همزمان ، در واقع اين بر اساس اين رويکرد
در محيط و بستر مناسب انجام جرم  کار خالفو  ٣قرباني

  . شود مي سبب وقوع جرم
  
  
  کار خالف                                                  قرباني
  
  )۷۳، ۱۳۸۷صالحي ( وقوع جرم  گانه سهعوامل : ۲شکل 
  

 CPTEDتعدادي از تغييرات و اصالحات در اساس 
که هايي  بر روي زمينه CPTED عموماً. عرضه شده است

که آسيب هايي  افتد و تکنيک مي در آن جرم اتفاق
زيرا بر . کند مي تأکيد، دهند مي پذيري محيط را کاهش

تواند به  مي اساس نظريه ترکيب محيط کالبدي هم
تواند مانع از وقوع آن  مي ارتکاب جرم کمک کند و هم

  . شود
نظريه ايست براي  CPTED، ٤بر طبق نظر هاگ
سريع محيطي که در  يکار دستطراحي يا مديريت و يا 

 به طريقي سيستمي و به روش ثابت رخها  آن جرم
درگير تغيير  عموماً CPTEDدر حالي که . دهند مي

امکان عمل مجرمانه کاهش يابد  کهاي  محيط به گونه
 هدف آن پيامدهايي چون کاهش ترس از جرم. است

، افزايش کيفيت زيبايي محيط، )افزايش احساس امنيت(
به ويژه ، افزايش حس وفاداري به قانون در بين شهروندان

کاهش رغبت محيط براي حمايت از اعمال مجرمانه 
 . است

، است کهبر اساس اين ديدگاه اين سؤاالت مطرح «
هدف يا مفهوم فضاي شهري چيست؟ آيا اين فضاها هر 

مقصود ، يک به منظور حمايت از رفتارهاي تعيين شده
قانوني و ، فرهنگي، اجتماعيهاي  باشند؟ راه مي نظر

چه چيزهايي ، کند مي روانشناسي که فضا را تعريف
  »؟هستند

از  CPTEDتخصصي هاي  در اين چارچوب طرح
کنترل دسترسي ، کنند مي استفاده سه استراتژي اساسي

صالحي . (نظارت طبيعي و تقويت منطقه اي، طبيعي
۱۳۸۷ ،۱۳۵(  
منطق طراحي محيط خارجي ويژه جهت «

جلوگيري از ارتکاب جرم به داليل متعدد عقالني 
براي مثال تالش با هدف جلوگيري از . پذيرفتني است

عاب نظير ايجاد ارهايي  ارتکاب جرم با استفاده از روش

آيد  مي چه به صورت کلي و چه به صورت خاص به نظر
تواند بر  مي CPTEDدر نتيجه  ...ت که کمتر کارآمد اس

. روي خطر ناشي از جرم و حس فردي آن تأثير گذارد
 ولي هنوز اين نظريه در مورد محيط خارجي به کار

، رود و محدود شده است اما براي تأثيرگذاري بيشتر مي
CPTED ر دو زمينه محيط خارجي و داخلي بايد در ه

اعمال شود و يا اينکه به ترتيب روي هر دو محيط مکان 
 )۱۳، ۱۹۹۶رابينسون ( ». و متخلف اعمال شود

 CPTEDنظريه ، مطابق نظر مؤسسه مبارزه با جرم
جفري موجب تغيير محيط کالبدي با هدف مبارزه با 

داد  را افزايش مسئلهجرم شد و ارتباط شهروندان با اين 
  )۱۳۵، ۱۳۸۷صالحي . (و از پليس محوري کاست

  
  پيشينه پژوهش

پيشينه و زمينه نظري مباحث جرم شناسي شهري 
را بايد حداقل از مکتب جامعه شناسي شيکاگو و 

  . مطالعات اوليه اکولوژي شهري مورد بررسي قرار داد
در  ۱۹۱۶اکولوژي شهري براي اولين بار در سال 

 ۱۹۲۰به وجود آمد و طي دهه شهري هاي  زمينه بررسي
مطالعات اکولوژي اجتماعي شهرها به شدت از مکتب 
جامعه شناسي شيکاگو تأثير پذيرفت علم اکولوژي 

وي کوشيد تا مفاهيم . شهري را رابرت پارک بنيان نهاد
زيست شناختي علم اکولوژي را در مطالعات شهري مورد 

، )سانيان( در تعريف اکولوژي شهري. استفاده قرار دهد
آن را علم شناسايي روابط متقابل ميان انسان و محيط 

براي هايي  توصيه. پارک در اثر معروف خود. اند کردهذکر 
شهر را به ، پژوهش در مورد رفتار انساني در محيط شهر

مثابه آزمايشگاهي جهت بررسي رفتارهاي انساني مطرح 
در جامعه شناسي ، بعدها در چارچوب اين موضوع. کرد
ري و سپس در جرم شناسي از مکتبي به نام مکتب شه

اين مکتب روي رفتار . شود مي اکولوژي شهري نام برده
مفاهيم . نمايد مي شهري تمرکزهاي  انسان در محيط

، انطباق، تسلط، زيست شناختي همچون عامل رقابت
هاي  توالي و تسلسل و اصالح در بررسي نابرابري

عي و ناآگاهانه اجتماعي شهر براي درک انطباق جم
انساني در محيط شهر اقتباسي از اين هاي  جمعيت

 . مکتب است
به نظر پارک جامعه انساني از يک طرف داراي مظهر 
ماهيت انساني مبتني بر اصالت فايده و سود شخصي با 

است و از طرف ديگر ) رقابت براي بقا( آزادي در انتخاب
  . تجلي گاه اهداف مشترک جمعي است
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 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

اگر چه شهر خود معلول و ساخته و ، ديگربه عبارت 
ليکن به عنوان يک عامل ، پرداخته اراده انساني است

تواند قوانين مسلط خود را بر ساکنينش تحميل  مي مهم
نموده و برخي رفتارهاي انساني را تحت تأثير خود قرار 

  )۱۳۰، ۱۳۸۷ صالحي. (دهد
اگرچه پيشينه نظري مباحث جرم شناسي ريشه در 

ولي مباحث مربوط به نقش طراحي ، يکاگو داردمکتب ش
به جرم و امنيت  ربوزشهري و محيطي در مباحث م

اجتماعي تا اواخر دهه پنجاه و ابتداي دهه شصت 
، ۱۹۶۱در سال . ميالدي مورد توجه و بررسي قرار نگرفت

موضوع وحشي گري خياباني را مورد » جين جيکوب«
هاي  بر حوزه جيکوب بر وجود نظارت. بررسي قرار داد

به منظور تفکيک فضاي ها  عملکردي و تعريف حوزه
) ۱۹۶۱( براي جيکوب. خصوصي و عمومي تاکيد دارد

پيش نياز طراحي واحد همسايگي موفق اين است که 
. احساس امنيت کندها  فرد در آن حوزه در ميان غريبه

چون ايجاد هايي  جيکوب شيوه، به جاي حضور پليس
اجراي ، طلبانه محيط توسط مردمکنترل داوهاي  شبکه

، طراحي معابر پياده ويژه، استانداردهاي طراحي
فکر شده عملکردها و فعال کردن استفاده  يجوار هم

کنندگان در امر کنترل محيط و رويارويي با بي نظمي را 
  . کرد مي به منظور حفظ صلح و امنيت عمومي پيشنهاد

در ها  جيکوب معتقد است رفت و آمد غريبه
هايي  مکانها  چرا که خيابان. بايد کنترل شودها  خيابان

اين . کنند مي آمد و شوها  در آنها  هستند که غريبه
که هايي  تنها بايد از شهر در برابر غريبه فضاها نه
بلکه بايد افراد بسياري را که از اين ، دفاع کند، غارتگرند
کنند مورد حمايت  مي در صلح و صفا استفادهها  مکان

. کند نيتأمرا به هنگام عبور ها  رار دهد و امنيت آنق
  )۲۴۴. ۱۳۸۸کارمونا و ديگران (

در واقع جين جيکوب با طرح نظرياتش در کتاب 
، ٥خود تحت عنوان مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريکا

تأثيري بسيار چشمگير در نظريات جرم شناسي شهري 
  ) ۳۷۶، ۱۳۷۵ يشوا. (ايفا کرد

اشخاصي بود که در ترين  برجستهاز  ٦اليزابت وود
از  ۱۹۷۲تا  ۱۹۶۵ يها سالمطالعات خود در طي 

اهميت عينيت بخشيدن به نظريه طراحي کالبدي در 
اعتقاد وود بر اين بود که مديران . کرد مي اجتماع دفاع

سبب توقف اعمال ، توانند نمي مناطق مسکوني هرگز
بي قيد و حتي يک گروه کوچک از  نيمستأجر مخرب 

هنگامي که وود براي گروه خانه سازي . مخالفين شوند
او براي رضايت بخش کردن محيط ، کرد مي شيکاگو کار

 تالش زيادي، داشتند يتر نييپازندگي افرادي که شأن 
او با هدف باال بردن کيفيت زندگي براي ساکنين . کرد مي

و افزايش زيبايي محيط مسکوني سعي در تغيير طراحي 
  . ردک ها طيمحاين 

در نظر ها  يکي از اهداف او بهبود نماي ساختمان
همچنين فضاهايي ايجاد کرد که ساکنين . ساکنين بود

در آن به دور هم جمع شوند که نتيجه آن افزايش امکان 
عقيده وود در مورد کنترل . نظارت بر ساکنين بود

اجتماعي محيط مسکوني مبتني بر حضور و نظارت 
مناطقي که از ديد پنهان . يدگرد مي توسط خود ساکنين

. هيچ کنترلي هم در آنها مؤثر نيست حاًيصرو اند  مانده
وود نيز عقيده داشت که بعضي از انواع ، همانند جيکوب

که اي  سبب از بين رفتن کنترل اجتماعيها  طراحي
  . شود مي ،گيرد مي توسط ساکنين صورت

وود در بررسي خود به اين نتيجه رسيد که چگونه 
عمومي هاي  اجرايي مجتمعهاي  صات کالبدي طرحمشخ

فيزيکي ذاتي مربوط به آنها از ارتباطات و هاي  و ويژگي
. کند مي مسکوني ممانعتهاي  تماس شهروندان در بلوک

تماس و ارتباطي که زيربناي کنترل اجتماعي غير رسمي 
  )۱۳۶، ۱۳۸۷صالحي . (است

 براي اولين ٧هنگامي که ري جفري، ۱۹۷۱در سال 
را ٨بار مقاله پيشگيري از جرم توسط طراحي محيطي

نقطه عطف مهمي در ارتباط با بررسي ، منتشر کرد
اعمال غير قانوني و رفتارهاي ، اجتماعيهاي  ناهنجاري

در حالي که تا قبل از آن ديدگاه غالب . آنوميک پديد آمد
، مطالعه خود جرم بود، در مطالعه مباحث جرم شناسي

صالحي . (سعه تئوري جرم شناسي شداين مقاله سبب تو
۱۳۸۷ ،۱۳۳ (  

ري جفري در . که دکتر سي CPTEDانديشه کلي 
کتاب خود با عنوان جلوگيري از جرم از طريق طراحي 

آورد بر اساس اين فرض توسعه يافته است  مي محيطي
 که طراحي مناسب استفاده کارآ از محيط مصنوع

ش ميزان تواند منجر به کاهش ترس از جرم و کاه مي
  )۱، ۲۰۰۰کرو . (و بهبود کيفيت زندگي گردد، جرم

هاي  بعضي از ايده ۱۹۷۳اسکار نيومن نيز در سال 
جيکوبز را پرورش داده است و بر نظارت و تعريف 

نيومن در کتابش با . کند مي گوناگون تاکيدهاي  حوزه
 مردم و طراحي در شهر نا آرام: فضاي قابل دفاع«عنوان 

ارتکاب جرم در هاي  در مورد محلاي  مطالعه) ۱۹۷۳(
وي . مسکوني در نيويورک انجام داده استهاي  مجموعه

کند که  مي پيشنهادها  در مورد طراحي دوباره فضا
فضاهاي شهري بايد دوباره به طريقي ساخته شوند که 
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  ...CPTEDاز نظر شهروندان بر اساس مدل  يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يرابطه طراح 

۷ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

قابل زندگي باشند و به جاي پليس توسط مردمي که در 
ن سه اصل را در نيوم. کنند کنترل شوند مي آن زندگي

 مسکوني مهمهاي  رابطه با افزايش جنايت در بلوک
  :»شمارد مي
 )شناسند نمي مردم همسايگانشان را( عدم شناسايي •
شود  مي که موجب، عدم وجود نظارت عمومي •

 . صورت گيرند و مخفي بمانندتر  جنايات آسان
که موجب فرار جانيان ، فرارهاي  دسترسي به کانال •

 . شود يم از صحنه جنايت
وي با توجه به اين اصول ايده طراحي فضاي قابل 

نيومن انواع مختلف . کند مي دفاع را پي ريزي
چون ايجاد موانع واقعي و سمبوليک به هايي  مکانيزم

کند و  مي منظور تعريف فضا و حوزه تحت نفوذ پيشنهاد
دهد تا  مي را براي نظارت بر محيط گسترشهايي  فرصت

جلوگيري از . کنترل ساکنان درآورد بتوان محيط را تحت
نقاط ، در کل )CPTED(طراحي محيطي جرم از طريق 

ايده اصلي اين . نيومن داردهاي  اشتراک فراواني با ايده
شود تا وقوع  يکار دستتواند  مي است که محيط فيزيکي

جرم و ترس از وقوع جرم از طريق تقليل بروز رفتارهاي 
  )۲۴۴، ۱۳۸۸ديگران کارمونا و . (خالف کاهش يابد
 ي هينظر ٩ويلسون و کلينگ ۱۹۸۲در سال 

هاي  ه پنجرهينظر. را ارائه نمودند ١٠شکستههاي  پنجره
 ۱۹۸۲نگ در سال يلسون و کليو يشکسته که از سو

خشن و به هم ، آلوده يشهرهاي  طيارتباط مح، ارائه شد
  . کند مي ريش جرم تعبيخته را با افزاير

، ک ساختمانيشکسته هاي  پنجره، دگاهين ديطبق ا
در آنجاست و نبود  يو جمع ينشانه نبود کنترل فرد

 ينيمجرم يبه مثابه چراغ سبز برا ياجتماعهاي  کنترل
ن يمت شمرده و در اياست که منتظرند تا فرصت را غن

و  يصنعتهاي  ساختمان. مرتکب جرم شوندها  مکان
 يوارهايد، شکستههاي  در و پنجره، بدون سکنه يتجار

ف و پر از يکث يعمومهاي  محوطه، ترک دار و مخروبه
مناطق شهر احتمال وقوع جرم را در  يآشغال در برخ

 يدهد برخ مي ن نشانيدهد و ا مي شيافزاها  ن مکانيا
ارتکاب  ين بالقوه برايجاذب مجرم، خاصهاي  طيمح
  )۸۲، ۱۳۸۰ يکالنتر. (باشد مي جرم

کالرک ن بار توسط ياول يريشگياز پ يگرينوع د
د يو با عقا يريشگيد که پيگرد يمعرف) ۱۹۹۲( يسيانگل
ت آنها يکه باعث محبوب) ۱۹۷۲( ومنيو ن يجفر، يقبل

ت وقوع يتوان با وضع مي نکه جرم رايبر ا يمبن، شده بود
ق يتوان از طر مي ن رو جرم رايجرم مرتبط دانست و از ا

  . ل کرديتعد يط کالبديو اصالح مح يطراح

ه انتخاب ينش مبتکر نظريه کرکالرک به همرا
ن يدگاه مجرمين ديدر ا. بودند يدر جرم شناس يمنطق
ق انجام جرم يهستند که از طر يرندگان منطقيم گيتصم

کنند و  مي ش فکريخو يو مال يبه مسائل اقتصاد
 ين موضوع سعيبه ا ياز جرم با آگاه يوضع يريشگيپ

  . انجام جرم را داردهاي  در کاهش فرصت
دارد  يک منظور اجتماعيقابل دفاع  ياهاجاد فضيا
به  يمناطق شهر ين است که ساختار کالبديو آن ا
ها  باشند که مراقبت و کنترل سطوح اطراف دانهاي  گونه

مختلف را به انجام  يبا کاربردها يشهرهاي  و بلوک
و ها  ابانيخ ها، رساند که منظور از سطوح اطراف دانه

دورها و راهروها و يکر وها  اطراف ساختمانهاي  نيزم
شود و مردم  مي گر را شامليد يارتباط يو فضاهاها  پله

ار خود در شهر به يدر اخت يسازد که از فضاها مي را قادر
با و  يقيحق يک زندگينحو مطلوب استفاده نموده و از 

قابل دفاع بدون دخالت هاي  فضا. شوند مند بهره ارزش
ود آرامش و خ يبه خود يسيو پل يستم دولتيک سي
ه بر يتکها  ن فضايت در ايت را به همراه دارد و امنيامن

که باعث کاهش  يبه نحو، خواهد داشتها  ن فضاينفس ا
 يصالح. (گردد مي يم شهرياز جرا يم و دوريجرا

۱۳۸۷ ،۱۴۸(  
  

  روش پژوهش
 يطراح رابطه ين پژوهش در پينکه ايبا توجه به ا

 بر شهروندان نظر از ياجتماع تيامن زانيم با يشهر
 نظر از پژوهش نيا، باشد مي CPTEDمدل  اساس
 در رايز. است يهمبستگ، نوع نظر از و يکاربرد، هدف

 پژوهش در که است يريمتغ دو نيب ن رابطهييتع يپ
ن پژوهش با توجه به يدر ا. رديگ مي قرار يبررس مورد
 جامعه. ن شده استييتع يجامعه آمار، ياصل سؤال
 ده شامل که باشد مي کرج شهر پژوهش نيا يآمار

 کرج يشهردار يبند منطقه با مطابق يشهردار منطقه
 ت شهر کرجيبرابر با جمع يحجم جامعه آمار. باشد مي
نفوس و مسکن سال  يسرشمار بر اساسباشد که  مي

. باشد مي نفر ۱۷۳۲۲۷۵ران برابر با يمرکز آمار ا ۱۳۸۵
  ) www.amar.org.irران يت مرکز آمار ايوب سا(

اي  مرحله چنداي  خوشه روش به يريگ نمونه روش
 به، يا طبقه يتصادف روش از استفاده با که باشد مي
 محله آن از پس و هيناح سپس، منطقه از ابتدا بيترت

، مورگان‐يکرجس جدول به توجه با. شود مي يريگ نمونه
 يخاک. (باشد مي n=384 معادل نمونه حداقل حجم

۱۳۸۷ ،۲۷۶(  
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  و روزبه خلقت دوست يياکبر رضا يمقدم، عل يافسانه زمان 
  

۸ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

 خالصه متغيرهاي جمعيت شناختي نمونه: ۱جدول 
  ميانگين سن کل سال۵/۳۵

 مرد  زن
  نسبت جنسيت کل

۵/۴۷%  ۵/۵۲% 
 متأهل  مجرد

  تأهلوضعيت 
۸/۳۹%  ۲/۶۰% 

 زير ديپلم ديپلم فوق ديپلم  ليسانس  فوق ليسانس  دکتري
 ميزان تحصيالت کل

۲/۱%  ۹/۶%  ۹/۲۹%  ۱/۱۴% ۳/۳۳% ۶/۱۴% 
 ميانگين زمان اقامت سال۰۳/۲۱

  
 انجام روش دو به پژوهش نيا در اطالعات يگردآور
  :گرفته است

ات ينظر نيتر مهم يکه به بررس: يروش کتابخانه ا )۱
 . نه پژوهش پرداخته شده استيشيو پ

 يکه از روش پرسشنامه حوزه شهر: يدانيروش م )۲
در  .و شهروندان شهر کرج استفاده شده است

 يت شناسيمشخصات جمع، بخش اول پرسشنامه
ده شد و يآنها پرس يان و اطالعات فرديپاسخگو

 ياصل يها پرسشدر بخش دوم پرسشنامه به 
باشد  مي سؤال ۲۴ يپرسشنامه دارا. پرداخته شد

ه ير مربوط به چهار فرضيکه در مورد چهار متغ
 . اند پرداختهن پژوهش به پرسش يا
  
 پژوهشهاي  افتهيو ها  ل دادهيه و تحليتجز

نمونه مورد مطالعه  يت شناختيجمع يرهايمتغ
 يدانيشده از مطالعات م يگردآورهاي  مطابق با داده

  . باشد مي )۱( مطابق با جدول شماره
ي طراحي ها مؤلفهجهت تعيين همبستگي بين 

شهري و ميزان امنيت اجتماعي در شهر کرج، ميزان 
ج به تفکيک نوع جرم جرايم در مناطق ده گانه شهر کر
  .آمده است ۲بر حسب درصد در جدول شماره 

  
  شهر کرج بر حسب درصد يک مناطق ده گانه شهرداريزان جرم به تفکيم: ۲جدول 

 ۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ جرم/  منطقه

 ۰.۲ ۰.۵۲ ۰.۵ ۰.۳ ۰.۶ ۰.۴۶ ۰.۵۶ ۰.۶ ۰.۳ ۰.۴ سرقت از منزل

 ۰.۰۰۹ ۰.۰۰۳ ۰.۰۰۳ ۰.۰۰۱ ۰.۰۰۲ ۰.۰۰۵ ۰.۰۰۶ ۰.۰۵۶ ۰.۰۱ ۰.۰۱۵ سرقت از بانک

 ۰ ۰.۰۰۳ ۰.۰۰۴ ۰.۰۰۱ ۰.۰۰۷ ۰.۰۰۲ ۰.۰۰۶ ۰.۰۰۷ ۰.۰۰۱ ۰.۰۰۲يسرقت از اماکن خصوص

 ۰.۰۰۹ ۰.۰۳ ۰.۰۳۳ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۳۸ ۰.۰۵۶ ۰.۰۱ ۰.۰۱۵ يسرقت از اماکن دولت

 ۰.۵۱ ۱.۲۵ ۱.۳ ۰.۱ ۱.۳۳ ۱.۲ ۱.۳ ۱.۳۳ ۰.۱ ۱.۱۱ کلتيسرقت موتور س

 ۱.۲ ۱.۶۹ ۱.۷۱ ۱.۳۲ ۱.۸۸ ۱.۶۱ ۱.۸ ۱.۸۸ ۱.۳۲ ۱.۴۱ لياتومب سرقت

 ۰.۴۸ ۰.۷۷ ۰.۷۵ ۰.۶ ۰.۸۷ ۰.۷ ۰.۸ ۰.۸۷ ۰.۶ ۰.۶۵ سرقت احشام

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ يراهزن

 ۱.۵۷ ۲.۴۷ ۲.۴۵ ۲ ۲.۷ ۲.۴ ۲.۶۱ ۲.۷ ۲ ۲.۳۲ لياتومبل يسرقت وسا

 ۰.۰۲ ۰.۰۵۵ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۶۱ ۰.۰۶ ۰.۰۵۸ ۰.۰۶۱ ۰.۰۴ ۰.۰۵ يب بريج

 ۰.۰۱۱ ۰.۰۴ ۰.۰۳۵ ۰.۰۲ ۰.۰۴۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴۲ ۰.۰۲ ۰.۰۲۵ يف قاپيک

 ۰.۳۳ ۰.۷ ۰.۶۸ ۰.۵ ۰.۷۵ ۰.۶۱ ۰.۷۱ ۰.۷۵ ۰.۵ ۰.۰۵۸ سرقت مسلحانه

 ۰.۱ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۱۳ ۰.۲۴ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲ ۰.۱۳ ۰.۱۶ عنف

 ۰.۰۰۳ ۰.۰۱۱۵۰.۰۱۲ ۰.۰۱۴۵۰.۰۰۷ ۰.۰۱ ۰.۰۱۴۵۰.۰۱۴ ۰.۰۰۷ ۰.۰۰۹ ييآدم ربا

 ۰.۰۴ ۰.۱ ۰.۱ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۰.۱۳ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ريسا
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  ...CPTEDاز نظر شهروندان بر اساس مدل  يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يرابطه طراح 

۹ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  اولويت بندي نمرات بر اساس نمره جرم: ۳جدول 
 نمره جرم نمره طراحي شهري منطقه

۱۰ ۳.۲۷ ۰.۳۴ 

۲ ۲.۱۰ ۰.۴۷ 

۷ ۲.۴۲ ۰.۴۷ 

۱ ۲.۵۱ ۰.۵۳ 

۵ ۲.۴۸ ۰.۵۷ 

۸ ۲.۴۳ ۰.۶۱ 

۹ ۲.۳۹ ۰.۶۱ 

۴ ۲.۳۸ ۰.۶۶ 

۳ ۲.۳۳ ۰.۶۹ 

۶ ۲.۳۴ ۰.۶۹ 

  
ن يا عدم وجود رابطه و همچنين وجود و ييجهت تع

به دست هاي  ابتدا با توجه به داده، ن رابطهيا يچگونگ
ن آمار يو همچناي  و کتابخانه يدانيآمده از مطالعات م

ر يمطابق با جدول ز يشهر ينمرات جرم و طراح، موجود
 يت بنديد که بر اساس نمره جرم اولوياستخراج گرد

  . ل قرار گرفتيه و تحليشده و مورد تجز
 يل انجام گرفته بر رويه و تحليبر اساس تجز

ل به يپژوهش به صورت ذهاي  پاسخ پرسش ها، داده
  . دست آمد

  
ت يزان امنين اندازه و فرم فضا با ميا بيآ :۱ سؤال
  رابطه وجود دارد؟ ياجتماع
ن يد که بين پرسش فرض گرديپاسخ به ا يبرا

رابطه وجود  يت اجتماعيزان امنيرم فضا با ماندازه و ف
 يبا استفاده از آزمون همبستگها  ل دادهيج تحلينتا. دارد
  . ر آمده استيرسون در جدول زيپ

  

ها بر اساس  همان گونه که از نتايج تحليل داده
آيد، با توجه به اينکه نتيجه به دست  بر مي) ۴(جدول 

است و بزرگتر از که عدد مثبتي  ۰.۶۴آمده برابر با عدد 
اي مستقيم و قوي ميان  باشد، بنا بر اين رابطه مي ۰.۵

اندازه و فرم فضا با ميزان امنيت اجتماعي وجود دارد و 
ين اندازه و فرم فضا با ب«مبني بر اينکه  ۱فرضيه شماره 

مورد تاييد قرار  »ميزان امنيت اجتماعي رابطه وجود دارد
  . گرفت

ز آنجايي که ميان نمره توان گفت که ا در واقع مي
اندازه و فرم فضا با نمره حاصل از جرائم  مؤلفهحاصل از 

اي قوي  رخ داده در مناطق ده گانه شهرداري کرج رابطه
سبب کاهش  مؤلفههاي اين  وجود دارد و بهبود شاخص

ميزان جرم و در نتيجه افزايش امنيت اجتماعي گرديده 
با ميزان امنيت است، در نتيجه ميان اندازه و فرم فضا 

اي که با  اي مستقيم وجود دارد، به گونه اجتماعي رابطه
بهبود اندازه و فرم فضا، ميزان امنيت اجتماعي نيز 

  . يابد افزايش مي
  

  رسونيپ يب همبستگيه اول با استفاده از ضرياثبات فرض: ۴ جدول
 نمره جرم اندازه و فرم فضا  

 اندازه و فرم فضا

 ۰.۵۸۹ ۱ رسونيپ يهمبستگ

Sig. ۰.۰۴۴ 

 ۱۰ ۱۰ تعداد

 نمره جرم

 ۱ ۰.۵۸۹ رسونيپ يهمبستگ

Sig. ۰.۰۴۴ 

 ۱۰ ۱۰ تعداد
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۱۰ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

  اثبات فرضيه دوم با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون: ۵جدول 
 نمره جرم آسايش بصري و محيطي  

 آسايش بصري و محيطي
 ۰.۶۲۱ ۱ همبستگي پيرسون

Sig. ۰.۰۲۸ 
 ۱۰ ۱۰ تعداد

 نمره جرم
 ۱ ۰.۶۲۱ همبستگي پيرسون

Sig. ۰.۰۲۸ 
 ۱۰ ۱۰ تعداد

  
زان يبا م يطيو مح يش بصرين آسايا بيآ :۲ سؤال

  رابطه وجود دارد؟ يت اجتماعيامن
ن يد که بين پرسش فرض گرديپاسخ به ا يبرا

رابطه  يت اجتماعيزان امنيبا م يطيو مح يش بصريآسا
با استفاده از آزمون ها  ل دادهيج تحلينتا. وجود دارد
  . ر آمده استيرسون در جدول زيپ يهمبستگ

بر اساس ها  ل دادهيج تحليهمان گونه که از نتا
جه به دست ينکه نتيبا توجه به ا، ديآ مي بر) ۵( جدول

است و بزرگتر  يکه عدد مثبت ۶۲۱. ۰ آمده برابر با عدد
 نيب يم و قوين رابطه مستقيبنا بر ا، باشد مي ۵. ۰از 
وجود  يت اجتماعيزان امنيبا م يطيو مح يش بصريآسا

ش ين آسايب«نکه يبر ا يمبن ۲ه شماره يدارد و فرض
رابطه وجود  يت اجتماعيزان امنيبا م يطيو مح يبصر
  . د قرار گرفتييمورد تا »دارد

ان نمره يکه م ييتوان گفت که از آنجا مي در واقع
حاصل  با نمره يطيو مح يش بصريآسا مؤلفهحاصل از 

کرج  ياز جرائم رخ داده در مناطق ده گانه شهردار
 مؤلفهن ياهاي  وجود دارد و بهبود شاخص يقواي  رابطه

ت يش امنيجه افزايزان جرم و در نتيسبب کاهش م
و  يش بصريان آسايجه ميدر نت، ده استيگرد ياجتماع
م وجود يمستقاي  رابطه يت اجتماعيزان امنيبا م يطيمح
، يطيو مح يش بصريکه با بهبود آسااي  به گونه، دارد
  . ابدي مي شيز افزاين يت اجتماعيزان امنيم

  

زان يبا م يريو نفوذپذ يين سازمان فضايا بيآ :۳ سؤال
  رابطه وجود دارد؟ يت اجتماعيامن

ن يد که بيفرض گرد سؤالن يپاسخ به ا يبرا
 يت اجتماعيزان امنيبا م يريو نفوذپذ ييسازمان فضا
با استفاده از آزمون ها  ل دادهيج تحلينتا. داردرابطه وجود 

  . ر آمده استيرسون در جدول زيپ يهمبستگ
) ۶(ها بر اساس جدول  که از تحليل داده گونه همان

آيد، با توجه به اينکه نتيجه به دست آمده برابر با  بر مي
 ۵. ۰که عدد مثبتي است و بزرگتر از  ۶۶۴. ۰عدد 
مستقيم و قوي بين سازمان  باشد، بنا بر اين رابطه مي

فضايي و نفوذپذيري با ميزان امنيت اجتماعي وجود دارد 
بين سازمان فضايي و " مبني بر اينکه  ۳و فرضيه شماره 

" نفوذپذيري با ميزان امنيت اجتماعي رابطه وجود دارد
  . مورد تاييد قرار گرفت

توان گفت که از آنجايي که ميان نمره  در واقع مي
سازمان فضايي و نفوذپذيري با نمره  لفهمؤحاصل از 

حاصل از جرائم رخ داده در مناطق ده گانه شهرداري 
هاي اين  اي قوي وجود دارد و بهبود شاخص کرج رابطه

سبب کاهش ميزان جرم و در نتيجه افزايش  مؤلفه
امنيت اجتماعي گرديده است، در نتيجه ميان سازمان 

اي  جتماعي رابطهفضايي و نفوذپذيري با ميزان امنيت ا
اي که با بهبود سازمان  مستقيم وجود دارد، به گونه

فضايي و نفوذپذيري، ميزان امنيت اجتماعي نيز افزايش 
  . يابد مي

  
  رسونيپ يب همبستگيه سوم با استفاده از ضرياثبات فرض :۶ جدول

 نمره جرم يريو نفوذ پذ ييسازمان فضا  

 يريو نفوذ پذ ييسازمان فضا
 ۰.۶۶۴ ۱ رسونيپيهمبستگ

Sig. ۰.۰۳۶ 
 ۱۰ ۱۰ تعداد

 نمره جرم
 ۱ ۰.۶۶۴ رسونيپيهمبستگ

Sig. ۰.۰۳۶ 
 ۱۰ ۱۰ تعداد
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  ...CPTEDاز نظر شهروندان بر اساس مدل  يت اجتماعيزان امنيبا م يشهر يرابطه طراح 

۱۱ 
 

  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

  از ضريب همبستگي پيرسون استفادهاثبات فرضيه چهارم با : ۷جدول 
 نمره جرم کيفيت مسکن و کاربري  

 کيفيت مسکن و کاربري

 ۰.۶۳۱ ۱ همبستگي پيرسون

Sig.   ۰.۰۴۹ 

 ۱۰ ۱۰ تعداد

 نمره جرم

  ۱ ۰.۶۳۱ همبستگي پيرسون

Sig. ۰.۰۴۹   

 ۱۰ ۱۰ تعداد

  
ن با يزم يت مسکن و کاربريفين کيا بيآ :۴ سؤال

  رابطه وجود دارد؟ يت اجتماعيزان امنيم
ن يد که بيفرض گرد سؤالن يپاسخ به ا يبرا

 يت اجتماعيزان امنين با ميزم يت مسکن و کاربريفيک
با استفاده از آزمون ها  ل دادهيج تحلينتا. د داردرابطه وجو
  . ر آمده استيرسون در جدول زيپ يهمبستگ

) ۷( بر اساس جدولها  ل دادهيکه از تحل گونه همان
جه به دست آمده برابر با ينکه نتيبا توجه به ا، ديآ مي بر

 ۵. ۰است و بزرگتر از  يکه عدد مثبت ۶۳۱. ۰ عدد
ت يفين کيب يم و قويطه مستقن رابيبنا بر ا، باشد مي

رابطه  يت اجتماعيزان امنين با ميزم يمسکن و کاربر
ن يب«نکه يبر ا يمبن ۴ه شماره يوجود دارد و فرض

 يت اجتماعيزان امنين با ميزم يت مسکن و کاربريفيک
  . د قرار گرفتييمورد تا »رابطه وجود دارد
ان نمره يکه م ييتوان گفت که از آنجا مي در واقع

ن با نمره يزم يت مسکن و کاربريفيک مؤلفهل از حاص
 يحاصل از جرائم رخ داده در مناطق ده گانه شهردار

ن ياهاي  وجود دارد و بهبود شاخص يقواي  کرج رابطه
ش يجه افزايزان جرم و در نتيسبب کاهش م مؤلفه
ت يفيان کيجه ميدر نت، ده استيگرد يت اجتماعيامن

اي  رابطه يت اجتماعيامنزان ين با ميزم يمسکن و کاربر
ت يفيکه با بهبود کاي  به گونه، م وجود دارديمستق

ز ين يت اجتماعيزان امنيم، نيزم يمسکن و کاربر
  . ابدي مي شيافزا

  
  شنهاداتيو پ يريجه گينت

ات يو فرض سؤاالت، توان با توجه به اهداف مي اکنون
ات پژوهش يکه فرض مسئلهن يپژوهش و با لحاظ کردن ا

شده  ييشناسا مؤلفه ۴ان يص وجود رابطه مدر خصو
 يش بصريآسا، که شامل اندازه و فرم فضا يشهر يطراح
ت مسکن يفيو ک يريو نفوذپذ ييسازمان فضا، يطيو مح

از پژوهش  يريجه گيبه نت، باشد مي نيزم يو کاربر
  . حاضر پرداخت

در  يطيمح يطراح يکردهايحسن رو نيتر بزرگ
ت يزان امنيش ميافزا ت وياز جرم و جنا يريشگيپ

ان ياز جرم و از م يريشگيپ ينست که بر رويا ياجتماع
ش از وقوع جرم تمرکز يوقوع جرم پ يبرداشتن بسترها

 عموماًدر جامعه ما  يج فعليرا يکردهايرو. دارند
و  ييقضا يستند و بر برخوردهايرانه نيشگيپ يکردهايرو
ا هم به ن نوع برخوردهيهر چند که ا. تمرکز دارند يسيپل
از موارد  ياريلکن در بس، دارند يت فراوانيخود اهم يجا
 يخسارات جان به خصوصجبران خسارات وارده  ييتوانا

س در جامعه ير پلين حضور چشمگيرا ندارند و عالوه بر ا
س با يو پل ييان دستگاه قضايمتعدد م يو برخوردها

ن موارد در سطح جامعه سبب آشفته ين و بازتاب ايمجرم
 فراوان بر جامعههاي  نهيل هزيو تحم يآرامش روان شدن
ن يات ايد فرضييحال آنکه با توجه به تا. گردد مي

توان  مي ،د وجود روابط مفروضييپژوهش و با توجه به تا
 وقوع جرم در جامعه يطيمح يا حذف بسترهايبا کاهش 

به ها  نهياز خسارات و هز ياريل شدن بسيتوان از تحم مي
 يريجلوگ، ر قابل جبراننديآن دسته که غ ژهيبه وجامعه 
  . کرد

 يطراح مؤلفه ۴شاخص از  ۲۴ن پژوهش يدر ا
ن مناطق ده گانه شهر کرج يمورد پرسش از ساکن يشهر

ن رابطه از نظر يبا توجه به اثبات وجود ا. قرار گرفت
در حال ها  ن شاخصينکه ايت به ايشهروندان و با عنا

از نظر  يت کافيحاضر در مناطق مختلف از مطلوب
رسد که  مي لذا به نظر، باشند نمي شهروندان برخوردار

بستر  يطيو مح يشهر يشهر کرج از منظر طراح
 مسئله نيسازد که ا مي مناسب جهت وقوع جرم را فراهم

از نظر شهروندان  يت اجتماعيزان امنيمنجر به کاهش م
 مؤلفهان يرابطه م نيتر يقوان ين ميدر ا. ده استيگرد
و  يت اجتماعيزان امنيبا م يريو نفوذپذ ييان فضاسازم
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۱۲ 
 

 سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰زمستان

ت يفيک، اندازه و فرم فضا يها مؤلفهب يپس از آن به ترت
 تاًينهاو  يت اجتماعيزان امنين با ميزم يمسکن و کاربر

زان يبا م يطيو مح يش بصريان آساين رابطه ميکمتر
ر در يمسووالن درگ؛ لذا ديمشاهده گرد يت اجتماعيامن

توانند با  مي ها يژه شهرداريو به و يشهر تيريحوزه مد
بهبود  يت بنديو اولو يشهر يطراح يها شاخصبهبود 

ت يزان امنيزان ارتباط آنها با ميه ميبر پاها  ن شاخصيا
وقوع  يطيمح يجه کاهش بسترهايو در نت ياجتماع

که در ادامه  يشنهاداتيجرم با استفاده از راهکارها و پ
جرم در جامعه را کاهش داده و زان وقوع يم، خواهد آمد

شهروندان را  نظراز  يت اجتماعيزان امنيق مين طرياز ا
 يبرا يط بهتريل به محيش داده و شهرها را تبديافزا
  . نش کننديساکن يزندگ

جه يپژوهش و نتهاي  افتهيبا توجه به آنچه در بخش 
 يها مؤلفهزان رابطه ين با توجه به ميآمد و همچن يريگ

ج به يبر اساس نتا يت اجتماعيزان امنيپژوهش با م
 يت بنديو اولوها  ل دادهيه و تحليدست آمده از تجز

ت يزان امنيم يدر کاهش جرم و ارتقاتر  مهمهاي  شاخص
ل يشنهادات پژوهش به صورت ذيپترين  مهم، ياجتماع
  :گردد مي ارائه
سازمان  يحاصل از پژوهش جهت ارتقا يشنهادهايپ. ۱

  )۳افته يبر اساس ( يريو نفوذپذ ييفضا
متعدد ورود و خروج سبب امکان  يها راهوجود  •

 ن پس از ارتکاب جرميمجرم يشتر برايفرار ب
ز موجب يار کم نيبسهاي  زان راهيشود و م مي

به در محل جهت خروج از آن يافراد غر يسردرگم
شود تا در معرض ارتکاب جرم  مي شده و سبب

د به يبا يمحالت مسکون يطراح لذا، رنديقرار گ
ورود و خروج به هاي  باشد که تعداد راهاي  گونه

 . ار کم باشدياد و نه بسيار زيمنطقه نه بس
ت يفعال يکه دارا يش تعداد مراکزيا افزايجاد يا •

مانند ، باشند در مناطق مختلف مي ساعته ۲۴
، يانتظامهاي  وسکيک ها، درمانگاه ها، مارستانيب
و ها  داروخانه ا،ه رستوران، يمطبوعاتهاي  وسکيک
 رهيغ

  
اندازه و  يحاصل از پژوهش جهت ارتقا يشنهادهايپ. ۲

 )۱افته يبر اساس ( فرم فضا
ر ياختالف سطح نظ يدارا ينکه فضاهايبا توجه با ا •

جهت رخداد  يمستعد يها مکان ها پلو  گذرها ريز
ق بهبود يت آنها از طريامن نيتأم، جرم هستند

مدار هاي  نياز دورب استفاده، آنها ييت روشنايوضع

 يکه نظارت عموم يجاد آنها در مناطقيبسته و ا
 . گردد مي هيوجود دارد توص يشتريب

ن نسبت به محله خود يت ساکنيت حس مالکيتقو  •
 يو آموزش يمشارکت يجاد ساز و کارهايق اياز طر

  
ت يفيک يشنهاد حاصل از پژوهش جهت ارتقايپ. ۳

  )۴ه افتيبر اساس ( نيزم يمسکن و کاربر
 ن منظوريا يبرا. ر مزاحميغهاي  ياختالط کاربر •

، يورزش، يفرهنگ، يتجارهاي  يتوان کاربر مي
، تيره را متناسب با جمعيو غ يانتظام، يآموزش

از محالت در آنها پخش کرد و از تجمع يبافت و ن
جاد يدر مناطق خاص که سبب اها  ين کاربريا

کند  مي پر تردد و پر سر و صدا، ار شلوغيط بسيمح
 . کرد يريجلوگ

  
ش يآسا يحاصل از پژوهش جهت ارتقا يشنهادهايپ. ۴

  )۲افته يبر اساس ( يطيو مح يبصر
ن الزام سازندگان به يو همچن يقين تشويوضع قوان •

به منظور  يشهر يماين مربوط به سيت قوانيرعا
 ط شهريمح يبا سازيز

مزاحم  يجاد سر و صدايبه منظور ا يفرهنگ ساز •
ن شهر و استفاده کنندگان از يساکنکمتر توسط 

از جمله استفاده کمتر از بوق توسط  يط عموميمح
خطرناک و پر هاي  يرانندگان و خارج کردن کاربر

 ها، يآهنگر، ير کارخانجات صنعتيسر و صدا نظ
 يها طيمحره از يو غ يمسافربرهاي  ناليترم

 يمسکون
  

  منابع و مآخذ
و مکان ها  مکان. ١٣٨٧. کايآمر يشهرساز انجمن )١

 يو طراح يزيبرنامه ر ياستانداردها( يساز
. :تهران. )گرانيد( اعتماد و يتيگ ترجمه. )يشهر
  رانيا مشاور مهندسان جامعه

 در پژوهش روش. ١٣٨٧. غالمرضا، يخاک )٢
 بازتاب انتشارات :تهران. تيريمد

. يشهر يشناس جامعه. ١٣٨٧. رسول، يربان )٣
 اصفهان دانشگاه انتشارات: اصفهان

 و التيتخ يشهرساز. ١٣٧٥. فرانسوا، يواش )٤
 :تهران. يبيحب محسن ديس ترجمه. اتيواقع

 تهران دانشگاه
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  سال سوم
  تمهششماره 
 ۱۳۹۰ زمستان

 يطيمح يها يژگيو. ۱۳۸۷. لياسماع، يصالح )۵
 و يمطالعات مرکز: تهران. امن يشهر يفضاها

 يمعمار و يشهرساز پژوهشي
. يمل تيامن ضد ميجرا. ١٣٨٨. حسن، پور يعال )٦

 ‐ هيقضائ قوه ييقضا توسعه و يحقوق معاونت
 انتشارات :تهران. ييقضا توسعه مطالعات مرکز

 يخرسند
هاي  مکان. ١٣٨٨. )گرانيد(؛ و ويمت، کارمونا )٧

 و يقرائ بايفر ترجمه. يشهر يفضاها يعموم
 هنر دانشگاه انتشارات :تهران. )گرانيد(

. ١٣٨٩. علي، يبرآباد شعاع؛ و حسن، کامران )٨
 مطالعه( مرزي شهرهاي در شهري امنيت بررسي
 علمي فصلنامه( جغرافيا. )تايباد شهر. موردي
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