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تاثیر معماری و محیط های شهری در پیشگیری از بزهکاری با تاکید بر 

 (CPTED)رویکرد طراحی محیطی

 
 *1منیره گنجی

 m.ganji24@gmail.comایران،  -واحد علوم و تحقیقات قزوین -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی -1

 

 

 

 

 چکیده
مهمترین شاخص های فضا ست. در بسیاری از شهر های بزرگ بروز احساس امنیت یکی از نیازهای روحی انسان و از 

بزهکاری، انواع آسیب های اجتماعی و جرایم به صورت یک مشکل اجتماعی حاد مطرح است.یکی از عوامل موثر در وقوع 

ری جرم، محیط اجتماع و زندگی است.نوع و کیفیت معماری و شهرسازی در کاهش یا افزایش وقوع جرایم تاثیر بسیا

دارد. فضاهای شهری امروزی مولفه ای برای وقوع نابهنجاری های  شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد، 

بنابر این جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ اجتماعی در فضاهای شهری امری ضروری 

 است. 

و خلق وخوی انسان ها تاثیر فراوانی می گذارد، به نحوی که افراد ساکن از آنجا که کیفیت معماری و شهرسازی برمنش 

در یک شهر فاسد و منحرف امکان رشد و تعالی ندارند و بالعکس، به نظور ایجاد فضاهای شهری امن نقش شهرسازان و 

رک و شناخت معماران از یک طرف و نیز مجریان طرح های شهری از طرف دیگر پررنگ تر می باشد. الزم است با د

درست و برنامه ریزی و طراحی محیطی و قابلیت آن در پیشگیری از جرائم، تالش نمود و سعی در کاهش زمینه های 

بروز جرم کرد. به طور کلی تحقیق این شرایط به نوبه خود موجب کاهش انگیزه مجرمین نیز خواهد شد. در این مقاله به 

 ساز جرم و نا امنی در محیط های شهری  هستند پرداخته می شود.بررسی عوامل شهری و معماری ای که زمینه 

 

 

  فضاهای شهری امن، جرم و جنایت، بزهکاری، طراحی محیطی. کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
معماری هر جامعه در هر دوره تاریخ، تبلور ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... حاکم بر آن جامعه و متشکل از  

و سنن آنان است. از طرف دیگر، معماری و نحوه ارتباط عناصر آن، بر رفتار انسانها تاثیر گذاشته و فرهنگ آنان را متاثر  تفکرات

می نماید. به عبارت دیگر، هر چند بناها و فضاها ساخته دست بشر است، ولی خود نیز بر رفتار اجتماعی و فردی آنها اثر می 

 کذارد.

ندگی ما می باشد و می توان به طور ناخودآگاه در زندگی مردم تاثیر بگذارد؛ بنابر این نیاز به معماری جزئی فراگیر از ز

معرفی و شناسانده شدن را ندارد. معماران و شهرسازان می توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک و یا از هم دور 

فزایند. تحقیقات ا ت کرده، یا اینکه بر روان پریشی افراد اجتماع بیکنند. همچنین می توانند احساس امنیت و راحتی را تقوی

 ها نشان می دهد. روانشناختی، اثر طرح و نقشه را بر رفتارها و دیدگاه
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انسان محصول محیط، بیولوژی و تعامل این دو با هم است. عوامل فیزیکی گوناگون از قبیل سر و صدا، آب و هوا و 

مداوم بر انسان تاثیر می گذارد. بنابر این می توان محیط را یکی از عواملی دانست که نقش  فضاهای محصور شده، به طور

 بسیار تعیین کننده ای در شکل گیری رفتار انسان دارد.

حوزه محیط بر رفتار به صورت عام و رفتارها ی مجرمانه به صورت خاص، برآیند چند رشته است. از این رشته ها می توان 

گوناگون علوم اجتماعی و طبیعی مانند روانشناسی، جامعه شناسی، جغرافیا، زیست شناسی و ... و نیز متخصصان به رشته های 

رشته های کاربردی یا عملی مانند معماری، برنامه ریزی شهری و اجتماعی، طراحی داخلی، طراحی فضاهای اداری و طراحی 

 اده از علوم مختلف، می توان اقدام به طراحی مناسب کرد.منظر اشاره کرد.با شناخت تاثیر محیط بر انسان و استف

در شهر ها و جوامع بزرگ که شلوغی و گمنامی از از خصوصیات آنهاست محیطی مناسب برای پناه گرفتن مجرمین  امروزه

افزایش محسوب می شوند. در این شهرها مردم همدیگر را نمی شناسند و این امر به مخفی ماندن جرایم کمک می کند. با 

میزان جرم و جنایت، معماران و شهرسازان را به فکر دستیابی به راه حل مناسبی در راستای پیشگیری از جرم انداخته است. 

مسلما پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط چیزی فرا تر از استفاده از حصار می باشد. بنا بر این در بحث پایداری شهر ها 

 ار در رشد و توسعه شهرها موضوع امنیت می باشد.یکی از عوامل مهم تاثیر گذ

 

 عوامل موثر در پیدایش بزهکاری -2
بی نظمی، ناامنی و جرایم از انواع عمده ی اختالل اجتماعی و اختالل هنجاری است. در پیدایش بزهکاری )جرم، جنایت( 

عوامل مانند هر امر توسعه ستیز و یا توسعه  مانند هر پدیده دیگر در جامعه عوامل مختلف و متعدد تاثیر گذار هستند و این

مدار به چهار بعد یا پایه ) اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی( قابل تجزیه است. با استفاده از روش فرصت جرم و بررسی 

ی شرایط مکانی و الگوهای فضایی که موجب افزایش احتمال جرم در سطح شهری می شوند، می توان شرایط فضایی و کالبد

 .(1831مستعد وقوع جرم را مشخص نمود )کالنتری، 

 1791از دهه ی  "CPTED"مطالعات به عمل آمده توسط صاحبنظران نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 

به این سو حاکی است نوع کاربری و کیفیت همجواری کاربری ها، کمیت و کیفیت ساخت و سازهای شهری، تعداد واحدهای 

یک ساختمان، تراکم ساختمانی، فرم و کیفیت ساختمانها، نحوه استقرار بناها در فضاهای شهری، قابلیت دید به فضا و مسکونی 

 .(B.Robinson,1996)... جملگی بر شرایط و فرصت های جرم خیزی مکان ها و فضاها موثر است
 

3- “CPTED” چیست؟ 
 "CPTED"در این چهار چوب مجموعه نظریه های می باشد که  "CPTED"یکی از مکتب های جدید جرم شناسی 

تالش زیادی برای فهم رابطه مکان و جرم به عمل آمده است. اندیشه های جفری و جیکوب در شکل گیری و توسعه آن نقش 

یک پیشنهاد روش شناسی طراحی است که بر اساس آن با به کار گیری طراحی مناسب و  "CPTED"بنیادی داشته است. 

ط انسان ساخت، معماران و شهرسازان می توانند مجال ارتکاب جرم و تبهکاری را کاهش داده و کیفیت زندگی را هدفمند محی

 بهبود بخشند.

از سه تراژدی اساسی استفاده می کنند: کنترل دسترسی طبیعی، نظارت  "CPTED"در این چارچوب طرحهای تخصصی 

 (Atlas,1999) .طبیعی و تقویت منطقه ای

 

 نظری پژوهشمبانی  -4
 (CPTED)نظریه پیشگیری جرم از طریق محیطی -4-1
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( و دیگران، از طرح های مدرنیستی انتقاد 1731(، آلیس کولمن)1792(، اسکار نیومن)1791محققانی چون جین جیکوبز)

را برای تعدادی کتاب  کردند که آشکارا موجب بیگانه شدن با محیط شده اند و با جنایات و خرابکاری همراه بودند. نقد آنها، راه

 راهنما که غالبا توصیه ای تجربی درباره چگونگی تضمین محیط هایی ایمن تر ارائه داده اند، هموار کردند.

عوامل متعددی ممکن است بستر ساز وقوع جرم شود، اما سه عنصر اساسی را می توان شالوده وقوع تمامی جرایم دانست: 

(پت 1831صورت نبود هر یک از این عناصر، جرمی به وقوع نمی پیوندد. )اشنایدر،مجرم، قربانی و محل وقوع جرم. در 

به بعد تحقیقات مهمی در زمینه پیشگیری از جرم انجام دادند.  31برنگتینهام، پل برنگتینهام، جراید ساویل و پل ونگ از دهه 

ع جرم از طریق طراحی محیطی: پیشگیری از وقو"با نام  1771(، در سال Tim Croweکتاب جرم شناسی تیم کرو)

 به عنوان کتاب درسی معتبر در این رشته معرفی شد. "کاربردهای معماری و مفاهیم مدیریت فضایی

( یک رویکرد چند مرحله ای در جهت بازداشتن از رفتار بزهکارانه CPTEDپیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی)

خیر، معتقد به سه رویکرد در زمینه پیشگیری از جرم در محیط ساخته شده صورت می گیرد. مطالعات جرم شناسانه سالهای ا

به عنوان اولین رویکرد در این زمینه مطرح شده است. دراین روش بر  "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی "است. که 

حی، تاکید می کند ( از طریق تکنیک های برنامه ریزی و طراSchneider & Pearcy,1996کاهش فرصت های جرم خیز)

(Rostami, Madanipour, 2006). 

 

 نظریه های کانون های جرم خیز -4-2

انسانها تنها مکانی برای استقرار و خواب نیاز ندارند بلکه در محیط زندگی باید سایر نیازهای انسانی نیز برآورده شود و از 

و فضای سبز به وجود آید تا سبب ایجاد جرایم و یا  همین رو باید امکانات تفریحی و ورزشی و موسسات آموزشی و خدماتی

 افزایش آن نشود.

متغیری که بیشترین تاثیر را در بروز جرائم دارد، محرومیت نسبی است. احساس محرومیت ناشی از عوامل مختلف است. 

ره کرد. یکی از عوامل موثر از عوامل که باعث ایجاد محرومیت می شود می توان به فاصله طبقاتی، فقر و عملکرد رسانه ها اشا

در وقوع جرم، محیط اجتماع است و بررسی موضوعاتی همچون کیفیت و نحوه معماری مسکن و چگونگی شهرسازی در جوامع 

و شهرهای مختلف یک کشور  و یا محله های متفاوت یک شهر مبین تاثیرگذاری محیط بر بزهکاری است. نوع و کیفیت 

 ا افزایش وقوع جرایم تاثیر بسیاری دارد.معماری و شهرسازی در کاهش ی
 

 نقش معماری و شهرسازی در جرم خیزی فضاهای شهری-5
در ساده ترین تعریف، محله از خانه ای مجاور هم در یک فضای جغرافیایی کامل تشکیل می شود. معموال در محالت 

هر محله ای مشخصاتی جدا از سایر محالت  شهری، کیفیت واحدهای فیزیکی، منطبق با رفتارهای اجتماعی است؛ از این رو

(محالت و مناطق مختلف یک شهر از لحاظ بزهکاری با یکدیگر متفاوت بوده، و بعضی از 1899شهری دارد.)سگرایی طرقبه، 

آنها جرم خیزتر از بقیه هستند. بنابراین احتمال بزهکاری افرادی که در محله های پرجمعیت و فقیرنشین شهر ها با حداقل 

مکانات رفاهی زندگی می کنند، به مراتب بیش از افرادی است که در محالت کم جمعیت و مرفه نشین شهرها سکونت دارند. ا

دستاورد اجتماعی انسجام فضایی محله، انسجام اجتماعی و امنیت و نیز جلوگیری از رفتارهای ناهنجار و نامناسب در هر یک از 

افزایش احساس تعلق می انجامد و زمینه مناسبی برای کنترل و نظارت اجتماعی  محالت می باشد. ساختار فضایی مشخص به

 (1839به وجود می آورد.)صالحی، 

شاید بتوان گفت در معماری گذشته ما شهر و فضاهای شهری بیشتر در خدمت انسان ها بود و همین موضوع امنیت 

رفته از مدل شهرسازی مدرن است)مبتنی بر ساخت بزرگراه ها بیشتری را به ارمغان می آورد. شهرسازی امروزی ما بیشتر بر گ

و خیابان کشی(، بنابراین ارایه خدمات و محوریت طراحی به سواره ها و خوروها و نه پیاده ها تکیه دارد. شهر محلی برای 

می و حضور مردم در حضور غریبه ها و انجام امور اقتصادی است و نه ایجاد روابط اجتماعی و فرهنگی، در نتیجه فضای عمو
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( احیای مراکز هویت بخش محله ای از نیازهای اجتماعی یک شهر 1831فضاها کمتر و امنیت شهری نیز کمتر است.)عصاریان،

است. شهروند یا ساکن محله و شهر احساس تعلق و وابستگی به هم محله ای می کند و به هویت خود و محله شهری خود می 

فضای اجتماعی محله باید شاخص های امنیتی، دسترسی پیاده، نظارت اجتماعی و انجام مراسم اندیشد. برای جذب مردم به 

 جمعی و آئینی در فضای شهری وجود داشته باشد.

تقویت امنیت و هویت از یک سو و مباحث مربوط به برنامه ریزی و ساماندهی ساختار شهری توسط برنامه ریزان از سوی 

محله را بیشتر آشکار می سازد. باید توجه داشت که بافت کالبدی و اجتماعی محله تاثیر متقابل  دیگر، توجه به تقویت مرزهای

بر همدیگر دارد و گاهی بافت کالبدی زمینه ساز مسائل اجتماعی است. بنابراین محله به عنوان یک واحد اجتماعی در ایجاد 

 ( 1831ساس تعلق و همچنین امنیت کنند.)چهارراهی،امنیت و هویت نقش مهمی دارا می باشد و باعث می شود افراد اح

 

 کیفیت فضای شهری و حس امنیت -6
امنیت ارتباط مستقیمی با فضا و کیفیت محیط شهری دارد. یک فضای شهری مناسب تا حد زیادی تامین کننده امنیت و 

فضاهای نامناسب شهری، فضاهای بی  فضای نامناسب از بین برنده آن و زمینه ساز انواع آسیب ها و معضالت اجتماعی است.

دفاع و محالت ناامن، از عوامل تهدید کننده امنیت شهری و اجتماعی هستند. به همین سبب در میان ساختمان ها و بناها، 

یله وسایلی نیاز است تا زندگی شهری را بهبود بخشد و امکانات امنیتی و آرامش را برای شهروندان فراهم آورد. مانند: نرده ها، م

های راه بند و روشنایی پایه چراغ، سرپناه ایستگاه اتوبوس، تابلوهای تبلیغاتیی، سطل زباله، پت های عابر پیاده، پایه پرچم، 

 .ساعت، پل های عرضی روی جوی آب و ... 

 

 مولفه ها و راه کارهای ایجاد کننده امنیت -7
 معیار کلی به شرح زیر تقسیم می کنیم:

 فضاالف( اندازه و فرم 

 ب( آسایش بصری و محیطی

 ج( کیفیت مسکن و کاربری زمین

بنابر این مولفه ها و معیار های فضاهای شهری امن به نوعی به استراژی های غیر کیفری پیشگیری از جرم به ویژه 

 استراژی های محیطی تاکید دارد.

 

 اندازه و فرم -7-1

 اندازه فضا -7-1-1

ترل پذیری محیط، احساس امنیت را کاهش می دهد. اندازه فضا در عین حال که مقیاس بزرگ به لحاظ کاهش امکان کن

باید در افراد احساس گم گشتگی و سردرگمی نکند باید قابلیت شناسایی شدن را داشته باشد در عین حال باید اندازه به گونه 

 ای باشد که در عین کمک به حفظ خلوت از ازدحام نیز جلوگیری نماید.

بود که شهر نباید آنقدر بزرگ باشد که صدای کمک خواهی مردم از پشت دیوارهای آن شنیده نشود.  ارسطو معتقد

مطالعات و نظریات ارائه شده معاصر نیز حاکی از آن است که اندازه ی فضا  در تغییر امنیت و آسایش اجتماعی تاثیر گذار 

تعداد افراد موجود برای تماس در یک محدوده ی فضایی تعریف در واقع یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رفتار، همواره  .است

شده می باشد. مجاورت فضایی یک از عمده ترین تعیین کننده های روابط انسانی است. اما حضور عده زیاد در یک فضای 

 بسیار کوچک نیز می تواند منجر به ادراک ازدحام شود.

 

 فرم فضا -7-1-2
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آن به عنوان فرم فضاییی یاد می کنیم می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد یک فضای امن یا  ساختار فیزیکی فضا و آنچه ما از

ناامن ایفا نماید.اسکار نیومن در مطالعات و تحقیقات خود در یافت که جرم در مجتمع مسکونی عموما در جایی صورت می 

 ه این مکان به سادگی صورت نمی گیرد.گیرد که فعالیتهای مجرمانه به سختی قابل رویت می باشد و دسترسی عموم ب

اذعان داشت که برای نظارت و مراقبت از  "مرگ و زندگی شهر های بزرگ امریکا"جین جیکوبز در کتاب خود با نام 

خیابان، چشمانی الزم است که فضا را تحت کنترل خود قرار دهند، این چشمان کسانی هستند که می توان آنها را، مالکی 

نامید.ساختار فیزیکی فضا یا به عبارتی فرم فضا در چگونگی ایجاد یک فضای بدون دفاع نقشی انکار ناپذیر دارد طبیعی خیابان 

 و از این رو توجه به کیفیات فرم فضا اهمیت می یابد.

 

 آسایش بصری و محیطی -7-2

ج بررسی های متعدد به آسایش بصری و محیطی از مولفه ای مهم و اساسی محیط های شهری امن محسوب می شود، نتای

عمل آمده حاکی از وجود همبستگی آماری میان فراوانی وقوع جرایم و رفتارهای ناهنجار با مکان های آلوده است. اگر رفتار 

های ناهنجار را به نوعی آلودگی رفتاری تعبیر کنیم، طبیعی است که این آلودگی گرایش چسبندگی به سایر آلودگی ها را 

دگی را می توان شامل؛ آلودگی های بصری، آلودگی های صوتی و عدم بهداشت محیط از حیث وجود انواع زباله و دارد. انواع آلو

 ... مطرح ساخت. از این رو مولفه های مورد نظر شامل محور های زیر می شود:

 

 آلودگی نمادی)اطالعات محیطی( و خوانایی-9-2-1

 آلودگی بصری)اغتشاش بصری(-9-2-2

 رنگ)کاربرد نامطلوب رنگ ها در فضاهای شهری( آلودگی-9-2-8

 آلودگی نور)تاریکی(-9-2-4

 آلودگی های محیطی)وجود مواد زائد جامد در محیط(-9-2-1
 

 آلودگی نمادی)اطالعات و عالئم محیطی و خوانایی(-7-2-1

نمادها و عالئم و یا به عبارت دیگر نشانه ها از دید صاحب نظران سیمای شهری از عوامل مهم تشخیص قسمت های 

مختلف شهر هستند و بدین ترتیب افراد به خصوص افراد غریبه به محیط و تازه واردین از طریق برقراری ارتباط با آنها احساس 

 (1892نی، امنیت می کنند و مسیر خود را می یابند.)بحری

تصویری نیکو از محیط به شخص نوعی احساس امنیت می دهد. وی می تواند رابطه موزون بین خود و جهان خارج به 

وجود آورد و این درست بر خالف احساس ترسی است که بر شخص مستولی می شود، وقتی که او راه و جهت خود را گم کرده 

 باشد.

ن ها، میدان ها و به طورکلی نشانه های شهری باقیمانده از اجداد دور و نزدیک بناهای تاریخی، محله های قدیمی، خیابا

ما به مثابه عالئمی هستند که به ما کمک می کنند تا هستی خود و وابستگی به یکدیگر را بازیافته و هویت جمعی خود را 

 ذهنی و بصری شهروندان دارد. تعیین کنیم بنابر این تقویت و تاکید بر این نشانه ها تاثیر بسزایی در خوانایی

 

 آلودگی بصری)اغتشاش بصری نماها، حجم ها و عناصر(-7-2-2

اغتشاش در شکل یک شهر می تواند از طریق احساس و ادراکی بر رفتارهای اجتماعی افراد اثر بگذارد. و از طریق طراحی 

 فضاهای شهری و یا ساماندهی مجدد آن ها توسط طراحان قابل اصالح است.

احی شهری مطلوب رهنمودی برای ارتقای تناسبات بین ساختارهای نو و کهنه می باشد که از روند فوق الذکر پدیدار طر

 می شود. به طور خالصه مهمترین اصولی که باید در این چارچوب به خاطر سپرده شود به شرح زیر است:
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 حفظ یکپارچگی بدنه خیابان ها -

 م اندازهااحترام به هویت تصویری بناها، چش-

 جلوگیری از ساخت و ساز بی قاعده-

 هماهنگ سازی و تمامیت بخشیدن به مصالح-

 ارزش قائل شدن برای ریتم موجود در نماها و عناصر فضایی-

 بهسازی و اصالح پنجره ها و تابلوها شکسته در فضا-

 

 آلودگی رنگ در فضاهای شهری-7-2-3

صر مهم تجسمی تشکیل شده است، این دو عنصر عبارتند از : فرم و رنگ که دنیایی که ما آن را نظاره می کنیم از دو عن

( روانشناسان ثابت نموده اند رنگ ها می توانند در افراد ایجاد تنش و یا آرامش 1831هر کدام الزم و ملزوم یکدیگرند.)بهادری،

فهم و خوانا نمایند و حتی عملکرد آنها را نشان کنند و به هر حال در فضا وزن ایجاد نمایند. رنگ ها می توانند بناها را قابل 

دهند، حس وحدت ایجاد کنند، تداوم و نظم را القا کنند، بناهای مهم و نشانه های شهری را شاخص کنند، میادین و میعادگاه 

 های معروف و خیابان ها را خواناتر کنند.

 

 آلودگی نور)تاریکی(-7-2-4

دان روشنایی مناسب برای محیط را نیز می توان آلودگی شمرد. با افزایش در فضاهای شهری و عمومی کمبود یا فق

پیچیدگی های حیات اجتماعی احتماال فراوانی وقوع جرایم شبانه نیز افزایش می یابد. تاریکی و آشکار نشدن فرم فضاها، عدم 

بی دفاع و آسیب پذیر نقش اساسی ایفا  کنترل و نظارت و حضور مردم و ... از عواملی است که می تواند در پدید آمدن فضاهای

 کنند.

 

 آلودگی محیطی)وجود مواد زائد جامد و فاضالب در محیط(-7-2-5

وجود زباله و فاضالب در محیط ها و فضاهای شهری موجب کاهش کیفیت محیط می شود. با توجه به مکان یابی این نوع 

این موارد و مکان ها می توانند سبب افزایش رفتارهای ناهنجار و محیط ها و گذشته از مسائل بهداشتی و نازیبایی چهره شهر 

خشن شده و به مامنی برای ولگردان، معتادان و تکدی گران تبدیل شود و ضریب کیفیت فضاهای  مورد نظر را تحت الشعاع 

 قرار دهند.

 

 کیفیت مسکن و کاربری زمین -7-3

نوعی دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه نمود. همبستگی مسکن مقوله ای گسترده و پیچیده ای ست که ابعاد مت

شدیدی بین ناسالم بودن مسکن و بزهکاری کودکان و جوانان مالحظه شده است.کیفیت عمومی سکونت نقش بسیار قاطعی در 

داد طبقات بروز رفتارهای اجتماعی مطلوب و یا نامطلوب دارد. بر این اساس وضعیت مناطق شهری و محالت و حتی تع

ساختمانهای مسکونی، کیفیت و وضعیت ظاهری آپارتمان ها، کیفیت ابنیه از لحاظ مرغوبیت، سرسبز بودن و نور کافی داشتن 

و ... عواملی هستند که تاثیر بسزایی در نوع جرایم ارتکابی در مناطق شهری و محالت بر جای می گذارند.)سگرانی طرقبه، 

اختمان ها از دیگر مسائل زمینه ساز بزهکاری می باشد، اگر چه تعریف حد وآستانه برای این تراکم های جمعیتی درس .(1899

موارد آسان نیست اما ممانعت از افسار گسیختگی آن می تواند در افزایش امنیت اثر بخش باشد. این تراکم ها مسلما دارای 

رسانی، تغییر محوریت ها، کم رنگ شدن احساس تعلق، تبعات عملکردی بوده و زمینه ساز نارضایتمندی شهروندان از خدمات 

ایجاد فرصت های جرم و تجمع گروه های نامتجانس و ... را می توان از تراکم های بی برنامه جمعیتی و ساختمانی برشمرد 

 .(1837)پورمحمدی،
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لعاتی حاکی است که میزان بهره مندی از خدمات عمومی در کاهش شرایط جرم خیزی نیز قابل بررسی است. شواهد مطا

بسیاری از مناطق محروم، معموال در زمره مناطق بزهکاری در هر شهر محسوب می شوند. در چنین مناطقی به لحاظ ازبین 

رفتن ارزشهای انسانی، کجروی های اجتماعی سریعا رشد می کند و اعمالی چون دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و نظایر آن 

این حاشیه نشینی با جرم رابطه مستقیمی و نزدیک دارند.الگوی کاربری زمین یکی دیگر از گسترش بسیار می یابد. بنابر

مواردیست که از نظر امنیت قابل تامل است. معماری و شهرسازی با فضاهایی سروکار دارند که انواع فعالیتها در آن چارچوب ها 

ان هاست و کاربری زمین عبارتست از نحوه یا نوع استفاده از اتفاق می افتد. شهر متمرکز ترین نقاط استفاده از زمین توسط انس

زمین به جهت نوع فعالیتی که در آن انجام می شود. یکی از مضرترین ایده های شهری نهضت مدرنیسم در شهرسازی ایده 

ایی است که تقسیم شهر به بخش ها و کاربری های متفاوت بود. در دنیای معاصر یک بلوک شهری مطلوب، انسانی و زنده ج

مخلوطی از فعالیتهای متنوع در کنار یکدیگر محیطی سالم و فعال و کامل برای فعالیتهای انسانی فراهم آورند. جین جیکوبز 

عمال علیه منطقه بندی موضع می گیرد. وی معتقد است که این نوع توضیع فعالیت ها، نتایج فاجعه آمیزی در شهرها به بار 

ری به گونه ای دهشتناک از نداشتن نوعی آمیختگی مناسب از عملکردهای اولیه در رنج می باشد و می آورد و اغلب مراکز شه

نظریه استفاده   .(1891به خصوص از داشتن عملکرد های شبانه و عملکرد فرهنگی زنده)نه موزه ای( محروم می سازد )شوای،

در بر دارد و همچنین برای آن دسته از عابرین پیاده در  چند منظوره از فضاهای شهری فواید اجتماعی و اقتصادی بیشماری را

 محیط های شهری بعد از ساعات اداری امنیت فراهم می کند.

 

 نقش معماری در کاهش بزهکاری -8
معماری و نیز شهرسازی ساختمان ها رابطه مستقیمی با جرم دارند. معماری قادر است انگیزه ها و وسوسه های ارتکاب 

یادی کاهش دهد و این امر نیز با عوامل مهم نظارت امکان پذیر است. به این معنا که ساختمان ها بگونه ای جرم را تا حد ز

 طراحی شوند که تمامی بخشهای یک خیابان در معرض دید و قابل بررسی و نظارت باشند.

هرسازان و طراحان می توانند با توجه به تاثیرات قابل مالحظه طراحی محیط بر کنشهای انسانی و دگرگونیهای رفتاری، ش

با تغییر در فضاهای شهری، سبب کاهش رفتارهای پرخطر و خشونت آمیز در سطح جامعه و در نتیجه جرم شوند. بسیاری از 

در افراد می شوند، احساسی که رفتارهای خشونت آمیز را در پی  "ازدحام جمعیت"طرح های معماری سبب ایجاد و افزایش 

 برای کنترل این رفتارهای خشونت آمیز، از بین بردن عوامل جرم زا و کاهش اثرات آن می باشد.دارد. نخستین گام 

 

 ضرورت و اهداف پژوهش-9
از آنجا که الگوهای فضایی توزیع بزهکاری تحت تاثیر نوع کاربری ارضی و ویژگی های کالبدی و یا جمعیتی می باشدو این 

ذارد از جنبه ای اهمیت این پژوهش این است که به کمک آن می توان نسبت به عوامل در شکل گیری این الگوهاتاثیر می گ

تغییر این شرایط و ویژگی ها، احیاء و طراحی مجدد فضاها اقدام نمود و از طرفی برخی موانع و شرایط بازدارنده برای ارتکاب 

مل کالبدی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و بزهکاری را ایجاد کرد. بدین وسیله مدیران شهری می توانند نسبت به تحلیل عوا

اقتصادی موجود در این محیط ها پرداخته و جهت ازبین بردن یا کاهش اثرات این شرایط برنامه ریزی نمایند. بنا به ضرورت، 

 مهم ترین اهداف تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری عبارتند از:

 از شهر، بر اساس نوع و میزان جرایم. شناسایی و تحلیل الگوی فضایی بزهکاری در محدوده ای-

 اقتصادی محل زندگی، سکونت و اشتغال مجرمین در رفتار و فعالیت آنها. -ارزیابی میزان محیط جغرافیایی و شرایط اجتماعی-

در زمینه تحلیل مسائل و مشکالت اجتماعی  (CPTEDبکار گیری از رویکرد های پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی)-

 ی.شهر

 های فضایی شهرها. و امکان کاربرد تحلیل مدیریت داده ها و تکنیکهای تجسم داده ا ی جرایم-
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 نتیجه گیری -11
در هزاره جدید به دلیل گسترش شهر نشینی و پیدایش کالنشهر ها، برز انواع مسائل و مشکالت شهری از جمله میزان 

ی پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی باالی بزهکاری نمود خاصی یافته است. در واقع بزهکار

مختلف به شکل های متفاوتی دیده می شود. این اختالف را باید در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و نابسامانی های حاصل از 

به مرور زمان یک محیط آنها جستجو کرد، یک بستر مکانی و زمانی مساعد زمینه بروز جرم و تکرار آن را فراهم می کند و 

شهری را به یک کانون جرم خیز تبدیل می کند. ویژگی ها و ساختار محیط ها به ویژه محیط های شهری در بروز جرایم 

مختلف تاثیر بسزایی دارند و تغییر در این ساختار مکانی و شرایط محیطی منجر به تغییر در الگوهای رفتاری مجرمین خواهد 

 شد.

ای شهری یکی از مسائل مهم برنامه ریزان و طراحان شهری بوده که به علت قرابت آن با کیفیت زندگی امنیت در عرصه ه

و سالمت جسمی و روانی افراد در کانون توجه بوده است. بررسی کالبدی امنیت در عرصه فضاهای شهری و آسیب شناسی 

ایج در شهرسازی و معماری ایران است. امید به محیط های شهری با هدف ارتقای سطح امنیت و بازخوانی حفاظت محیطی ر

آن داریم که با توجه به تقویت امنیت در محیط های شهری بتوان در کنار سایر موارد تکمیلی امنیت و آرامش را در محیط 

 های شهری تقویت نمود.

کارکردهای اصلی این بررسی مشخصات کالبدی، خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان، نوع کاربری اراضی و  

مکان ها و سعی در ایجاد تغییرات بنیادی در عوامل به وجود آورنده و تسهیل کننده فرصت های جرم و طراحی فضاهای 

کالبدی مقاوم در برابر ناهنجاری، بیش از پیش اهمیت یافته است تا امکان کنترل، پیشگیری و کاهش میزان ناهنجاری های 

به اینکه برخی ویژگی های محیطی در وقوع جرم موثر است؛ بنابراین با تغییر طراحی محیطی اعم از شهری فراهم آید. با توجه 

نحوه نورپردازی معابر، وجود مراکز تفریحی و گذران اوقات فراغت، طراحی مناسب ساختمان ها و شهرسازی با برنامه، طراحی و 

ه کارگیری تجهیزات، ابزار و فناوری های نوین در مقاطع مهندسی مناسب محیط و منظر، همچنین حضور و نظارت پلیس و ب

 زمانی خاصی بر یک مکان ویژه، می توان از وقوع بزهکاری در این مکان ها پیشگیری کرد.

بی نظمی های کالبدی و به هم ریختگی فیزیکی مانند ساختمان های مخروبه، دیوار های ترک خورده؛ که به نوعی باعث 

غیر قانونی آن ها می شود. نشان می دهد ساکنان آن محله احساس آسیب پذیری بیشتری دارند و از  جذب بزهکاران و اعمال

مشارکت و محافظت اجتماع، خود را کنار کشیده اند. بنابراین نظم و کنترل اجتماعی در آن ها بسیار پایین است. این شاخص 

آن دارند که ساکنان آن عالقه ای به مواجهه با بزهکاری ندارند تا ها می توانند زمینه ایجاد جرم را فراهم کنند، زیرا نشان از 

 خطر بزهکاری را در محل کاهش دهند.

تحلیل فضایی جرایم با شناسایی کانون های جرم خیز به صورت راهکاری موثر برای کنترل پیشگیری از جرایم شهری 

ین این امکان را می دهد که با اقدامات پیشگیرانه برای ایمن است. این تحلیل ها به مدیران و برنامه ریزان شهری و سایر مسئول

سازی و بهبود شرایط فعلی و اقدامات کنترلی و درمانی کانون های جرم خیز فعلی، تصمیمات الزم را برای ازبین بردن و یا 

فضاهای معماری و  سعی در کاهش اثرات این عوامل در سطح شهرها اتخاذ نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل

 محیط های شهری برای پیشگیری و عوامل تاثیرگذار بر ارتکاب بزه در سطح محیط های شهری انجام شده است.
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