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 چکیده

 

امروزه با باالرفتن آمار جرایم ، بخصوص در محیط های شهری از یک طرف و آگاهی به پیشگیری قبل از وقوع جرایم از  

ماری، به واسطه ماهیت میان رشته ای و سوی دیگر، انتظار می رود تا متخصصان رشته هایی چون طراحی محیطی و مع

ارتباطی بین دانش های گوناگون که در رابطه با شهر و مدیریت آن دخیل هستند . به رویکردهای معطوف به کاهش و 

بازدارندگی از جرایم، توجهی خاص را مبذول دارند . بر این اساس رویکردهای جلوگیری از جرایم از طریق طراحی 

ر، شهر و مسکن مورد توجه برنامه ریزان و طراحان حوزه معماری و شهرسازی قرار دارد. در مقاله محیطی در حوزه منظ

حاضر پس از ذکر مقدمه ای بر انگیزه ها و ضرورت های نظری در حوزه امنیت عمومی شهری، به نقش کلیدی طراحان 

می شود و مفاهیم ، اصول و این  اشاره  CPTEDگیری از جرایم شهری در رویکردشمنظر و معماران در کاهش و پی

 رویکرد به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد.

روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی و اسنادی است که به تبیین محتوایی و مکانیسم کارآیی این رویکرد در محیط های 

ارزیابی های گسترده از طریق بررسی  گیری از جرم از طریق طراحی محیطیشهری توجه خواهد کرد. بازنگری دانش جلو

ای که از آن در مقیاس جهانی صورت پذیرفته و نیز بررسی تاثیرات محسوس این رویکرد در کاهش جرایم در پروژه های 

 مختلف ، روش شناسی مقاله پیش رو را تشکیل می دهد.

 

 ، امنیت شهری یشهر یطراح ، CPTED، یشهر میجرا کاهش های کلیدی:واژه
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  مقدمه -1
. تاثیر محیط بر  ارتفاع و ...( برای تاثیرگذاری بر رفتار انسانی استفاده شده است ، نور ، )رنگ همواره از محیط و عناصر آن     

، 45تفاده شده است)کرو، انسان موضوع جدیدی نیست و از قدیم االیام از محیط برای تاثیر گذاری بر رفتار انسان ها اس

. این موضوع یکی از موضوعات مورد عالقه فالسفه نیز بوده است.برای مثال تمام کسانی که به بحث درباره آرمان شهر 1(2222

و مدینه ی فاضله پرداخته اند به اصول و روش هایی اشاره کرده اند که بر شکل دادن به محیط و متقابال بر رفتارهای جمعی و 

صاحب نظران مختلف به تاثیر محیط بر انسان اشاره کرده اند؛ از جمله ابن خلدون شرایط محیط  . ثیر داشته اندفردی تا

)ابن  را توامان در روند زندگی بشر و تحوالت فرهنگی اخالقی و رفتاری موثر می داند "محیط ساخته شده "طبیعی و 

 . هنرمندانه تر دانسته و آنها را از کجروی و انحراف دور می داند (. وی مردمان مناطق معتدل را کامل تر و1342،141خلدون،

(. شاید این 312-524، 1332، مونتسکو نیز به تاثیر شرایط اقلیمی و محیط طبیعی اشاره کرده است)مونتسکو، عالوه بر وی

رد. به عبارت دیگر ، انسان هویت انسان با محیط تفسیر ک "این همانی "یا  "هویت"فرایند تاثیر گذار را بتوان از طریق احساس

خویش را در هویت محیط جستجو می کند و هویت محیط را هویت خویش می پندارد و سعی در استحاله ی مختصات هویتی 

(. تا دوران معاصر به دلیل محدودیت های 3-34، 1331)نقی زاده، خویش به سمت کسب مختصات هویت محیط می نماید

طراحی ، که صرفا انسان از دید فیزولوژیک مورد بررسی قرار می گرفت، الگویی نیز که در خصوص  مفهوم انسان در نظریه های

این الگو که مبتنی بر جبرگرایی محیطی بود، بر مبنای مدل  . رابطه ی انسان و محیط ارائه می شد بر همین الگو مبتنی بود

وع، محرک بوده و انسان پاسخ هایی از پیش تعیین شده به محرک و پاسخ قرار گرفته بود؛ بدین معنا که محیط طبیعی و مصن

البته نظریات موجود در خصوص ارتباط انسان و محیط را می توان به سه  . (31-52، 1335این محرک ها می دهد)رضازاده،

تقسیم  "احتمال گرایی محیطی"و  "امکان گرایی محیطی")انسان به مانند موجودی بی اختیار(، "جبرگرایی محیطی"دسته ی

 (.1342،43، زیمل،1332،41بندی کرد)مطلبی، 

)پیشگیری از جرایم با استفاده از طراحی محیطی( را می توان نوعی رویکرد هدفمند در جهت طراحی  CPTEDیکردور      

فزایش کارآمد و هوشمندانه مولفه های محیطی با بکارگیری بهینه محیط مصنوع در کاهش جرایم دانست که بطور موثری در ا

سرمایه اجتماعی، یهبود کیفیت زندگی و افزایش میزان رضایت مندی شهروندی و در نتیجه بهبود رفاه اجتماعی جامعه تاثیر 

در دو بعد کاهش حقیقی جرایم در محیط CPTED بر این موضوع اتفاق نظر جمعی وجود دارد که رویکرد  . بسزایی دارد

.توجه به این ۲ (2222و امنیت فضایی در آنها می تواند موثر واقع شود)گرونلند  های شهری از یکسو و افزایش احساس ایمنی

رویکرد را در دهه اخیر، می توان ناشی از بحران های ناشی از وقوع جرایم گسترده در فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهری 

جدای از هزینه های مالی عدم  .3 .د.هیلر(دانست که نتیجه مورد انتظاری را برای مدیران شهری به ارمغان نیاورد)کروزن، پ

پایداری شیوه های بکار گرفته شده و همچنین عدم حضور موثر گروه های شهروندی در ارتقا جنبه های نظارتی محیطی، به 

در  انضمام ناکارآمدی الگوهای طراحی فضا، به گونه ای بود که در نتایج حاصل از مداخالت کالبدی بتدریج به عنوان یک الزام

فرایند طراحی وارد گردید.دو محقق کانادایی و کرل و وایتزمن رویکرد شهرهای امن را با تاکید بر مدیریت و پیشگیری جرایم، 

پبشنهاد کردند.این رویکرد بر همکاری بین دولت ها و شهروندان به ویژه با تاکید بر گروه های منزوی و در حاشیه قرار گرفته، 

رات فیزیکی موثر بر امنیت شهری توجه می نماید. وکرل و وایتزمن برای افزایش ایمنی و امنیت در پیشگیری اجتماعی و تغیی

 .فضای شهری سه عامل را بیان می کنند

 

 

1Crowe                          2Gronland.b.2000            3Cozens,p.d.hiller    
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 آگاهی از محیط (1

 قابلیت مشاهده توسط دیگران (2

 سهل به کمک در صورت نیازدسترسی  (3

یکپارچه نمودن این مولفه های طراحی و برنامه ریزی، ایمنی و امنیت را با ارائه فرصت هایی برای رهایی از الگوهای موثر       

 1(2221جرم افزایش می دهد)وکرل،ویتزمن،

بوالقوه منواطق شوهری در  ضرورت تحقیق حاضر را می تووان در ایون مهوم خالصوه کورد کوه اموروزه کمتور بوه  رفیوت     

بور ایون اسواس اسوت کوه بایود طوراا شوهر یوا معموار، در فراینود طراحوی و  . کاهش و یا جلوگیری از جرایم دقت می شوود

جایگزینی فضایی چه در مقیاس شهری یوا در حود پوالن سواختمان، بوه ایون نکتوه توجوه داشوته باشود کوه از طراحوی فضوا 

ا کواهش موی دهود و یوا نحووه دسترسوی بوه منواطق جورم خیوز را افوزایش موی بدان گونوه کوه امکانوات نظوارت عموومی ر

دهوود، جلوووگیری بعموول آوردنوود.تعمیم و توسووعه بکووارگیری ایوون رویکوورد در شهرسووازی، نشووان از توانمنوودی بوواالی ایوون 

مودی نتوایج در حووزه موداخالت شوهری دارد کوه بور ایون اسواس ضوروری آروش در ارتقا سطح امنیوت و در عوین حوال کار

بووه نظوور مووی رسوود تووا در انطبوواق بووا معیارهووا و ضوووابطی کووه در گذشووته شهرسووازی سوونتی ایووران کوواربرد داشووته اسووت، 

محویط هوای شوهری  در اقداماتی صورت گیرد تا بتوان بوا اتصواف شوهر بوه صوفت امنیوت از افوزایش میوزان جورایم شوهری

آن را کوواهش داد و شووهری ایموون را بوورای  و یووا حووداقل 2( 1131تووا حوودامکان جلوووگیری بووه عموول آورد)گیسین،ویلسووون،

اهمیوت ایون امور از آن جهوت اسوت کوه بایسوتی در رویکردهوای جدیود شهرسوازی مولفوه امنیوت  . شهروندان فوراهم آورد

 3(1113شهری مورد توجه قرار گیرد تا امکان تحقق شهری ایمن فراهم شود.)نپیر.دو پلیسیس، 

 

 پیشینه پژوهش -۲

 
به  32ت در خصوص افزایش امنیت در فضاهای انسان ساخت با توجه به طراحی محیطی را می توان از دهه آغاز بروز نظریا      

حیات و مرگ شهرهای بزرگ  "بعد میالدی در امریکا دانست . در اثر فعالیت های افرادی چون جین جیکوبز با کتاب 

و کتاب سی .  "3فضای قابل دفاع"سکار نیومن با کتاب ، ا"4پیشگیری از جرم از طریق طراحی شهری "، انجل با کتاب "5آمریکا

 ( .351:  1333مطرا شد)محمودی جانکی و قورچی بیگی،  "4پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی"آرجفری با عنوان

اصطالا  1143توسط سی.آر.جفری مطرا شد و در سال  CPTED برای اولین بار، نظریه ای به نام  1131در سال       

مطرا گردید. از اواسط دهه هشتاد میالدی با شکل گیری نظریه  "فضای قابل دفاع "ری توسط اسکار نیومن تحت عنوان دیگ

، مبانی نظری پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی نیز "پنجره شکسته "جرم شناسی محیطی و نظریه های دیگری چون

مطرا شد. طبق این نظریه نگهداری و  1132ن و کلینگ در سال نظریه پنجره شکسته که توسط ویلسو . قوت بیشتری یافت

افزوده شد.)محمودی جانکی و   CPTEDحفظ اموال به مانند نظارت ، کنترل ورودی ها و قلمروگرایی به راهبردهای نظریه 

 .( 342: 1333قورچی بیگی ، 

 
 

1 Wekerle.M.whitzman.R                              2Geasin .Wilson                       3Napier.M.du Plessis                     
4Jacobes,jane(1961).The Death and life of Great American Cities 
5Angels, Schlomo,(1968).Discouraging Crime through City planning 
6Newman,O.(1972) Defenisible space principal    

7 Jeffery ,C.R.(1987)Crime Prevention through Enviroment Design 
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آنها در مطالعه خود رابطه بین جرم و دسترسی های مختلف واحدهای همسایگی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که 

به بعد  1112از دهه  . طراحی و برنامه ریزی مناسب محیط ساخته شده دسترسی به واحدهای همسایگی را کاهش می دهد

 مطالعات بسیاری در این حوزه صورت گرفته است. ، امنیت و کاهش جرمنیز به علت مشاهده نتایج این رویکرد در افزایش 

 

 نظران شهری         ماخذ : نگارنده پیشینه و سوابق رویکرد در آرای اندیشمندان و صاحب-1جدول شماره 

 
 

 1132دهه 
 الیزابت وود-
 

در کتاب مرگ و زندگی  جین جاکویس-

 شهرهای آمریکایی

 

ضعیف جرم در کتاب ت اسکالمو آنجل -

 توسط طراحی شهری

 (نیاز به خیابان های امن در شهر1

 (جداسازی و تشخیص مکان های عمومی و خصوصی2

 (تنوع کاربری ها و اختالط آنها در سطح شهر3

(استفاده موثر و بازدارنده از حضور عابران در مناطق 5

 شهری برای کاهش احتمال وقوع جرایم

ی پیشگیری از (تاکید بر اهمیت محیط کالبدی برا4

 جرم

 

 1142دهه 
در کتاب جلوگیری از جرایم  رای جفری-

 شهری با طراحی محیطی

 

 در کتاب فضاهای قابل دفاع اسکار نیومن-

 ( کاهش پتانسیل طبیعی جرم خیزی مناطق شهری1

(شفافیت و در معرض دید قرار گرفتن فضاهای 2

 عمومی

 ایم(تشویق مردم به گزارش و برخورد با تخلفات و جر3

 

 1132دهه 

 

 جرج کلینگ و ویلسون-

 

 در کتاب جرم شناسی شهری پل براتینگهام-

(ارایه تئوری پنجره های شکسته)پنجره های شکسته 1

هستندکه فرصت را برای ارتکاب و احتمال وقوع جرایم 

 در سطح شهر فراهم می کنند(

( تاکید بر اهمیت حیاتی نگهداری محیط به عنوان 2

ی سطوا همبستگی اجتماعی و شاخص فیزیکی برا

 کنترل اجتماعی غیر رسمی

(اشاره بر ناکارآمدی قوانین و استانداردهای طراحی 3

 شهری و معماری

 (ارائه استراتژی های رویکرد1 تیم گرو 1112دهه 

(تاکید بر طراحی مناسب و استفاده موثر از ساخت 2

 محیط در جهت کاهش جرم و ترس از جرم

 

 CPTEDم مرتبط با رویکرد تعاریف و مفاهی -3

 
بر این ادعا استوار است که می توان با طراحی مناسب محل سکونت و کار افراد ، از جرایم ارتکابی در   CPTEDنظریه      

این پیشگیری ،  . نامیده می شود "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط"این فرایند،  . ه شده پیشگیری کردمحیط ساخت

یافت های مکانیکی در پیشگیری از جرم است که بر این باور است که مجرم ارتکاب جرم را انتخاب می کند، شاخه ای از ره

جرم معلول فرصت است، مجرم فردی عقالنی است و جرم انتخابی عقالنی است و تاثیر گذاشتن بر عوامل وضعی راحت تر از 
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، در نتیجه راه حل مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را کم تغییر و مبارزه با ضعف های بشری و اصالا شخصیت افراد است 

 .کردن فرصت های مجرمانه می داند

طراحی مناسب و کاربری موثر از محیط و ساختمان که منجر به کاهش "را می توان این گونه تعریف کرد: CPTEDنظریه      

ی درست از محیط می تواند عالوه بر پیشگیری از به عبارت دیگر طراحی مناسب و استفاده  ."جرم و ترس از جرم می شود

.این مسئله همان گونه که اشاره 1(53:ص2222وقوع جرم، کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و ترس از جرم را کاهش دهد)کرو،

  ، در واقع .2(1134.کولمن1133.پوینر،1132شد مبتنی بر مطالعاتی است که در اواسط قرن بیستم انجام شده بود)لینچ ،

از آثار  . طی قرار داردبر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط شهری تحت تاثیر طراحی محیCPTED نظریه 

می توان به بهبود کیفیت زندگی، تقویت حس تعلق به محیط در ساکنان، کاهش میزان جرایم و حتی  CPTED مثبت نظریه

 افزایش قیمت خانه و زمین برشمرد.

 

 برای تامین امنیت CPTED اصول  -4
بر این مبنا بیان شده است که موی تووان بوا طراحوی مناسوب و کواربردی در محویط، از ارتکواب جورم،   CPTEDنظریه      

 (.2222پیشگیری کرده، عالوه بر بهبود کیفیت محیطی زندگی، بر ترس ناشی از جرم نیز غلبه کرد.)کرو،

هدفمند، در جهت طراحی کارآمد و هوشمندانه از مولفه هوای محیطوی بوا بکوارگیری این نگرش را می توان نوعی رویکرد      

بهینه محیط مصنوع در کاهش جرایم دانست که به طور موثری در افزایش سرمایه اجتماعی، بهبود کیفیوت زنودگی و افوزایش 

یوه دارای ( این نظر45:  1334عفر و همکاران،رضایتمندی شهروندی و در نتیجه بهبود رفاه اجتماعی تاثیر به سزایی دارد.)پورج

 شش رکن است که به بررسی و تشریح آنها خواهیم پرداخت.

 

 قلمروگرایی -4-1

روشی از طراحی است که بر تقویت افکار مالکانه تاکید می کند و یک احساس مالکیت در استفاده کنندگان قانونی آن فضا      

فرصت های جرم از بزهکاران، با استفاده از ایجاد مانع برای استفاده کنندگان غیر قانونی به وجود می آورد که در نتیجه ی آن، 

 (3:  1331کاهش می یابد)بیات رستمی و همکاران، 

 

 نظارت -4-۲

نظارت بر سه گونه است: غیررسمی یا طبیعی)از طریق پنجره ها(، رسمی یا سازمان یافته و مکانیکی. نظارت طبیعی به      

توانمندسازی محیط شهری از طریق در معرض دید قرارگرفتن و آسانی نظارت است. نظارت رسمی نیز نظارتی است که معنای 

توسط نیروهای رسمی، نگهبانان و یا پلیس صورت می گیرد.در نظارت مکانیکی مهم ترین بخش، توسعه روشنایی و نورپردازی 

 شهری است.

 

 

 

 

 
1Crowe                   2 see:Lynch,Poyner,Coleman   
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 ، ماخذ: نگارنده   CPTEDانواع نظارت در رویکرد  -۲جدول شماره 

 نظارت     

 

 

 مکانیکی رسمی غیر رسمی

 

از طریق نیروهای رسمی مثل نگهبانان  از طریق پنجره ها                     

 یا پلیس                           

 توسعه روشنایی از نورپردازی

 یق                              طر

 

 کنترل دسترسی-4-3

: 1333)رحمت،و کنترل عملکردها مورد نیاز است  برای پیشگیری در طراحی و نوسازی محیط شهر، نوعی نظارت      

 (.کنترل دسترسی ها را می توان به صورت خالصه در حفا ت از ورود و خروج های محیط کالبدی دانست.112

 

 کردن آماج جرمسخت  -4-4

آماج ها و اشیایی که معموال مورد تخریب یا سرقت واقع می شوند، به نحوی طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده، از      

 (332: 1333تخریب یا سرقت مصون بمانند.)محمودی جانکی و قورچی بیگی، 

 

 تصویر ونگهداری از فضا-4-5

لمان شهری و تابلوها و عالئم شهری و چراغ های روشنایی و محوطه سازی ، عالوه بر با تعمیر و نگهداری مناسب از مب     

: 1334)پورجعفر و همکاران،  بهینه سازی هزینه های شهری، می توان از باال رفتن  رفیت مناطق در جرم خیزی نیز کاست

44) 

 

 فعالیت های حمایتی-4-6

(. فعالیت های 112: 1333مت،رح)های عمومی، مانع بروز جرم است فضاترغیب مردم به انجام برخی فعالیت ها در      

)محمودی حضور بیشتر در فضاهای عمومی است  ، استفاده از طراحی به منظور تشویق ساکنان در جهت استفاده و حمایتی

 .(333: 1333جانکی و قورچی بیگی، 

محیطی و یا بازسازی فضاهای کالبدی رخ داده است،  پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که در اماکنی که طراحی     

زهکاری م،کاهش یافته و مسائل مربوط به باین طراحی و بازسازی محیط کالبدی، سبب شده تا به طور قابل توجهی میزان جرای

 و بی نظمی اجتماعی در این محدوده به حداقل برسد.

 

 

 

 
 

 

 1(346،ص۲005وزن،)ک   CPTED شاخص های اصلی رویکرد   -1شماره شکل 
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می توان به بیان راهکارها و پیشنهاداتی  CPTED با توجه به آنچه تا به حال عنوان شد، با شناخت شاخص های اصلی رویکرد

اما باید این نکته را ذکر کرد که پیاده سازی راهکارهای مربوط به این رویکرد در هر منطقه و  . در قالب این رویکرد پرداخت

آنچه در ادامه در غالب جدول راهکارها مشاهده می کنید،  . اید با توجه به پتانسیل های همان فضا ارائه شودسایت به خصوص ب

 صرفا راهکارهای کلی و جامع در خصوص پیشنهادات مربوط به طراحی می باشد.

 

 رندهماخذ : نگا     CPTED: راهکارها و پیشنهادات اجرایی در اصول مطروحه در رویکرد 3جدول شماره 

 

 راهکارها و پیشنهادات CPTEDاصول    

 

 قلمروگرایی

 به کارگیری مستمر فضا بوسیله کاربران از طریق راهکارهای اجرایی طراحی محیطی .1

 استفاده از تابلوها، عالئم و نشانه های بصری از طریق هنر ارتباط تصویری .2

 ماعیافزایش نظارت های طبیعی و گسترش حس مالکیت از طریق نهادهای اجت .3

 بکارگیری استراتژی های بازدارندگی بوسیله ارگان های برنامه ریزی اجتماعی .5

 استفاده از محوطه سازی، حفاظ و نرده در طراحی شهری .4

 

 کنترل دسترسی

 استفاده از موانع مسدود کننده مانند دیوارها، حصار و نرده .1

 آگاهی بخشی به مردم از مکان ورودی ها و خروجی .2

 خت های شهری مناسب مانند کفپوش ها، جداره و محوطه سازیاستفاده از زیر سا .3

 

 نظارت

 رعایت استانداردهای مبلمان شهری مانند چراغ های روشنایی و تابلوهای شهری .1

 التفات به نحوه دسترسی به اماکن عمومی مانند پارک ها و پارکینگ های عمومی .2

 در مناطق جرم خیز جای دهی کیوسک های تلفن و روزنامه فروشی یا دکه های سیار .3

 امکان دهی به حضور انسان با تسهیالت خدماتی برای افزایش نظارت عمومی .5

 افزایش دید با پوشش های گیاهی و محوطه سازی کم از طریق طراحی منظر شهری .4

 اصالا برنامه ریزی فضایی از طریق استفاده کارآمد از فضای شهری .1 فعالیتهای حمایتی

 اجتماعی در مناطق جرم خیز ایجاد تراکم در فعالیت های .2

 قراردهی فعالیت های اقتصادی خاص در مکان های همجوار نیروی انتظامی .3

 جای دهی فعالیت های خدماتی در مناطقی که نظارت عمومی کمتری دارد. .5

 جایگزینی فشاهای عمومی در مناطق با دید و نظارت کم .4

تصویر و نگهداری از 

 فضا

 انند تابلوها و عالئم ارتباطیتعمیر و نگهداری تجهیزات شهری م .1

 حفا ت از آسیب رساندن به تجهیزات شهری مانند حفاظ کردن چراغ های معابر .2

 منظرسازی بر اساس معیار های افزایش دهنده دید و نظارت عمومی .3

 نصب کردن موانع فیزیکی مانند نرده، قفل، دروازه، اخطار الکترونیکی .1 سخت کردن آماج

 در تقویت اشیائی که از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. استفاده از مصالح مقاوم .2

 

 

 

 

 

 
1Cozens 
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 CPTEDراهکارهایی جهت ارتقا رویکرد  -5

 آموزش معماری و شهرسازی -5-1

از آنجا که جلوگیری از جرائم شهری در طراحی معماری و شهری مورد توجه قرار نمی گیرند، می توان دریافت که دلیل        

باید در عدم آموزش اصول جلوگیری از جرائم در طراحی محیطی دانست.این امر می طلبد تا اساتید دانشگاهی این این امر را 

مفهوم را در طراحی و آموزش معماری و طراحی دانشجویان مورد توجه قرار دهند و در صورت امکان واحدی درسی را برای 

 یت شهری و محیطی در نظر بگیرند.و امن  CPTEDآموزش و ارزیابی مفاهیم و استراتژی های 

 مقررات ملی ساختمان -5-۲

می توان به این نکته اشاره کرد که در بسیاری از کشورها آیین نامه و مقرراتی برای رعایت اصول جلوگیری از جرایم در       

ساختمان تدوین  بر این اساس می بایست آیین نامه ای در چارچوب مباحث مقررات ملی . طراحی محیطی وضع شده است

 شود تا همگان ملزم به رعایت اصول مربوطه گردند.

 روند طراحی شهری و معماری -5-3

از آنجا که روند طراحی معماری و ساختار شهری می بایستی جلوگیری از جرائم شهری از طریق طراحی محیطی و خلق        

ظر می رسد که معماران و شهرسازان باید در رویه طراحی در مناطق شهری دارای پتانسیل جرم خیزی را مد نظر قرار دهد . بن

 مراحل طراحی پالن و مکان یابی و طراحی سایت یا ساختمان های مسکونی این امر را مورد توجه قرار دهند.

 اجتماعی-تقویت فضاهای فرهنگی -5-4

هنگی ایجاد شده در مناطق شهری و محالت در این راستا می توان از طریق ایجاد و بهره برداری مناسب از فضاهای فر      

شهر، تالش کرد تا مردم به فضا و مکان زندگی خویش توجه بیشتری داشته باشند. این امر تنها زمانی ممکن است که مردم 

ک تر آنها است که می توان در طی ینها تعلق دارد و در صورت توجه بیشبخواهند بپذیرند که شهر نیز مانند منزل مسکونی به آ

 امکان افزایش نظارت و کاهش قابلیت جرم خیزی را فراهم آورد. ، حرکت عمومی و همگانی

 مشارکت سازی اجتماعی -5-5

الزم به ذکر است که تنها با مداخله مردم و شهروندان در فرایند برنامه ریزی شهر در رویکرد شهرسازی مشارکتی است که       

براستی چرا مردم نسبت به شهر خود چنین بی تفاوت می شوند؟ آیا نمی  را داشت. می توان انتظار بهبود در وضعیت فعلی

توان از طریق دخیل کردن ایشان در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری حداقل در سطوا محله ای ، این احساس را در 

رد و تفاوت قابل مالحظه ای بین ایشان بوجود آورد که شهر و باالخص محله ای که در آن زندگی می کنند، به آنها تعلق دا

منازل مسکونی و محله آنها وجود ندارند یا حداقل نباید وجود داشته باشد. در هر صورت ایشان باید بپذیرند که تنها در صورتی 

امکان افزایش امنیت در محالت مسکونی فراهم می شود که خودشان به صحنه مدیریت محله ای وارد شوند و دوری و اجتناب 

 ی تفاوتی به محالت شهری که هم اکنون در پیش گرفته اند ، جز وخیم کردن اوضاع اثر دیگری ندارد.و ب
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 فرهنگ سازی اجتماعی -5-6

از طریق فرهنگ سازی نیز می توان دیدگاه جاری مردم را نسبت به فضاهای عمومی شهری و مناطقی که در آن زندگی        

صالا کرد. رویکردهای فرهنگ مدار در سطوا مدیریتی ایران نیازمند مدارا و صبر بیشتری می کنند، تغییر داد و حتی آن را ا

برای دستیابی به نتیجه مورد نظر هستند، چرا که تغییر باورها ، عادات و عقاید یک ساختار اجتماعی در کوتاه مدت میسر نمی 

ورت باید مردم بپذیرند که تنها خودشان هستند که شوند و می بایستی به حرکت های بلند مدتمیان مدت اندیشید. در هر ص

می توانند با مساعی و مشارکت بیشتر در طی حرکت های عمومی به بهبود ساختار بپردازند. البته نقش ارگانها و نهادهای 

دارد،  تامین اجتماعی هم در این میان مهم است، چنانچه در طرا افزایش امنیت اجتماعی که مدتی است شروع شده و ادامه

دیده شد که بعد مدتی که ترس شهروندان از اراذل و اوباش کاهش یافت و در واقع مردم به نتیجه عملی این اقدامات امیدوار 

شدند، شروع به فعالیت کرده و همکاری و مشارکت عمومی گسترده ای بوجود آمد نشان از این امر دارد که در صورت برنامه 

 نتظار مشارکت مناسب مردم را داشت.ریزی درست و بهینه، می توان ا

 نتیجه -6

،  از سوی دیگر، محیط می تواند با ایجاد فرصت برای ارتکاب جرم . محیط ساخته شده بر رفتار انسان تاثیر گذار است     

جرم مجرم را تشویق به ارتکاب جرم نماید و از طرف دیگر می تواند با افزایش قابلیت نظارت ساکنان بر محیط از وقوع 

بر این ادعا استوار است که می توان با طراحی درست و کاربری مناسب از فضا عالوه بر تاثیر   CPTEDنظریه . پیشگیری کند

این نظریه، با توجه به شش عنصری که می توان برای آن برشمرد، به  . مثبت بر کیفیت زندگی، از وقوع جرم هم پیشگیری کرد

ت پذیری و ضاهای عمومی و خصوصی ، افزایش رویاحساس تعلق به مکان، تفکیک میان فدنبال این است که با باال بردن 

نظارت، سخت کردن آماج و محدود کردن دسترسی، فرصت های مجرمانه را کاهش دهد؛ فرصت هایی که در رهیافت مکانیکی 

یه مدعی این نیست که پادزهر .البته این نظر(15: 1334)صالحی،در پیشگیری از جرم علت اصلی وقوع جرم محسوب می شوند

بلکه این نظریه ، در قالب بخشی از یک سیاست جامع  تمام جرایم است و می تواند به طور کلی جرم را ریشه کن کند.

 پیشگیری و در کنار اجرای سایر راهبردهای پیشگیری از جرم، می تواند از اثر بخشی مطلوبی برخوردار باشد.
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