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 در مقایسه با سایر کشورهادر ایران  (CPTED) چالش های فراروی

 

 *1علی رحمانپور 

 alirahmanpor@yahoo.comمربی گروه معماری دانشگاه زنجان،  -1

 

  خالصه

 

امنیت از مهمترین توقعات برای زندگی مطلوب در شهرهاست و احساس امنیت اجتماایی از موفهاه هاای سارزندگی 

نظیار  موجب از میان برداشتن امنیت در فضاهای شهری شاودکه می شود. از این رو موضویاتی  فضاهای یمومی محسوب
درحافی که مجازات های سنگین گذشته در راستای پیشگیری از جرم و بزه چندان مثمر ثمار واقا   ، اهمیت می یابد.جرم

تاا  0791شدن رویکرد ها در ساا  هاای نشده بود؛ با معطوف شدن نگاه ها به سمت تاثیر محیط بر رفتار و مکان محور 

، راهکارهایی توسط طراحان شهری و مهندسان معمار مطرح گردید که بر مبنای تأثیر محیط کافبدی بر کنتر  جرم 0771
 و جنایت استوار بود و بعدها شاخه ای از آن پیشگیری از جرم از طریق طراحی نام گرفت. 

 رم از طریاق طراحای،ونه با وجود نوپا بودن ایده ی پیش گیری از جاین سوا  مطرح می شود که چگ در حا  حاضر

، در حافیکه در کشور ایران با وجود احساس نیاز در این زمینه، ایده ها و پژوهش ها به مرحلاه این طرح موفقیت آمیز بوده

و مقایساه ی ی یمل نرسیده است؟ با بررسی زیر ساخت های شکل گیری رویکرد پیشاگیری از جارم از طریاق طراحای 
تجربیات جهان و ایران در این زمینه مشخص می شود، جرم شناسی به ینوان یلمی میان رشته ای نیازمند نگااهی هماه 

جانبه و در نظر گرفتن تمامی موفهه های موثر در بروز جرم و ناامنی است و باید در بساتر مناسابی از تعامال و همااهنگی 

)پژوهشگران و طراحان(  "متخصصان"زمان های مسئو  در این زمینه می باشد(، )که منظور سا "دوفت"میان سه موفهه ی 
که در مقیاس محلی ساکنان محل و در مقیاس وسی  تر جامعه و اجتماع را شکل می دهند، شکل گیرد. این سه  "مردم "و

ری مناسب برای برنامه ریزی، موفهه به ینوان سیستمی سه گانه، با هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی می توانند بست

طراحی و مدیریت رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی فراهم آورند. بدین گوناه کاه طارح هاا ی پژوهشای توساط 

ساکنین به اجارا درآماده و مادیریت شاوند. چنانکاه  "مشارکت"دوفت برنامه ریزی و با  "حمایت"، با "مطرح"متخصصان 
ا نقص یکی از آن ها می تواند یاملی بازدارنده برای اجرای پیشاگیری از جارم از طریاق هماهنگ نبودن این سه موفهه و ی

 طراحی محیطی باشد.
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 مقدمه   .1

 رى،بیکاا نار  افازایش نظیر بیشترى و مشکالت مسایل با توسعه درحا  کشورهاىبه یلت رشد سری  شهرنشینی،

روبروشاده  جنایات و جرم و بزهکارى ناهنجاری های اجتمایى، خشونت، غیررسمى، مسکن غیررسمى، شکل گیرى اقتصاد

بارى،  جیاب دزدى، نظیر آمیز خشونت مستمر بااقدام هاى 0771تا 0791 دهه از امریکا شهرى مناطق مثا ، طور اند. به

و  2فیالدفهیا ،1هوستون شیکاگو، آنجلس، نیویورك، فس 0771ی دردهه  تهدید می شد. شدت به تبهکاران و باندهاى قتل
افزایش میزان جرم و جنایت در پی گسترش شهر نشینی و مشکالت ناشی .  ]0[داشتند  مورد قتل 011 از بیش 3دیترویت

وری بارای دوفتمردان و سیاستمداران را بر آن داشت تا در جستجوی راه های یملی و ف 0771تا  0791از آن، در سافهای 

حل این مشکل برآیند. این درحافی بود که مجازات های سنگین گذشته در راستای پیشگیری از جرم و بزه چنادان مثمار 
ثمر واق  نشده بود و تنها یکس افعملی پس از وقوع جرم بود. در این میان با معطوف شدن نگاه ها به سمت تاثیر محیط بر 

اهکارهایی توسط طراحان شهری و مهندسان معمار مطرح گردید که بر مبنای تاأثیر رفتار و مکان محور شدن رویکرد ها، ر

محیط کافبدی بر کنتر  جرم و جنایت استوار بود و بعدها شاخه ای از آن پیشگیری از جرم از طریق طراحی ناام گرفات. 

نظیر جامعاه شناسای و جارم همزمان با افزایش به کارگیری چنین رویکردهایی در محیط های شهری، سایر یلوم وابسته 
شناسی نیزبا تحقیقات بیشتر در این زمینه، این تهکر را به ینوان یک راهبرد جلوگیری از جرایم شاهری پذیرفتاه و ماورد 

 تایید قرار دادند.

طراحای نگذشاته اسات، درحافیکه هنوز بیش از چند دهه از بین افمللی شدن موضوع پیشاگیری از جارم از طریاق 
کانادا، انگلیس، برزیل، آفریقا و ... پروژه های اجرایی موفقی در این زمینه دارند. برای مثا  مای تاوان باه  کشورهایی نظیر

اشاره کرد که توسط اصو  طراحی در طیف متنویی از روش ها و باا هادف  5در نورث ویو 4پروژه ی اصالح وضعیت سانلی

مجرمانه صورت گرفت و نتیجه ی ساخت و سااز پیراماونی تعریف و ایجاد مافکیت، کنتر  دسترسی و دشوارسازی اهداف 

و یا محلاه ی پانب بلاور در .  ]2[درصدی جرم و همچنین افزایش کیهیت زندگی ساکنان گشته است 01موجب کاهش 
دیتون اوهایو )نمونه کاربست یملی طراحی فضای قابل دفاع نیومن( که ساکنین آن از میزان باالی جرایم و خرید و فروش 

مخدر رنب می بردند، با استهاده از اصو  طراحی در راستای پیشگیری از جرم، مطابق با اظهارات دپارتماان پلایس باا  مواد

این اتهاقات و کاهش بروز جرم در این مناطق در حافی اتهاق افتااد کاه ناه . ]3[درصدی جرم همراه بوده است  29کاهش 
ع جرم آسیب نپذیرفت و تنها باا سانجش وضاعیت منطقاه و اتخاا  تنها جرمی صورت نگرفت، بلکه هیچ فردی نیز از وقو

 تصمیمات و سیاست های مناسب و برنامه ریزی های الزم، از وقوع جرم به صورت بنیادی پیشگیری به یمل آمد.

با وجود مباحث مطرح شده فوق، در ایران باتوجه به گسترش شهرنشینی و مشکالت و یوارض ناشی از آن نظیر وقوع 

ناامنی، اقداماتی که تاکنون درخصوص افزایش ایمنی و امنیت شهرها صورت گرفته است، صرفا اقداماتی باوده اسات  جرم و
که از سوی نیروی انتظامی انجام گرفته و حتی پیشنهادات کافبدی و طراحانه ای که چندین دهه است در دنیاا در جهات 

ایران نمود یملی نیافته اسات. ایان درحافیسات کاه حتای کاهش جرم و جنایت در فضاهای شهری ایما  می گردند، در 

پاسخگو بودن راهکارهایی که تاکنون در سطح جهان برای این معضل، ارائه شده اسات در شارایط )اقتصاادی، اجتماایی، 
ته فرهنگی، سیاسی و ...( ایران مورد سنجش قرار نگرفته و درصورت تقلید از آن ها، ممکن است کاارایی الزم را نیاز نداشا

باشند. از این رو الزم است تا با بررسی تاریخچه ی شکل گیری این رویکرد و مقایسه ی تجربیات جهاان و ایاران در ایان 
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زمینه، به نتایجی بومی و مناسب با وضعیت و شرایط کشور ایران دست یافت، که نه تنها قابل اجرا و یمل بوده بلکاه باه 

 وسط سایر پژوهشگران و متخصصان کشور باشد.ینوان چشم اندازی برای گسترش این دانش ت
 

 پيشينه ی پيشگيری از جرم از طریق طراحی  .2

 طراحای توساط جارم از پیشاگیری ،1ماوقعیتی جارم از پیشگیری چون رویکردهایی شامل محور مکان های تئوری

 جارم از پیشاگیری ردرویکا ،پاژوهش این توجه مورد رویکرد میان این در شوند. می ... و طراحی طریق از امنیت محیط،

 از رویکارد ایان قافاب در هاا تاالش اوفاین. اسات شده مطرح0791 دهه از که است CPTED2یا  محیط طراحی توسط

 تقویات و سااکنین میان ارتبار ایجاد نقش بر و کاسته کافبد بر تمرکز از تکامل سیر در اما شده شروع کافبدی اصالحات

 سپرده ساکنین خود به آن تداوم و ایجاد وظیهه محالت، در امنیت ماندن دارپای برای نهایت در و شده تأکید جمعی حس

 گساتری امنیت جانبه چند مد  وCPTED  دوم نسل ،CPTED او  نسل های نام به هرکدام ها تالش این است. شده

 (.0دارد که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد )جدو  شهرت
 

 CPTEDاول  نسل 2-1
( از اوفین کسانی بود که به ارتبار بین محیط کافبدی و جرم پی برد او به این نتیجه رسید کاه 7900) 3افیزابت وود

چگونه مشخصات کافبدی طرح های اجرایی مجتم  های مسکونی یمومی از ارتباطات و تماس شهروندان ساکن در بلاوك 

باا ثیر اختالر کاربری بر کااهش جارم را ( تأ0790) 4همزمان با وود، جین جیکوبز .]4[های مسکونی جلوگیری می کنند
درخصوص محله هایی بکار برد کاه باا وجاود «  ییکایامر یشهرها یمرگ و زندگ»در کتاب « 0چشمان خیابان»اصطالح 

 بودند.اینکه مردم یکدیگر را نمی شناختند اما مراقب یکدیگر و محیط اطراف خود 

کتابش  انتشار با فلوریدا ایافت دانشگاه از شناس جرم کی ،6جهری توسط 0790 سا  بار در اوفین CPTEDیبارت 

حذف تقویت کننده  با که بود ایده این مبتنی بر و تجربی روانشناسی احکام اساس بر او برده شد.کار کار به ،7به همین نام
باود کاه بحثای را نظریه پرداز دیگری  (0792) 8در این میان اسکارنیومن . ]0[نمی پیوندد  به وقوع جرم، جرم بروز های

 :اسات اصالی چهاار ینصار بار مشاتمل مطرح نمود. اصو  و مبانی فضای قابال دفااع« 9فضای قابل دفاع»تحت ینوان 

باا هادف  ماردم، نیااز ماورد امکانات دیگر با مسکونی کاربری و مجاورت12محیط  کیهیت بهبود ،11، نظارت10قلمروبندی
 .]4[رفتان قادر باشند محیط اطراف خانه هایشان را کنتر  کنند شکل گشرایط کافبدی یک محله به گونه ای که ساکن

 و نظام فاقاد منظر تأثیر درباره "شکسته های پنجره" ینوان با 0702 سا  در 13گکلین و ویلسونپس از تحقیقات 

یر پژوهشاگران ، و تحقیقات ساخالفکاران رفتار روی خود محله فضاهای و ها ساختمان به ساکنین توجهی بی از ناشی آثار

 نام با نظریه این توسعه و CPTED تجربیات کردن ای حرفه برای افمللی بین سازمان اوفین ،0779 سا  دردر این زمینه، 
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 ایافات جمله از جهان سراسر در که گرفت شکل ساویل گرگوری سرپرستی به و CPTED ) ICA( 1 افمللی بین انجمن

باا شاروع کاار موسساه هاای باین افمللای .  ]0[کارد خود را آغاز فعافیت 2التین مریکایا و اروپا بریتانیا، انتاریو، فلوریدا،
پیشگیری از جرم از طریق طراحی و آگاهی بخشی به مردم و مسئوالن با تشکیل کنهرانس های ملی پیشاگیری از جارم از 

موسسه های پیشگیری از  در دفاتر و زیربخش های ،CPTEDگذر طراحی، قوانین و اصو  طراحی تدوین شده ی رویکرد 

 جرم در کشور های مختلف مورد استهاده قرار گرفت.

 

 CPTEDدوم  نسل 2-2

 محیط، اجتمایی و روانی های جنبه به و بود متمرکز مصنوع محیطمهاهیم کافبدی  بر یمدتاً  CPTEDرویکرد
 CPTED رویکرد پردازان نظریه نونتاک آنچه نقد از پس متهکرین از گروهی ،0779 سا  در رو این از .داشت توجه کمتر

 قرار خود کار پایه را اصل این جکوبز، "خیابان بر ناظر چشمان" نظریه به ایشان توجهی کم مورد در بودند قدتمع آن به

 و  CPTEDدوم  نسل را خود رویکرد افراد این. نمودند ای ویژه توجه، محیط اجتمایی و روانی های جنبه به و داده

 دوم، نسل اصلی ایده و قلمروبندی او ، نسل اساسی اصل واق  در. نامیدند CPTED او  نسل را پیشین رویکرد

 به پرداختن با و کرده آغاز مکان،کافبدی  های جنبه از سنجشی با را خود کار گروه، این. باشد می اجتمایی همبستگی

 . ]همان[است امن محیطی ایجاد برای جتماییا نیروهای تقویت ها آن هدف واق  در و دهد می ادامه اجتمایی، های جنبه

مشکلی که در مورد این نوع پیشگیری وجود دارد این است که بهبود وضعیت و برقراری امنیت با راهکارهای موقتی حاصل 
می گردد، درحافی که شرایط زندگی که منجر به یدم وجوع جرم می شود هنوز فراهم نشده است. مد  امنیت گستری در 

 ذف این نقص و برقراری پایدار امنیت به صورت بلند مدت شکل گرفت.راستای ح

 

 مدل چند جانبه برای دستيابی به امنيت پایدار در محالت مسکونی :امنيت گستری 2-3
 اوفیه ای اقدام 2111 سا  در ،CPTEDافمللی  بین انجمن رئیس سابق و 3آفترنیشن مشاور گروه از ساویل گرگوری

ایجاد  5موقعیتی جرم از و پیشگیری 4ایمن شهری چون منظر اساس برنامه هایی بر که گستری امنیت مد  آزمودن را برای
واگذار می  محله آن به ساکنین محالت در امنیت نگهداشتن پایدار و ایجاد مد ، وظیهه این اساس داد. بر انجام بود، شده

 چطور که بود این گستری امنیت مد  طرح در اصلی مسئله.  ]همان[یابند دست مهم این به متخصصان کمک با که شود

 پایادار بارای اصالی یامال کاه گهات توان می پاسخ در نگهداشت؟ پایدار مدت طوالنی در را جرم از پیشگیری توان می

 .است نههته و مدیریت اجرا و ریزی برنامه فرآیند در پیشگیرانه، های تالش نگهداشتن
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 (ه)منبع: نگارند CPTED: پيشينه رویکرد 1جدول 

 
 

 

 CPTEDاصول  .3

   CPTEDاصول طراحی نسل اول 3-1
 ایجاد نهایت در و جرم های فرصت کاهش موقعیت به محیط، در تغییرات ایجاد طریق از CPTEDرویکرد  او  نسل

 :پذیرد می صورتفبدی کا محیط یک درش رو سه به جرم وقوع فرصت های اهش. کشود می نائل امنیت

 انساانی و کافبدی مناب  از استهاده و طراحی چگونگی قافب در رفتاری و امنیتی مهاهیم سازی یکپارچه :طبیعی 

 ...و ها پنجره یابی مکان مرزها، و حدود تعریف مثل

 نیتیام گشت نیروهای و پلیس نگهبان، مثل امنیت برای تأمین انسانی نیروی کارگیری به :شده سازماندهی. 
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 مداربسته های دوربین ها، قهل مثل هزینه صرف با و افزاری سخت امکانات از استهاده با امنیت تأمین :مکانیکی 

 .محیط در کافی روشنایی ایجاد و

 ایجاد نهایت در و جرم های فرصت کاهش موقعیت به محیط، در تغییرات ایجاد طریق از CPTEDرویکرد  او  نسل

اصاو  آن  دهد، می قرار اوفویت در را طبیعی روش از استهاده CPTED رویکرد او  نسل که آنجا از. شود می نائل منیتا

 :]همان[شامل موارد زیر است

 1بندیقلمرو  .أ

 با را ها مکان همه که است این قلمروبندی ده. ایاست مرتبط فضا یک به نسبت افراد مافکیت احساس با قلمروبندی

 منطقه یک که است صورت بدین مههوم این کاربست .کرد تعریف خصوصی نیمه/ یمومی نیمه و خصوصی یمومی، یناوین

 این .شود بیشتر آن ها برای مکان آن مافکیت پذیرش احتما  که دهیم تغییر آن قانونی کاربران برای ای گونه به را خاص

 کام دارند، را ا یت و آزار و جرمانهم رفتارهای ارتکاب قصد و ندارند تعلق مکان، این به که را افرادی حضور احتما  اقدام،

 .کند می

 2کنترل دسترسی .ب

 بارای جرم 3های هدف به دسترسی فرصت کاهش بر تمرکز با که است CPTEDهای  ایده از یکی دسترسی کنتر 

 طبیعی، یا غیررسمی طریق سه از دسترسی کنتر  .آید می دست به ها، آن در خطر احساس وافزایش احتمافی خالفکاران

 . شود می حاصل ها بست و قهل مثل مکانیکی راهکارهای و امنیتی پرسنل توسط شده سازماندهی و یمرس

 )تعمير و نگهداری( 4بهبود کيفيت محيطی .ج

 نشان مکان، یک های دارایی از مناسب گهدارین .است وابسته منطقه، یک از نگهداری و مدیریت به محیطی کیهیت

 .کنناد مای دفاع ها آن از جرم وقوع برابر در و هستند آن ها مراقب اموا ، بانصاح یا مدیریت که است مطلب این دهنده

 ناهنجاار، صاورت به دیوارنویسی که جاهایی نور، کم مناطق رهاشده، و ویران های ساختمان که مناطقی در معموالً جرم

 .دهد می ر  کند، نمی مراقبت آنها از کسی که رسد می نظر به و دارد بیشتری شیوع

 

 5رت طبيعینظا .د

 آن دنباا  باه و کارده حمایات طبیعی نظارت ایده از CPTED رسمی، نظارت ابزارهای سایر و ها دوربین درمقابل

 مناسب های مکان در پنجره قرارگیری چون مواردی ریایت در آن های ساختمان و محله طراحی طریق از بتواند که است

 فرصت کور، نقار ایجادکننده فیزیکی موان  کاهش و کافی روشنایی د،آور می فراهم را پیرامون محیط بر نظارت امکان که

 بارای غیرجاذاب مکاان ایجااد به خیابان بر ناظر های چشم گماردن .بردارد میان از را اجتمایی ضد رفتارهای بروز های

  .کند می جلوگیری خیز جرم های مکان ایجاد از و کرده کمک خالفکاران
 

 

 CPTEDاصول طراحی نسل دوم  3-2
 :]همان[از یبارتند CPTED دوم نسل طراحی اصو 

                                                 
1 Territoriality 
2 Access Control 
3 Targets 
4 Quality Environments/ Image and maintenance 
5 Natural Surveillance 
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 1ظرفيت آستانه .الف

 نظار در فضاا آن بارای که است نیازهایی برآوردن و پشتیبانی برای معین فضای یک توانمندی و پتانسیل ظرفیت،

 2سارازیری نقطاه هماان که ای نقطه در ها زمین کاربری و ها فعافیت اگر که معناست بدین مههوم این .است شده گرفته

 مثاا  ینوان به .داشت خواهد فضا یملکرد روی مخربیر تأثی و پیوسته بوقوع جرم آنگاه شوند خارج تعاد  حافت از است

و یا افازایش بایش از حاد تاراکم یاک محلاه در اثار  مثل محله یک در رهاشده و سکنه از خافی های خانه میزان افزایش

 شده، محیطی انحطار پدیده سبب این .کنند می جذب خود به را ها خرابکاری و مجرای از برخی آهنربامهاجرت ها مثل 

 در و اقتصاادی منااب  اجتماایی، سارمایه نزو  محله، از خارج به ساکنین مهاجرت سبب و کرده رخنه سرازیری نقطه در

 .شود می قهقرا به محله سقور نهایت

 

 3ب. همبستگی اجتماعی

 دوم نسال اصل ترین اساسی نیز اجتمایی همبستگی است، CPTED او  نسل لیاص هسته قلمروبندی که همانطور
. دهاد مای افزایش محله یک در را کلیدی شرکای و تجار ساکنین، بین روابط اجتمایی همبستگی ایجاد راهکارهای. است

 شایساتگی ماوزشآ هاای برنامه و گروهی آموزشی های برنامه ،4محله نظارتی های گروه گیری شکل شامل راهکارها این

 شهروندان از اثرگذار ای شبکه خلق تواند می آموزشی های برنامه این خروجی د.هستن مدارس در آموزش پایه بر اجتمایی

 . دهند آموزش محله ساکنین به را تضادها تحلیل یا و مشکالت حل های مهارت توانند می که باشد متعهد
 

 5ج. قابليت اتصال، ارتباط با خارج از محله

 در اتصاا  قابلیت که جا آن از. دارد ارجاع سایت با خارج های برهمکنش و روابط به محله، از خارج با ارتبار ههومم

 یکادیگر از منهصال و جدا بطور نباید اجتمایی های گروه و محالت است، ارتبار برقراری در مهم یاملی مکان، یک داخل

و  ونقال حمال مکانااتا می تواند شامل فعافیت باا ساایر محاالت، حلم از خارج با ارتبار راهکارهای برخی. نمایند یمل
 باشد. محالت ایضای مشارکت

 

 6د. فرهنگ جمعی

 یک به نیاز ها آن بلکه .ندارند نیاز نگهبان، به محله هر ساکنین ،هک کنند می فراموش اغلبCPTED  متخصصان

 جمعای، فرهنگ. هستند آن نظارت حا  در که هبود چیزی یا شخص مراقب آن در که دارند مکانی مورد در جمعی حس

 رویادادهای از هاایی مثاا  .فضاسات کااربران نیمبا و کلای آرایش فرهنگ، .آورد می هم گرد مشترك هدفی با را مردم
 نیااز محله یک مردم .هستند موسیقی و هنر های جشنواره ورزشی، رویدادهای مشترك، رسوم و آداب محله، یک فرهنگی

 شهری طراحان که است چیزی همان احساس این. باشند داشته خود زندگی محل به نسبت فرهنگی ساساح یک که دارند

 بارای اسات دفیلای و اجتماایی مباهاات ایجااد بارای هاا راه مؤثرترین از یکی و کنند می وابسته "7مکان خلق "به را آن
 .کنند مراقبت خود همسایگی و ها خیابان از که ساکنین

                                                 
1 Capacity Threshold 
2 Tipping Point 
3 Social Cohesion 
4 Neighbourhood Watch Groups 
5 Connectivity 
6 Community Culture 
7 Placemaking 
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 ستریاصول امنيت گ 3-3

 ساکنین میان همبستگی و محلی ایتبار بهبود امن، محالت ایجاد برای است ای یکپارچه فرآیند گستری، امنیت مد 
 اجرای با که است پیشگیرانه ظریاتن در جدیدی مد  گستری امنیت واق  در. آن وقوع از ترس و جرم کاهش نهایت در و

 می پدیدار پلیس و جرم از پیشگیری حوزه متخصصان کمک با و ریکدیگ با ساکنین همکاری طریق از امن های مکان آن

 زبان یک ایجاد :بر است مشتمل محالت در آن داشتن نگه پایدار و امنیت ایجاد برای گستری امنیت فرآیند .]همان[شوند

 یاادهپ، مشاارکت برای ساکنین ترغیب، محلی های اوفویت کردن مشخص، محله خصوصیات نمودار ایجاد، جمعی مشترك
 .مداوم سنجشو  گستری امنیت برنامه سازی

 

 ]همان[ CPTEDمقایسه تطبيقی رویکردهای پيشگيری از جرم بر پایه رویکرد : 2جدول 

 
 

 در ایران CPTEDجایگاه کنونی  .4

هاای  نابساامانی اناواع نابرابری ها، افزایش همانطور که پیشتر گهته شد گسترش شهرنشینی و مشکالت ناشی از آن،

 مساوی امکانات به دسترسی مافی، تورم، یدم امنیت مردم، فقدان از بخشی نشینی حاشیه و اقتصادی، بی کاری و ییاجتما

فعافیات  گساترش و جارم ارتکاب برای مسایدی زمینه تهریحی و بهداشتی، رفاهی و آموزشی فرصت های از استهاده برای

شاناخت  منظاور به مسئله درك این با 0302 سا  در مسکن وزارت شهرسازی سازد. معاونت می هموار را بزهکارانه های
فضااهای  در جارم خیازی کااهش شارایط شهرساازی تدوین ضوابط نهایت در و امن شهری فضاهای محیطی های ویژگی

ایان  فرایناد اجرا می گاذارد. محصاو  به را طرح این و احساس کرده زمینه این در را مطافعه ای انجام فزوم کشور، شهری

مقاررات  ناویس پایش" باه تادوین میادانی مطافعاات و بخش هاای نظاری قافب در گزارش سه جلد ارائه از پس مطافعه
باا ایان وجاود، و باا یلام باه فوایاد و اثرگاذاری .  ]9[انجامیاد "جارایم از پیشگیری منظور به شهری فضاهای ساماندهی

و حتی کشورهای همسایه، اقداماتی کاه تااکنون  رویکردهای پیشگیری از جرم از طریق طراحی در تجربیات خارج از ایران
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درخصوص افزایش ایمنی و امنیت شهرها در کشور ایران صورت گرفته است، صرفا اقداماتی بوده است که از ساوی نیاروی 

انتظامی انجام گرفته و حتی پیشنهادات کافبدی و طراحانه ای که چندین دهه است در دنیا در جهت کاهش جرم و جنایت 
های شهری ایما  می گردند، تنها در غافب پژوهش های مطافعاتی صورت گرفته و هایچ گااه باه مرحلاه ی یمال در فضا

 نرسیده است. 

امروز این سوا  مطرح می شود که چگونه با وجود نوپا بودن ایده ی پیش گیری از جرم از طریق طراحی، کشورهایی 

موفق شده اند با استهاده از این روش میزان جارم و جنایات را باه صاورت نظیر آمریکا، انگلیس، کانادا، آفریقا، برزیل و ... 
چشم گیری کاهش دهند، در حافیکه در کشور ایران با وجود احساس نیاز در این زمینه، ایده ها و پژوهش ها به مرحله ی 

 یمل نرسیده است؟

ناسان، روانشناساان، طراحاان و از آنجا که جرم شناسی به ینوان یلمی میان رشته ای دغدغه ی مشترك جامعه ش
...می باشد، نیازمند نگاهی همه جانبه و در نظر گرفتن تمامی موفهه های ماوثر در باروز جارم و نااامنی نظیار اجتماایی، 

فرهنگی، کافبدی، سیاسی و مدیریتی، اقتصادی و ... می باشد. از همین روست که اقدامات نیاروی انتظاامی باه تنهاایی و 

 فضاای ماهنگی سایر سازمان ها، متخصصان و همچنین مردم جامعه، و یا نگاه صرفا کافبدی در کنتر بدون همکاری و ه

در آن بدون درنظر گرفتن سایر یوامل موثر بر جرم، تاکنون مثمر ثمر واق   تجهیزات بعضی ایجاد با زیرگذرها، و پل ها زیر
د نکرده است. به نظر می رساد یاالوه بار ماوارد فاوق، نشده است و تاثیر محسوسی در کاهش جرم و برقراری امنیت ایجا

 "متخصصاان")که منظور سازمان های مسئو  در ایان زمیناه مای باشاد(،  "دوفت"تعامل و هماهنگی میان سه موفهه ی 

که در مقیاس محلی ساکنان محل و در مقیاس وسی  تر جامعه و اجتماع را شاکل مای  "مردم")پژوهشگران و طراحان( و 

(. بدین گونه که طرح 0ستمی تاثیرگذار و بسترساز برای پیشرفت و به اجرا در آمدن این رویکرد می باشد )شکلدهند، سی
سااکنین باه اجارا درآماده و  "مشاارکت"دوفت برنامه ریازی و باا  "حمایت"، با "مطرح"ها ی پژوهشی توسط متخصصان 

آن ها می تواند یاملی بازدارنده برای اجرای پیشگیری  یامل و یا نقص یکی از3مدیریت شوند. چنانکه هماهنگ نبودن این 

 از جرم از طریق طراحی محیطی باشد.
که شامل رویکرد قانونی، رویکرد غیر  CPTEDاز این رو در ادامه با بررسی زیرساخت های تشکیل دهنده ی رویکرد 

ن و ایاران از طریاق ساه شااخص مکانی )اجتمایی( و رویکرد موضعی )محیطی( می باشد، به مقایساه ی تجربیاات جهاا

نحوه ی تعامال و نقاش سیساتم مطارح شاده در هریاک ازرویکردهاای  و "مردم"و  "متخصصان"، "سازمان های مسئو "

 پیشگیری از جرم پرداخته خواهد شد. 
 

 
 )منبع: نگارندگان( CPTED: سيستم بستر ساز رویکرد 1شکل 
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 ران و جهانسير تکوین رویکردهای عام پيشگيری از جرم در ای .5

چون  طبیعی پس از گذار از دورانی که کجروی ها و ناهنجاری های اجتمایی را به مشیت افهی و پس از آن به یوامل

نسبت می دادند، و با وارد شدن یلم رفتارشناسی و روانشناسای و  دریا و کوه، دشت جغرافیایی، یرض دما، باد، هوا، و آب 

ه سمت تاثیرات محیط بر رفتار و درنتیجه کاهش فرصت های ارتکاب جرم و پیشگیری از سایر یلوم در این زمینه، نگاه ها ب

جرم معطوف گشت. در کنار دسته بندی های گوناگونی که وجود دارد، به طور کل رویکردهایی را که تاکنون در خصاوص 
 کاهش جرم و ترس از جرم صورت گرفته است را می توان به سه گروه تقسیم نمود.

 
 

 ویکرد قانونی و کيفریر 5-1

 رهگاذر با اجرای قانون و مجازات هاا از کیهری ابزارهای از استهاده با مجرمانه رفتار ارتکاب از پس کیهری پیشگیری

باشد و  نمی جامعه امنیتی و اجتمایی نیازهای گوی پاسخ تنهایی به پیشگیری نوع این. شود می اِیما  کیهری یدافت نظام

 در ینصار دو هار از استهاده و جرم از کیهری غیر پیشگیرانه های زمینه در ادغام با اما نمی شود،موجب پیشگیری از جرم 

 پیشاگیری اِیماا  از کاه اهادافی مجموع در. کرد فراهم را اجتماع در جرم کاهش زمینه در مهمی یامل توان می هم کنار
از  .دیگاران اریااب باا یمومی پیشگیری و بزهکار اریاب جامعه، از حمایت بزهکار، اصالح: از یبارتند است نظر مد کیهری

جمله ویژگی های این رویکرد )که نقطه ضعف آن محسوب می شود( کم توجهی به امکاان پیشاگیری جارائم نسابت باه 

 ارتکاب جرایم به خصوص در مورد جرائمی نظیر دزدی، سرقت اتومبیل و تخریب است. 

 

 جهان تجربيات قانونی و کيفری ایران و 5-1-1
 انجمن نام با ،نظریه این توسعه و CPTED تجربیات کردن ای حرفه برای افمللی بین سازمان اوفین 0779 سا  در

 فلوریادا، ایافات جملاه از جهان سراسر در که گرفت شکل ساویل گرگوری سرپرستی به CPTED )ICA( 0 افمللی بین

افبته تاثیر موسسه هاای ملای پیشاگیری از جارم و .  ]0[کرد  را آغاز خود فعافیت 2التین مریکایآ و اروپا بریتانیا، انتاریو،

در دانشگاه ها و همچناین برگازاری  0700برگزاری برنامه های آموزشی پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی از سا  

ارائاه ی توساط طراحاان آمریکاا در راساتای  0770کنهرانس های ملی پیشگیری از جرم از گذر طراحی محیطی از سا  
با ادامه ی توجه و به کارگیری مهاهیم پیشگیری از جرم از گذر .  ]9[گزارش نتایب ملی در این زمینه را نباید نادیده گرفت 

 3«پیشگیری از جرم به وسیله برنامه ریزی شاهری»طراحی محیطی در میان مقامات کشورها، سند توضیحی گزارش فنی 

تدوین شد. این نوشتار به ینوان راهنمای پیشاگیری از جارم بارای  2119ر سا  د (CEN)توسط کمیته استاندارد اروپا 

طراحان و برنامه ریزان شهری تهیه گردیده است و یک کمک فنی برای دست اندرکاران )معماران، برنامه ریزان، مهندسان 
ن بادین معناسات کاه در . ایا]0[و ...( و تصمیم گیران در اجرای تعهداتشان مبنی بر ساختن شاهرهای امان مای باشاد 

کشورهای اطرافمان در تدوین قوانین و برنامه ریزی ها توجه کافی به هر سه مرحله ی پیشگیری از جرم: پیش از وقوع، در 

 حین وقوع و پس از وقوع جرم، در تدوین قوانین و برنامه ریزی و اجرای آن ها صورت گرفته است.
کیهری و فعافیت های نیروی انتظامی در برخورد با مجارمین، در زمیناه ی  در ایران نیز پیش از این، یالوه بر قوانین

آیاین  0390وض  قوانین در جهت برقراری امنیت، تنها به برقراری امنیت دربرابر سوانح طبیعی توجه شده بود و در ساا  

                                                 
1 International CPTED Association 
2 The Florida CPTED Network; Design Out Crime Association in the UK; Ontario CPTED Association; 

 The European Design Out Crime Association; CPTED Latin America based in Chile 
3 Prevention of Crime by Urban Planning 
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اری، سازمان نظام مهندسی نامه ی طراحی ساختمان ها در برابر زفزفه و ضوابط طراحی استاندارد ساختمان ها توسط شهرد

اما همانطور که پیش از این نیز گهته شد ایان  . ]7[ساختمان و شورای یافی شهرسازی و معماری تدوین و به اجرا در آمد 
 نگاه صرفا تک بعدی و کافبدی به مسئله ی امنیت، بدون درنظر گرفتن سایر موفهه ها کارایی چندانی نخواهد داشت. 

ناویس  پایش باه تادوین 0302 ساا  در وزارت مساکن شهرسازی اشی از وقوع جرم، معاونتبا ادامه ی مشکالت ن

اما اینکه چارا باا ایان وجاود کشاور ایاران .  ]9[پرداخت  جرایم از پیشگیری منظور به شهری فضاهای ساماندهی مقررات

، "دوفات"م ساه گاناه ی تاکنون تجربه ی یملی در این زمینه نداشته است را باید در نقش تک تاک موفهاه هاای سیسات
قاانون  009اصال  0( و همکاری و هماهنگی میان آن ها جست و جاو کارد. طباق بناد 0)شکل  "متخصصان"و  "مردم"

اساسی جمهوری اسالمی ایران، یکی از وظایف خطیر قوه ی قضاائیه پیشاگیری از وقاوع جارم مای باشاد، درصاورتی کاه 

ئیه باشد؛ چرا که قضائیه مقام اجرایی نیست و مهمتر آن کاه وظیهاه ی پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند به یهده ی قضا
بدین معنی که در ایران نقش دقیق و درون سازمانی و هماهنگی .  ]01[قوه ی قضائیه پس از وقوع جرم نمود پیدا میکند 

یری از وقوع جرم، سازمان برونی، سازمان های مسئو  در برابر پیشگیری از جرم نظیر قوه ی قضائیه، دفتر مطافعات و پیشگ

خدمات طراحی شهرداری، سازمان نوسازی و بهسازی کشور و ... تعیین نشده است و این یدم همااهنگی و برناماه ریازی، 

مشخص نبودن حیطه ی وظایف هر سازمان در این زمینه و یدم وجود نهادی مشخص و مسئو  بر روند پیشگیری از جرم، 
 ین موجود و طرح ها و پژوهش های پیشنهادی پیشگیری از جرم از طریق طراحی شده است.مان  از به اجرا در آمدن قوان

 

 غير مکانی )اجتماعی( 5-2 

که بر مبنای تغییر و کاهش انگیزش های شخصی برای ارتکاب جرم از طریق  2یا رویکرد اجتمایی 0رویکرد غیرمکانی

تصادی شکل گرفت، با مشاهده ی نواقص رویکرد کیهری بوجود آموزش و راهنمایی های اخالقی یا توسعه های اجتمایی/ اق
آمد. این رویکرد بستر اجتمایی و یوامل تأثیرگذار بر رفتار مجرمین را بررسی کرده و به جای جرم مجرمین را هادف قارار 

 هاای زمیناه ربا دربرگرفتاه کاه را تادابیری داده و با بستر سازی شرایط مناسبی را پیش از وقوع جرم فراهم کرده است و

 مؤثرند. فرهنگی و اقتصادی اجتمایی، مسائل رهگذر از جرم ارتکاب
تغییار  بارای اصاوالً و است؛ اجتمایی محیط در زا جرم یلل بردن بین از یا کاهش پیشگیری، نوع این اهداف از یکی

 شهری افازایش جوام  در. است شده طراحی کند، می کمک مسکونی و محلی اجتمایات در بزهکاری وقوع به که شرایطی

مافی، تاورم،  امنیت مردم، فقدان از بخشی نشینی حاشیه و اقتصادی، بی کاری و اجتمایی های نابسامانی انواع نابرابری ها،

ی مساایدی را  زمینه تهریحی، و بهداشتی، رفاهی و آموزشی فرصت های از استهاده برای مساوی امکانات به دسترسی یدم
 تهاریح، هاا بارای پارك و تهریحی های مکان تأسیس سازد. می فراهم بزهکارانه فعافیت های رشگست و جرم ارتکاب برای

 طریاق از دینای باورهاای تقویات ها، محله در زایی اشتغا  و زایی درآمد ایجاد فرهنگی، پرورشی، آموزشی، مراکز تأسیس

 باشاگاه چاون تادابیری و تجهیزات رشگست ، ]00[ محلی پلیس تشکیل محلی، مذهبی مراکز مناسب و مؤثر کردن فعا 
 آیناده خطاهاای از بافقوه و مجرمان بافهعل کردن منصرف جهت در ها فعافیت بر مبتنی های پروژه و جوانان ورزشی های

 .باشد می پیشگیری نوع این مصادیق از ]02[

آن  درصدد تنبیه و تربیت ب،ترغی آموزش،: طریق از و است مدار فرد و مدار مجرم، اجتمایی پیشگیری دیگر، بیان به 

 ایان پیاروان. بدهد او به را خویش یملکرد یابی ارزش قدرت و کند افقاء فرد به را بد و خوب اَیما  شناخت معیار تا است
 باا آن هاا کردن برطرف و اجتمایی و فردی: از ایم جرم ارتکاب یلل شناخت طریق از که اند یقیده این بر پیشگیری نوع

 هاای ارزش بردن و آموزش و باال روحی و جسمی های نارسایی و ها بیماری درمان: مثل اجتمایی و فردی اصالحات انجام

                                                 
1. Dispositional  
2. Social Crime Prevention  
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 تمایالت از توان می غیره، و مسکن تهریحی، تحصیلی، اقتصادی، های فرصت تعافی و اجتمایی نهادهای تقویت و اجتمایی

 کرد. جلوگیری افراد در مجرمانه
 

 ماعی ایران و جهانتجربيات غيرمکانی و اجت 5-2-1

با توجه به موارد فوق، در این رویکرد همکاری و هماهنگی سازمان های مسئو  و اثرگذاری مطلاوب آن هاا بار روی 
 2110مردم و ساکنین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا مرکز بین افمللی پیشگیری از جرم در کانادا در سا  

های بین افمللی در زمینه ی پیشگیری از جرم در سطح بین افملال کارده اسات کاه ماورد اقدام به تدوین مجمویه رویه 

استهاده ی بسیاری از کشورها قرار گرفته است. این گزارش در پاسخ به دغدغه ی دوفتمردان و اجتمایات محلی در زمیناه 
در آن نمونه هاای یینای از شایوه ی ی همکاری با یکدیگر در زمینه ی پیشگری از جرم و برقراری امنیت روزانه است که 

مداخله دوفت، واحدهای پلیس و اجتمایات محلی در جهت کاهش و پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی و تقویات امنیات 

ارائه شده است. این مجمویه مورد استهاده ی کنش گران دوفتی و غیردوفتی، مقامات سیاسی و فعاالن پیشاگیری از جارم 

 .]04[ملی و بین افمللی( قرار گرفته است  در تمام سطوح )محلی،
آنچه در این کتاب و رویه ها و نمونه های  کر شده قابل اهمیت است، همه جانبه بودن این مسئله در میان سازمان 

های مختلف و همکاری میان آن ها می باشد. برای مثا  می توان به طارح همکااری و مشاارکت شاهروندان در مادیریت 

می در بلژیک، اقدامات محلی در برقراری امنیت در برزیل، کانادا و انگلیس، میانجی گاری اجتماایی در مزاحمت های یمو
حل و فصل اختالفات در کانادا، آفریقای جنوبی، فرانسه و اسپانیا، حمایت از بزه دیدگان توسط ساازمان هاای مربوطاه در 

زمینه ی باز اجتمایی کردن نوجوانان در پرتغا ، حمایت سوئد و کانادا، مداخله ی آموزش و پرورش در محیط تحصیلی در 

از جوانان خیابانی و بی سرپرست توسط انجمن های مربوطه در ایتافیا، همکاری پلیس و اجتمایات محلی در پیشاگیری از 

ی جرم مانند تضمین حضور ملموس پلیس در ژاپن و حمایت از بزه دیدگان توسط مددکاران اجتمایی مساتقر در واحادها
پلیس، نقش شهرداری و قوانین تصویب شده توسط آن ها و نحوه ی اجرا و مشارکت و مدیریت آن توسط مردم که پیش تر 

 نیز گهته شد و هزاران نمونه ی دیگر اشاره کرد.

مشخص است که چنین برنامه ی وسی  و همه جانبه ای نه تنها نیازمناد آماوزش افاراد جامعاه و سااکنین توساط 
مربوطه بوده، بلکه نیازمند آموزش درون سازمانی در راستای تربیت متخصصان در ایان زمیناه و وهمکااری سازمان ها ی 

 برون سازمانی هریک از آن ها با یکدیگر می باشد.

در ایران نیز ایده ی رویکرد اجتمایی پس از گذار از اقتدارگرایی، چند سافی است که پا به یرصه ی وجود گذاشته و 

ویکرد جامعه محور روی آورده است. بدین منظور شیوه هایی در خصوص جلب مشارکت انتظامی ساکنین پلیس به سمت ر
، طارح نظاارت همگاانی 001محالت اتخا  شده است و در قافب طرح های مختلف نظیر راه اندازی مرکز فوریتهای پلیس 

شاکیل بخاش ویاژه زناان در دوایار قضاایی و ، استقرار ایستگاههای پلیس، برنامه مشارکتی مراکز مشاوره انتظامی، ت079

کالنتری ها، راه اندازی واحدهای مشاوره و مددکاری کالنتری ها، همکاری پلیس با مراکز دوفتی و غیر دوفتی و طرح امنیت 
اقداماتی که تاکنون درخصوص افزایش ایمنی و امنیت شاهرها در کشاورایران صاورت .  ]4[اجتمایی به اجرا درآمده است 

مشاخص با توجه به مطافب گهته شده است، صرفا اقداماتی بوده است که از سوی نیروی انتظامی انجام گرفته است.  گرفته

وسیعی از اقدامات و برنامه ها را در بخش های مختلف جامعه و دوفت در ی که برنامه های پیشگیری از جرم گستره  است

مقننه از یک سو و مشارکت نهادهای مردمی از سوی  قضاییه، ریه،بر می گیرد و بر این اساس نویی هماهنگی بین قوای مج
 .دیگر در برنامه های پیشگیری از جرم ضروری می نماید
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 محيطی )وضعی(: طراحی محيطی راهی برای پيشگيری از جرم 5-3
 مطرح ركکال توسط میالدی 0701 دهه در بار نیز نام دارد، نخستین 0رویکرد محیطی یا موضعی که رویکرد مکانی

شد که براساس مشکل ساختن ارتکاب جرم از طریق راهکارهای تکنیکی پایه گذاری شده است و بر کاهش فرصت ارتکاب 

 کاهش طریقز ا بزهکاری از پیشگیریجرم تمرکز دارد و این کار را از طریق مراقبت بهتر و افزایش نظارت انجام می دهد. 

 ریشاه بررسی و آن نهادهای و جامعه کردن متعافی بر مبتنی اجتمایی ریپیشگی برخالف "وضعی پیشگیری" یا ها فرصت
 به شیوه این .دارد تکیه جرم ارتکاب های موقعیت و ها فرصت کاهش بر سادگی به بلکه ت.نیس انآن قط  و بزهکاری های

 اسات، غیارممکن تقریبااً شاده انجام اقدامات ارزیابی و دشوار آن ها تغییر که افراد درونی نیات و انگیزه به پرداختن جای

 یملای حال راه تا است بزهکار برای خطر و زحمت افزایش و بزه موضوع به بزهکار یابی دست در مان  ایجاد پیر د بیشتر

 بازه و بزهکاری معرض در فرد وضعیت تغییر با که است پیشگیری از ای شیوه روش، این .]03[ نماید ارائه پیشگیریی برا

 جارم انجاام باه مصامم فارد توساط ارتکاب جرم از است صدد در مکان، و زمان: مانند محیطی رایطش تغییر یا و دیدگی

 .کند جلوگیری

بیشتر رویکردهای جلوگیری از جرم امروزه تلهیق یناصر مؤثر بر هر دو رویکرد محیطی و غیرمکانی را پذیرفته اند اما 
سا  های اخیر شواهد بسیاری در خصوص موفاق باودن آن  در حوزه طراحی شهری رویکرد دوم جایگاه بیشتری دارد و در

در ایران نیز در ابتدا رویکرد کیهری برای مقابله با مجارمین در نظار گرفتاه شاد و اوفاین شایوه هاای بدست آمده است. 

نت پیشگیری، بر باال بردن هزینه کیهری و افزایش مجازات ها مبتنی بوده است. در این شیوه ها با شدت بخشیدن و خشو
شدید، از طریق اریاب و یبرت آموزی سعی بر کنتر  جرم در جامعه داشته اند. اما گذشت زمان نشان داده است که ایان 

شیوه نتوانسته است از بروز بزه جلو گیری کند. چرا که در این اندیشه، پیش فرض این است که بزهکاار یاقالناه منااف  و 

و بیشتر شدن شدت و خشونت ایما  مجازات ها در کاهش یالقاه فارد باه  مضار بزهکاری را پیش از انجام بزه می سنجد

 بزهکاری یلت تامه یدم ر  دادن جرم است، در حافی که یوامل اجتمایی و محیطی نیز بر بروز جرایم مؤثرند. 
 

 تجربيات محيطی و وضعی ایران و جهان 5-3-1
یطی در کنار موفهه ی اجتمایی تاثیرگاذار بار جارم، در این رویکرد است که با اهمیت یافتن موفهه ی کافبدی و مح

)در بخش قبل به آن اشاره شاده اسات(و مشاارکت  "سازمان ها ی مسئو "در کنار وظایف  "متخصصان"نقش طراحان و 

 "ماردم"و  "متخصصاان"، "دوفات"و اجتماع اهمیت می یابد و نقش سیستم همکاری و همااهنگی ساه موفهاه ی  "مردم"

پیشگیری از جرم بوسایله "جرا رسیدن و بازده حداکثر طرح ها آشکار می شود. از این رو در گزارش فنی (، در به ا0)شکل
، برای هماهنگی هرچه بیشتر ایان موفهاه هاا، (CEN)، تهیه شده توسط کمیته ی استاندارد اروپا "ی برنامه ریزی شهری

)از طریاق  "مادیریت"و  "طراحی شاهری"، "ریبرنامه ریزی شه"پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در سه سطح 

نظارت، مراقبت،سخت کردن آماج ها توسط مردم و مسئوفین( تدوین شده است. از طریق این چنین برنامه ریزی ها، قانون 
گذاری ها و همکاری های درون سازمانی و برون سازمانی و در نظر گرفتن دیدی وسی  و همه جانبه بر تمامی موفهه هاای 

انجاام  "متخصصاان"ر ارتکاب جرم است که در کشورهای اطرافمان پژوهش های پیشگیری از جرم توسط طراحان و موثر ب

به مرحله ی اجارا رسایده و باازخورد و نتیجاه ی  "سازمان های مسئو "و  "مردم"شده، و با حمایت و نظارت و مشارکت 

 مطلوب را بدست آورده است.
اشااره کارد کاه  3در نورث ویو 2ده، می توان به پروژه ی اصالح وضعیت سانلیبرای مثا  از میان صدها طرح اجرا ش

توسط اصو  طراحی در طیف متنویی از روش ها و با هدف تعریف و ایجاد مافکیت، کنتر  دسترسی و دشوارسازی اهداف 

                                                 
1. Situational  
2 Swanley 
3 Northview 
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ش کیهیات درصادی جارم و همچناین افازای 01مجرمانه صورت گرفته و نتیجه ی ساخت و ساز پیرامونی موجب کاهش 

این درحافیست که همانطور که گهته شد، در ایاران اقاداماتی کاه تااکنون در خصاوص  . ]2[زندگی ساکنان گشته است 
افزایش امنیت شهرها صورت گرفته است، صرفا از طریق نیروی انتظامی بوده و حتی پیشانهادات کافبادی و طراحاناه کاه 

در فضاهای شهری ایما  می گردند، در ایاران تجرباه ی یملای  چندین دهه است در دنیا در جهت کاهش جرم و جنایت

نیافته است. در این زمینه تنها می توان به پژوهش های نظری انجام شده در پایان نامه ها و مقاالت نظری و اقداماتی صرفا 

گارفتن ساایر یوامال آن ها و بدون درنظر  در تجهیزات بعضی ایجاد زیرگذرها، با و ها پل زیر فضای کنتر کافبدی نظیر 
و آشاکار  "ماردم"و  "سازمان هاای مسائو "، "متخصصان"موثر بر جرم اشاره کرد. به نظر می رسد که با هماهنگ نیودن 

ننمودن حوزه ی یمل و نحوه ی مشارکت هریک از این موفهه ها؛ پژوهش های متخصصان و طراحان باه مرحلاه ی اجارا، 

 م جامعه نخواهد رسید.نظارت و حمایت از سوی سازمان ها و مرد
 

 ایراندر  تحليل یافته ها و وضعيت پيشگيری از جرم .6

در  "ماردم"و  "متخصصاان"، "ساازمان هاای مسائو "با مقایسه ی تجربیات جهان و ایران از طریاق ساه شااخص 
جتمایی( و زیرساخت های تشکیل دهنده ی رویکرد های پیشگیری از جرم ) رویکرد قانونی )کیهری(، رویکرد غیر مکانی )ا

نحوه ی تعامل و نقش سیستم مطرح شده به ینوان  سیستمی تاثیرگاذار و بسترسااز بارای  رویکرد موضعی )محیطی((، و

خالصه ای از وضعیت کناونی ایان رویکارد هاا در  3آشکار شد. در جدو   CPTEDپیشرفت و به اجرا در آمدن رویکرد 
با توجه به مباحث مطرح شده در بخش های قبال نشاان داده شاده کشور ایران، در سه سطح قانونی، اجتمایی و محیطی 

و  زمینه ساز پیشنهادات ساایر پژوهشاگران و متخصصاان  CPTEDاست که می تواند چشم اندازی برای گسترش دانش 

 کشور در این زمینه باشد.

 

 

 

 

 

 )منبع: نگارندگان(در ایران  CPTED: وضعيت کنونی رویکرد 3جدول 
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 و ارائه ی پيشنهاداتنتيجه گيری  .7

دوفتمردان و سیاستمداران را بار آن  افزایش میزان جرم و جنایت در پی گسترش شهر نشینی و مشکالت ناشی از آن

داشت تا در جستجوی راه های یملی و فوری برای حل این مشکل برآیند. این درحافی بود که مجازات های سنگین گذشته 

ندان مثمر ثمر واق  نشده بود و تنها یکس افعملی پس از وقوع جرم بود. در این میان در راستای پیشگیری از جرم و بزه چ
با معطوف شدن نگاه ها به سمت تاثیر محیط بر رفتار و مکان محور شدن رویکرد ها، راهکارهایی توسط طراحان شاهری و 

یت استوار بود و بعدها شاخه ای از آن مهندسان معمار مطرح گردید که بر مبنای تأثیر محیط کافبدی بر کنتر  جرم و جنا

 پیشگیری از جرم از طریق طراحی نام گرفت.

برای یافتن پاسخ این سوا ، که چگونه با وجود نوپا بودن ایده ی پیش گیری از جرم از طریق طراحای، کشاورهایی 

وش میزان جارم و جنایات را باه صاورت نظیر آمریکا، انگلیس، کانادا، آفریقا، برزیل و ... موفق شده اند با استهاده از این ر

چشم گیری کاهش دهند، در حافیکه در کشور ایران با وجود احساس نیاز در این زمینه، ایده ها و پژوهش ها به مرحله ی 

یمل نرسیده است، به بررسی زیر ساخت های شکل گیری رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی و مقایسه ی تجربیات 
نحوه ی تعامل و تاثیرگذاری سیساتم  و "مردم"و  "متخصصان"، "سازمان های مسئو "طریق سه شاخص  ازجهان و ایران 

جرم شناسی به ینوان یلمی میاان رشاته ای نیازمناد  مطرح شده در هریک ازرویکردهای پیشگیری از جرم پرداخته شد.

امنی می باشد و بایساتی در بساتر مناسابی از نگاهی همه جانبه و در نظر گرفتن تمامی موفهه های موثر در بروز جرم و نا
 "متخصصاان")که منظور سازمان های مسئو  در ایان زمیناه مای باشاد(،  "دوفت"تعامل و هماهنگی میان سه موفهه ی 

که در مقیاس محلی ساکنان محل و در مقیاس وسی  تر جامعه و اجتماع را شاکل مای  "مردم")پژوهشگران و طراحان( و 

این سه موفهه به ینوان سیستمی سه گانه، با هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی می توانند زمینه  دهند، شکل گیرد.

و به طور کلی، اجرای رویکرد پیشگیری از جارم از طریاق طراحای  "مدیریت"و  "طراحی"، "برنامه ریزی"ای مناسب برای 
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کدیگر و یا نقص یکی از آن ها می تواند یاملی بازدارنده (. چنانکه هماهنگ نبودن این سه موفهه با ی2فراهم آورند )شکل 

 برای اجرای پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی باشد.
 

 
 )منبع: نگارندگان( CPTED: سيستم بستر ساز و مجری رویکرد 2شکل 

 

دن بساتر ( و با فرض فراهم بوCPTEDبا توجه به مباحث مطرح شده و اهمیت رویکرد پیشگیری محیطی از جرم )

مناسبی از رویکرهای پیشگیری قانونی و اجتمایی و رف  نواقص مطرح شده در آن ها، این نوشتار پیشنهاداتی را در زمیناه 
ی بهبود شرایط پیشگیری از جرم از طریق طراحی در ایران با در نظر گرفتن ساطوح  برناماه ریازی، طراحای و مادیریت 

 (:4مطرح کرده است )جدو  

 

 )منبع: نگارندگان(در ایران  CPTEDهادات بهبود وضعيت کنونی رویکرد : پيشن4جدول 
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با درنظر گرفتن دید وسی  و همه جانبه در راستای رف  نواقص رویکرد های پیشگیری از جارم )قاانونی، اجتماایی و 
و  "تخصصاانم"، "ساازمان هاای مسائو "محیطی( و فراهم کردن بستری مناسب از تعامل و همکاری میان سه موفهه ی 

کاهش یافته و با برنامه ریزی، طراحی و مدیریت پیشنهادات  CPTEDمی توان انتظار داشت مشکالت پیش روی  "مردم"

جامعه ی یمل پوشیده و به ینوان چشم اندازی روشان بارای گساترش ایان داناش توساط ساایر  CPTEDو طرح های 

 پژوهشگران و متخصصان کشور یمل کند.
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