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 چکیده
 روازاین .اشدبمی شهروندان اجتماعی فعالیت رخداد محل و شهر مدنی حیات تجلیگاه پیاده مسیر

ضاهای طرفی در فاز .شودمی و فرهنگی اجتماعی زندگی شدن ترغنی باعث آن گسترش و درست طراحی

 رفتاری هایناهنجاری و جرم مستعد محیطییجاد امختلف باعث  اجتماعی عوامل ،هاراهپیادهجمله شهری از

 اجتماعی هایناهنجاریو  جرایم نندهک تعیین عوامل تنها اجتماعی فاکتورهای ست کهاین درحالی .گرددمی

 با. بنابراین دارد از جرم پیشگیریو  در توسعه مهمی فضا نیز نقش فیزیکی کالبدو  طراحی بلکه، نیستند

 اهمیتی است.باموضوع  ،بر پیشگیری از جرم راهپیادهتاثیر بررسی  ،امنیت محیطنقش کالبد شهر بر  به توجه

در آن با توجه به موضوع، از روش تحقیق همبستگی  که توصیفی است -حاضر تحلیلی پژوهش تحقیق روش

. باشدمی هاراهدرپیاده در میزان کاهش جرم مداریپیادهبررسی تاثیر تحقیق هدف از این  .استشدهاستفاده 

. لذا استشدهتاکید  پردازدمی امنیت محیطی طراحی و به رابطه که CPTEDرویکرد برای نیل به این هدف بر

نمونه  .پرداخته شده است جرایم کاهشدر  این رویکرد و اثرات اساسی مفاهیماز  برخی ارزیابیبه  رحد نیازد

 کاربرانمیزان رضایتمندی  ایپرسشنامه، تحت مبنااین بر. است "میدان عتیق اصفهان"در این پژوهش مورد نظر

پژوهش حاضر نشان سنجیده شد. نتایج  نآنسبت به کاهش جرم در مقایسه با قبل از پیاده مدار شدن  میدان،

نظارت طبیعی در محیط  درنتیجهاجتماعی و  تعامالت افزایش جهت در عاملی مداریپیادهکه  دهدمی

 و یابدمیی افزایش محیطامنیت  ،شودمی تقویتیک فضای شهری امن  هایشاخصبنابراین  .استشده

 . همین راستا ارائه شدپیشنهاداتی در نیز . در انتهاگرددیمکاهش وقوع جرائم  برای عاملی راهپیاده درنهایت

 

 ، امنیت، کاهش جرم، فضای شهریCPTEDTپیاده مداری،  :کلیدی واژگان

 

                                                           
 دانشگاه بین المللی امام رضا) ع( کارشناسی ارشد طراحی شهری اندانشجوی - 1



 

 

 

 مقدمه -1

هویت  ادراکدر که  است سرزندگی، فعالیت و احساس  مشاهده برایامکان  ترینمهم رویپیاده

: 1831ترکاشوند، )رحیمیکندمیسزایی ایفا  بهنقش محیطی  هایکیفیتفضایی، احساس تعلق و دریافت 

جهان، توجه به حرکت پیاده  شهرسازی جدید هایگرایشبا توجه به این امر یکی از تحوالت اخیر در  (.11

امروزه تاکید بیش از حد بر حرکت  است. شهریآن به عنوان یک موضوع مهم فراموش شده  نیازهایو 

 های در دهه .شودمیمعاصر محسوب  شهرسازیپیاده، یکی از نقایص  برای ریزیبرنامهسواره و غفلت از 

 فضاهایافت کیفیت  سبب هاراهناامنی  و و آمد رفت دشواریبه ویژه  شهریمشکالت  اوجگیریاخیر 

بدین منظور راهکارهای متعددی برای مقابله با انواع پیچیده جرم و (. 1831) راد پویا ،شده است شهری

طراحی محیطی در جهت افزایش رویکرد  بهتوجه  راهکارها این از جملهاز است. ترس از آن مورد نی

این نکته تاکید دارد که با توجه به بر رویکرداین  .باشدمیاحساس امنیت و به دنبال آن کاهش وقوع جرم 

ز ابه میزان گسترده ای  توانمی، هاآنساختار کالبدی فضاهای شهری و تدوین و اعمال ضوابط ویژه در 

مفاهیم و راهبردهای این  مبانی، پژوهش بهاین این اساس در ارتکاب جرایم شهری جلوگیری کرد. بر

تعمیم و توسعه به کارگیری این رویکرد در شهرسازی، نشان از توانمندی باالی  .است رویکرد اشاره شده

اهمیت این  هری دارد.این روش در ارتقاء سطح امنیت و در عین حال کارآمدی نتایج در حوزه مداخالت ش

امر از آن جهت است که بایستی در رویکردهای جدید شهرسازی مولفه امنیت شهری مورد توجه قرار گیرد 

 قق شهری ایمن فراهم شود.حتا امکان ت

 همراه با مداریپیادهمقوله  آیا به این سوال پاسخ دهد که با استفاده از روش توصیفی و تحلیلیتا  این پژوهش سعی دارد

نرم  مبنایراستا بر  همیندر تاثیرگذار بوده است؟ جرایماز  جلوگیری یاو  کاهشآن، در بستر  فیزیکی کالبدبالقوه و  ظرفیت

امنیت میدان عتیق اصفهان به عنوان  ارتقایموثر در  هایشاخص و خیزیجرممیزان  ،برانربا استفاده از نظرات کاو   spssافزار

 .تدوین گردیده است ایپرسشنامه آن برمبنایمورد ارزیابی قرار گرفته و  ه با گذشتهدر مقایس شهری راهپیادهیک 

 

 تحقیقپیشینه  -2

 هاراهپیادهگفت که سابقه ایجاد  توانمی اماهستند.  هاخیابانبه قدمت خود  ایپیشینهدارای  هاراهپیاده

کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و هلند . در این میان گرددمیدهه قبل باز  3-3به مفهوم امروزین به حدود 

به ساخت و گسترش  هاآنپیشگام بودند و شهرهای آمریکایی با فاصله ای حدود یک دهه پس از 

اما در رابطه با پژوهش حاضر که به تاثیر  (.16 :1831پیاده، روی آوردند)کاشانی جو، هایمحدوده

گفت تحقیق  توانمیتوجهی صورت نگرفته است و  ، مطالعات قابلپردازدمیبر کاهش جرم  مداریپیاده

مختلف بیشتر مورد مطالعه و بررسی  هایدوره. اما آنچه در باشدمیدر این زمینه  هاگامپیش رو از نخستین 



 

 

 

قرار گرفته موضوع امنیت محیطی و پیشگیری از جرم در فضای شهری و تاثیر طراحی محیط بر آن است. از 

، پیشگیری از جرم توسط طراحی گرددمیود به عنوان یک فضای شهری مطرح ، خراهپیادهآنجایی که 

 در آن تعمیم داد. توانمیرا نیز  محیطی

و جرم در محافل  مکانرابطه  بررسی کلیو به طور  جرایم مکانی تحلیل، توجه به اخیردر چند سال 

رابطه  اینشده در  تدوین یفارس(. از مقاالت Anselin, 2000:213است) یافته افزایشجهان نیز  علمی

 کاهشدر  شهری دفاعبی فضاهاینقش "دهقان،  مهدیاز  "جرایم افزایشو روند  شهرنشینی"به  توانمی

استفاده از "و  "قابل دفاع فضای ایجادشهر در  طراحینقش "، تختی بیتااز  "در شهروندان امنیتحس 

، ایرانمنش نسیم از "جمالی آن در ایراناصول جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی و بررسی ا

و لزوم  شهری جرایم"، مدیریاز آتوسا  "شهر عمومی فضاهایدر  امنیتجرم، خشونت و احساس "

 (.1811:11طرقبه، اشاره نمود)حبیب زاده ،شریفی، صادقی ، مسگرانیاز محمد  "پیشگیرانه گذاریسیاست

 تاثیرو در نقطه مقابل،  بزهکاریدر  محیطمطالعه نقش نسبت به  ایفزایندهبه بعد، عالقه  1116از دهه 

همان )دبو اندیشه این روانپیشاز جمله  "جیکوبز جین" گرفت. شکلاز جرم  پیشگیریدر  محیطی شرایط

 ،یافتانتشار  1111در سال  که "آمریکابزرگ  شهرهای زندگیمرگ و "در اثر معروف خود بانام  وی(. 16:

 سرمایهاز  صورتی، شهریو مختلط  قدیمیفشرده در حومه  اجتماعی هایشبکهداده بود که  توضیح

 دیگرو  خیابانی جنایاتو در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و  دهندمی تشکیلرا  اجتماعی

و  پلیس حفاظتی نیرویمانند  رسمی نهادهایبا عوامل  مقایسهدر  زندگی کیفیتدر مورد بهبود  تصمیمات

 جیکوبزجفری و  هایاندیشه. (Jacobs،1961)دهندمیاز خود نشان  بیشتری مسئولیت، یانتظام نیروهای

در سال . پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط حائز اهمیت استنظریه در شکلگیری و توسعه  نیز

را به کار برد. او به  "از جرم از راه طراحی شهری پیشگیری"نخستین کسی بود که عبارت  "جفری" 1111

شهری و طراحی ساختارهای شهری و واحدهای همسایگی برای کنترل و پیشگیری از جرم و  ریزیرنامهب

و فضای شهری  هاساختمانطبیعی شهروندان از راه طراحی  هایمراقبتجنایت تاکید داشت. به نظر او 

  هایفرصتاو جرایم گوناگون را ناشی از  (.Cozens، 2001عامل مهم کنترل جرایم شهری است )

 (.Jeffrey, 2001،Clarke)دانستمی یمحیط

 پدیداز جرم  پیشگیری برایساخته شده  هایمحیطاصالح  برایعالقه  میالدی 1136دهه  اوایلدر 

آمد.در این ارتباط، کتاب پیشگیری از جرم از راه طراحی محیطی نوشته سی. ری جفری و کتاب فضای 

 که است استوار پایه این بر نویسندگان ایندیدگاه  بود. ایویژهفوذ مقاوم نوشته اسکار نیومن دارای تاثیر و ن

 هایانتخاببراساس  بزه ارتکاب چنانچه اما است کنترل غیرقابل دهد، رخ مجرمانه تصادفی رفتارهای اگر



 

 

 

 تحت را جرایم وقوع توانمی مجرم برای ارتکاب جرم کردن دشوار با پس گیرد، انجام بزهکاران منطقی

اسکار "پیشگیری از جرم،  هایاندیشهدر راستای  1138در سال  (.1833رآورد)جیسون، ویلسون ، د کنترل

وی عقیده داشت ایجاد تغییرات  دیدگاه فضای مقاوم در برابر جرم)فضای قابل دفاع( را مطرح کرد. "نیومن

قابل  فضای ظهورتئوری. شودمیفیزیکی در محیط برای کاهش جرم اغلب موجب واکنش از طرف مجرمان 

آن  هاخیلی کهبود  شناسیجرمدر حوزه  جدیدعلم  یکاز  ایتازهشاخه  زیر پیدایشنشان  اسکارنیومندفاع 

 (.1838)عبداللهی، نامیدند "CPTED"  یا "محیطی طراحی طریقاز جرم از  پیشگیری "را 

و مطالعه رابطه  کاریبزهطی چند سال گذشته، به مباحث مربوط به جغرافیای  نیز ایرانیپژوهشگران  

بررسی جغرافیایی »به  توانمیانجام شده در این زمینه  هایپژوهش ترینمهماز  .اندکردهجرم و مکان توجه 

کاربری  ریزیبرنامهپیشگیری از جرم از طریق » »(، 1836، یکالنتر« )جرم و جنایت در مناطق شهر تهران

جرم  هایکانونشناسایی و تحلیل »( و 1838لهی حقی، )عبدال« مورد مطالعه سرقت در شهر زنجان اراضی،

شریفی،  ( اشاره کرد )حبیب زاده،1831)توکلی، « خیز شهر زنجان با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی

در دانشگاه لوئیزویل نخستین برنامه آموزشی پیشگیری  "موسسه ملی پیشگیری از جرم"(.1811:11 صادقی،

پیشگیری از  "این برنامه آموزشی مبنای کتاب  اجرا کرد. 1131محیطی را در سال از جرم از گذر طراحی 

گردید که  "کاربردهای طراحی شهرسازی و مفاهیم مدیریت فضا "( و1111) "جرم از گذر طراحی محیطی

 (.11: 1833)عامری سیاهویی،درآمدبه قلم  تیموتی.دی.کروو، 
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که در آن  شودمیتوصیفی محسوب  -ق از نوع تحقیقات تحلیلیپژوهش پیش رو از لحاظ هدف تحقی

، هادیدگاهبا بیان  کاراولیه  هایبخشبا توجه به موضوع، از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. در 

این زمینه  همچنین بیان تجربیات ومطالعات انجام شده در نظریات وتعاریف مربوط به حوزه پژوهش و

وتجربی استخراج ومورد تدوین قرار  تئوریداخلی، مبانی  ریق متون خارجی وط واخذ اطالعات از

دستیابی به میزان وقوع جرم، ازروش تحلیلی  برای بعدی(. سپس درمراحل ایکتابخانهگرفت)مطالعات 

امنیت و پیشگیری از جرم به عنوان  ،تعامالت اجتماعی ،مداریپیادهدر این مقاله استفاده شده است. آماری

خوانایی و حضورپذیری به عنوان متغیرهای وابسته شناخته  ،نظارت اجتماعی، سرزندگیغیرهای مستقل و مت

نفر در نظر  86بنابراین برای سنجش متغیرهای مستقل باید پرسشنامه تهیه شود. حجم نمونه آماری  شد.

ین اطالعات از طریق وسپس اگردید  آوریجمعگرفته شد که از طریق پرسشنامه اطالعات از نمونه آماری 

کاهش وقوع  یش امنیت ومؤثردرجهت افزا هایسیاست تحلیل شد. درنهایت، راهکارها و SPSS افزارنرم



 

 

 

 -1: باشدمیعمده مطرح  فرضیهپژوهش دو  اینمحدوده مطالعاتی ارائه گردید. در  در جرم و جنایت

افزایش  -1 .ایم بی تاثیر بوده استدر کاهش جر، با وجود تاثیر بر افزایش امنیت محیطی مداریپیاده

. گرددمیسبب کاهش میزان جرائم محیطی  هایکیفیتشهری در کنار عوامل و در یک فضای  مداریپیاده

 .برای اثبات فرضیات ذکر شده به مطالعه موردی میدان عتیق واقع در شهر اصفهان پرداخته شد

 

 مبانی نظری -4

 یپیاده مدار -1-4

است که افراد پیاده به آسانی قادر به  مساعدیبودن، دارا بودن شرایط  مدارپیادهیا  رویپیادهقابلیت 

مختلفی همچون اتصال، خوانایی، ایمنی و دسترسی به  هایجنبه. این ویژگی باشندمیگردش در آن فضا 

 (. Waldock,2012:64) گیرددربرمیخدمات مورد نیاز افراد پیاده را 

 مفهوم پیاده راه -2-4

اده در کشورهای مختلف واژگان گوناگونی همچون پهنه پیاده، پهنه بدون ماشین، خیابان مخصوص پی

نیز  راهپیادهشد سواره، پهنه بسته بر ترافیک موتوری، محدوده پیاده، تفرجگاه پیاده و  آمدومحدوده بدون 

 شدهناگونی ذکر تعاریف گو هاراهپیادهبرای   .(11: 1831)کاشانی جو،شودمیبه کار برده  هاآنبرای تعریف 

 :اندگردیدهاین مفاهیم ارائه  ترینمهمکه در ذیل برخی از 

، محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان است؛ پیاده راه ها عالوه هاراهپیاده

بر نقش ارتباطی و دسترسی، مکانی امن و راحت برای تماس اجتماعی، گردش و تماشا و... فراهم 

 .(11: 1831زاز، )بآوردمی

پیاده سرشار از فعالیت و حس زندگی  هایراهبرای ایجاد شهرهای با روح و زنده، پیش از هر چیز باید 

: 1838)حسن آقایی، روندمیاز فضاهای عمومی شهری به شمار  ایگونههای انسانی  ایجاد کرد. این راه

163). 

بوده و  پیادهتسلط کامل با عابر  هاآنهستند که در  عیاجتماحد تعامالت  باالترینبا  معابری، هاراهپیاده

: 1831) پاکزاد شودمیدر معبر استفاده  جاری زندگیبه  دهی سرویستنها به منظور  موتوری نقلیه وسایلاز 

131). 



 

 

 

براساس آنچه ارائه شد، تقریبا تمامی صاحبنظران به طور مشترک بر این نکته اتفاق نظر دارند که جنبه 

اصل فلسفه وجودی این فضاهای  توانمیبسیار مهم بوده آنچنان که  هاراهایجاد و توسعه پیاده  اجتماعی

و مسائل  هاکاربریرا نه صرفا عملکردهای فیزیکی و ارتباطی، تثبیت و تقویت برخی  مدارپیادهشهری 

در عرصه عمومی فرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی  -اقتصادی، بلکه گسترش ارتباطات و تعامالت اجتماعی

(. بنابراین از 11: 1831دانست که بر سرزنده بودن شهر و محیط همسایگی تاثیر بسزایی دارد )کاشانی جو،

آنجایی که در تمامی این تعاریف تعامالت و روابط اجتماعی و به تبع آن سرزنده بودن فضای شهری، الزمه 

 ن مفاهیم بیشتر آشنا شد.عنوان گردیده، بایستی با ای هاراهپیادهعملکرد مناسب 

 در فضای شهری اجتماعی تعامالت -1-2-4

مطابق  کهاست  عمومی فضای، وابسته به حضور افراد در جمعی هایفعالیت یا اجتماعیروز تعامالت ب 

 اختیاریو  انتخابیامر  یکفضاها،  این، حضور افراد در بیرونی هایفعالیتگل، از  یانسه گانه  بندیتقیسم

 موردآنچه در (.13 :1838،نوذریمصنوع است)  محیط کیفیتاز آن وابسته به  بخشیو  شودیممحسوب 

عمومی بودن فضا، باز بودن آن و برقراری » در هر حال ازکه این است  باشدمیمشخص فضای شهری 

 "دنلی" (.1: 1831پاکزاد،نام برد ) توانمیاصلی فضا های شهری  هبه عنوان سه شاخص« تعامالت اجتماعی

فراهم  اجتماعیارتباطات  برای بیشتری زمینهمختلط  کاربریو  محوری پیاده تئوریکیبه لحاظ ": کندمی بیان

 پیادهحرکت  مسیرهایشاپ، رستوران و قهوه خانه در  کافی دارایکه  شهری فضاهای چنین. در کنندمی

 (.(Leyden,2003 ".را فراهم سازد آشناییمحاوره و  زمینه تواندمیباشند، 

آن نهفته  روهایپیادهبه عقیده جین جیکوبز در  "زندگی خیابان "بخش عمده ای از مفهوم محتوای 

و معتقد است  داندمی اجتماعیتعامالت  تقویترا باعث  پیاده حرکت جیکوبز. (81: 1816)معینی،است

 افزایش اجتماعی یدارهایدشود، آنگاه سطح  تامین مداریپیاده طریقاز  پیاده حرکت برایهرگاه بستر الزم 

به واسطه وجود کاربری و فعالیت، بستری  هاراهپیادهگفت  توانمیبنابراین  .(1833: پاکزاد)به نقل از یابدمی

و در  "سرزندگی". حضورپذیری خود منجر به ایجاد کنندمیفراهم  حضورپذیریمناسب را جهت افزایش 

 .گرددمیپی آن افزایش تعامالت اجتماعی 

 شهر پیاده مدار و مزایای آن -2-2-4

ساعته  11امکان حضور  تواندمی رویپیادهها توجه کافی گردد،  راهدرپیادهچنانچه به جزییات طراحی 

اجتماعی را با احساس  هایوابستگیهمه اقشار جامعه در هر سن و با هر میزان از تحصیالت و عالیق و 

گی و نشاط فردی و اجتماعی در فضاهای شهری امنیت کامل فراهم نموده و سبب ایجاد سرزند

آن در اوقات مختلف روز و در  شلوغیبازتاب سطح  نیز شهر سرزندگی (.186: 1831 )کاشانی جو،گردد



 

 

 

در نظر   روهاپیاده براینیز سه نقش را  جیکوبز جین .(Cowan،2005: 442مختلف است)  هایبخش

در  روپیادهنقش  -8کودکان با جامعه  همسازیدر  رویادهپنقش  -1 امنیتدر  روپیادهنقش  -1: گیردمی

 (.Jacobs،6:1961) اجتماعیتعامل  تقویت

از برخوردهای اتفاقی و عمومی در یک زمان و مکان شهری که لزوما هیچ  ایمجموعهعالوه بر این، 

یات اجتماعی هویت و ح و اطمینان خاطر ،کسی در برندارد، احساسی از امنیتتعهد مشخصی را هم برای 

اطمینان خاطر پیاده امروزه به هدف مهم طراحی . (81: 1816)معینی،آوردمیرا برای ساکنین شهر به همراه 

. پس با توجه به اینکه داشتن احساس امنیت در یک (113: 1816)معینی،منظر و خیابان بدل شده است

صورت اجمالی تعریف و تشریح به  "امنیت"، در ادامه، شودمیفضای شهری سبب افزایش حضور مردم 

 .گرددمی

 

 امنیت: -3-4

عامل مهم در تردد عابر پیاده، ایمنی و امنیت اوست که بایستی تامین  ترینابتداییشاید بتوان گفت که 

 :استشدهارائه  واژه ایندو معنا از  نیز "رفتاریفرهنگ علوم "(. در 118: 1816شود.)معینی، 

 .شودمیانجام  شخصی هایخواستهو  احتیاجات ارضایدر آن  که حالتی یک -

 سویاز  نهایتدر  که پذیرشیخاطر، اعتماد به نفس و  اطمینان، شخصیدوم احساس ارزش  -

 (.163: 1833، صالحی)شودمینسبت به فرد اعمال  اجتماعی هایطبقه

فیزیکی و ( حرکت و رفتار عابر پیاده، به طور کلی متاثر از دو پارامتر 1980براساس نظریه راپاپورت )

اجتماعی به شمار /پارامتر فرهنگی هایزیرمجموعه ترینمهمفرهنگی/اجتماعی است. امنیت به عنوان یکی از 

و به مسیرهایی نیاز  کنندمیحس  دفاعبیخلوت خود را کامال  هایمحلهدر  هاپیاده. به گونه ای که رودمی

احساس امنیت  هاآنین صورت باشد. در ا هاآندارند که به عبارتی چشمانی ناظر حرکت 

، شوندمی(. بنابراین اگر مجرمان احساس نمایند که توسط مردم دیگر مشاهده 11: 1816)معینی،کنندمی

محدود به خرد فضاها  "امن شهری فضای".(Cozens،2008)یابدمیکاهش  هاآنامکان انجام جرم توسط 

 کنترل. لذا با دهدمیرا تحت شعاع قرار  ترپاییننبوده و و در هر صورت عوامل موثر سطوح باالتر، سطوح 

این (. در 1833، صالحی)شد ترپایین فضاهایجرم در  ریزشمانع از  توانمی عمومی شهری فضایدر  امنیت

ارتقاء نظارت "و  "اجتماعی های انگیزه تقویت"قابل توجه است. در اصل،  "نظارت در فضای شهری"میان 

رفع  "و  "شهری هایمحیطعناصر مستقر در "، "عمومی فضاهای فافیتش" افزایش کناردر  "عمومی

. )پورجعفر و باشندمی شهریامن  محیط ایجاد کارهایاز ساز و  بخشی، "و منظر کالبدی هاینابسامانی



 

 

 

 هاییویژگیبه عنوان یک فضای شهری، با دارا بودن پتانسیل ایجاد چنین  "پیاده راه"(. 31: 1833، همکاران

 .کندمیاجتماعی نقش بسزایی ایفا  هایناهنجاریتقویت احساس امنیت، کاهش جرایم و  در امر
 ج

 محیطی امنیت -1-3-4

از  "شهری فضای کاربری"بهبود راستایدر  از جرم پیشگیریو به تبع آن  محیطی امنیت افزایش

بدان  "محیط طراحی"و مدیریتی، اجتماعیعلوم  زمینهدر  پیشرفتهجوامع  کهاست  رویکردهایی ترینمهم

 ناشی فرهنگیو  اجتماعیجدا از اثرات  .(National Crime Prevention Concil,2003)توجه دارند

 محیطی کیفیتشهروندان و بهبود  رفتاری الگوهایبر  شهریامن  هایمحیط طراحیو  ریزیبرنامهاز 

از  کاستن یا شهریجرائم  هشکاشهر بر  کالبدیو اثرات مترتب بر نقش  هاویژگی تبیین، شهری فضاهای

بدان اشاره شده است)  شهرسازی نوین هایتئوریدر قالب  کهاست  اهمیتیوقوع جرم، موضوع مستقل و با 

که نرخ جرم و جنایت با مقیاس  کندمیدر تحقیقات خود اشاره  "آنجل"(. 1833، همکارانپورجعفر و 

به منظور کاهش فرصت  "وع کاربری در محلهتن"فعالیت در خیابان مرتبط است.  پترسون همچنین بر 

. همچنین (Pettersson,1997) کندمی، تاکید هافعالیتانواع  جنایات از طریق افزایش حضور مردم و

 هایپیشگیری"، "قانون"از جرم را در حوزه  پیشگیریدر  اساسی رکن( سه Petrella ,2004)  "پت ترال"

از جرائم  تواننمیبدون توجه به آن  که داندمی "محیطیمناسب  هایطراحیو  ریزیبرنامه "، "اجتماعی

از جمله  نیز  CPTED رویکرد (.31-31: 1833، همکاران)پورجعفر و کاست محیطقابل انتظار در 

دارد. در ادامه به تشریح این  تاکید " طراحیجرائم توسط  کاهش "بر  کهامنیت محیطی است  رویکردهای

 .شودمیرویکرد پرداخته 
 

 محیطی طراحیو اصول  CPTED رویکرد -4-4

CPTED  فضایی تشخیص راهنمای یک ؛محیطی طراحی طریقاز جرائم از  جلوگیری یعنیدر معنا 

 National Crime) رساندمی یاریفضا  طراحی تشخیصنمودن و  تعییندر  کنندهاستفادهبه  کهساده 

Prevention Concil,2003خوانایی محیط/ نگهداری و مدیریت،  (. این رویکرد اصولی دارد که شامل

) باشدمیاجتماعی  هایفعالیتتقویت قلمروهای طبیعی، نظارت طبیعی، کنترل دسترسی و حمایت از 

 بکارگیری طریقوقوع جرم از  برای هافرصت کاهش رویکرد اینهدف از  (.33: 1833،همکارانپورجعفر و 

و  فیزیکیدو جنبه  ترکیببا نظر به  دفاعی محیط دایجابه طورخالصه  واست  فیزیکی طراحی هایترکیب

 تشکیلرا  محیطی طراحی طریقاز جرم از  پیشگیریبه طور همزمان، اساس مفهوم  روانشناسی

جرم بر اساس  ارتکاباگر  کهاستوار است  پایه اینبر  دیدگاه این(. A.Gardner، 1:1995)دهدمی



 

 

 

را  جرایموقوع  توانمیمجرم  برایجرم  ارتکاب کردندشوار  ، باگیردانجام  کارانبزه "منطقی هایانتخاب"

 (1 :1833، ، ویلسونجیسون.)درآورد کنترلتحت 

 شهری فضای "محیطی امنیت میاناگر رابطه  که گردیدهمشخص  اجتماعیعلوم  هایپژوهش پایهبر 

از  محیطمطرح شده،  محیطی امنیت رویکردهایدر  کهباشد  اصولی پایهبر  خواناییو  امنیت درکو  "امن

 هانشانه دیگربه عبارت  یا عالیمنمادها و  (.1833، همکاران) پورجعفر و برخوردار است باالتری امنیت

افراد  ترتیب بدینمختلف شهرهستند و  هایقسمت تشخیصازعوامل مهم  شهری سیمایصاحبنظران  ازدید

و  کنندمی امنیتاحساس  هاآنارتباط با  ریبرقرا طریقاز  واردینتازهو  محیطبه  غریبهبه خصوص افراد 

 امنیتاحساس  نوعیبه شخص  نیکوازمحیط تصویری، بنابراین(. 11: 1831)لینچ،یابندمی را مسیرخود

 هایوچراغ شهریوتابلوها وعالئم  شهریمناسب ازمبلمان  ونگهداری مدیریت(. با 1833، بحرینی)دهدمی

 ،خیزی درجرم مناطق پتانسیل باالرفتن ، ازشهری هایهزینه ازیس بربهینهعالوه  توانمینیز  روشنایی

درمناطق  اجتماعی هایفعالیتهمچنین ایجاد و حمایت از برخی (. cozens،2001: 136-164)کاست

)اخوان، دهدمی افزایشرا برمناطق  انسانینظارت  میزان رفاهی تسهیالت وایجاد زاییاشتغالشهر،عالوه بر 

 درمحیطمجرمان را ر حضو کهشهروندان است  کنندهن جذب ام هایفعالیت، کلیبطور(. 1831صالحی،

را  "خیابانچشمان "است ممکن، پیادهتعداد افراد  افزایش(. اگرچه Crowe,2000) نمایندمی کمرنگ

اهداف  از بعضی تواندمی رویکرد این ولیدهد،  کاهشازجرم ها را  تعدادی ایبالقوه  طور بهدهد و  افزایش

 (.cozens,2008دهد) وافزایشنموده  تشویق( بریجیب قبیلجرم )از  رایراب

باید بستری برای ظهور تعامالت اجتماعی باشند. این تعامالت از  هاراهپیادهبراساس مطالب ذکر شده، 

طریق ایجاد سرزندگی و حیات جمعی، در کنار نظارت مناسب، مخصوصا از نوع نظارت طبیعی که توسط 

سبب کاهش بروز جرم و جنایت در فضای شهری شده و همین  تواندمی، پذیردمین صورت خود شهروندا

. جهت تبدیل یک فضا به مکانی سرزنده و پویا نیازمند وجود آوردمی وجودبهامر احساس امنیت را در مردم 

ن کمیت و شهری هستیم. در ضم هاینشانهگوناگون و نیز خوانایی محیط ازطریق به کارگیری  هایفعالیت

کیفیت نظارت اجتماعی باید متناسب با تراکم عابران پیاده در نظر گرفته شود. از سوی دیگر همین احساس 

امنیت و اطمینان خاطر در محیط، حضورپذیری مردم را افزایش داده و بار دیگر سبب باال رفتن تعامالت 

و زیرمولفه های ذکر  هامولفهی از . در واقع این یک چرخه متناوب است که مجموعه اگرددمیاجتماعی 

 شده در تولید آن تاثیر دارند.

 

 



 

 

 

 
 (منبع: نگارنده): چرخه تاثیر متقابل مولفه های فضای شهری پیاده مدار امن1شماره شکل

 

 "اصفهان عتیق میدان"پژوهش موردیشناخت نمونه  -5

 شهر اصفهان جغرافیایی موقعیت -1-5

درجه  11 جغرافیایی. شهر اصفهان با طول استشده  واقعتهران  جنوب کیلومتری 111شهر اصفهان در      

بعد از تهران و  شمالی ثانیه 86و  دقیقه 83درجه و  81 جغرافیاییو عرض  شرقی ثانیه 16و  دقیقه 81و 

 .مشاور نقش جهان پارس اصفهان( مهندسین شرکت)است ایرانشهر بزرگ  سومینمشهد 

 پیدایش میدان عتیق -2-5

که میدان کهنه )میدان عتیق( اصفهان و محالت مسکونی اطراف آن از  دهدمیخی نشان شواهد تاری     

. با گرددمیمراکز سکونتگاهی در شهر اصفهان بوده و ساخت آن به دوره پیش از اسالم باز  ترینقدیمی

یک ه.ق بر روی آتشکده قدیمی و اتصال بازار به میدان،  111ورود اسالم و ساخت مسجد جامع در سال 

 .رفتمیمرکز اقتصادی به شمار  ترینمهممرکز اقتصادی قوی در این محدوده ایجاد شد که تا دوره صفوی 

فضای بـازار و میدان به  کمکمدر عصر قاجاریه . اما در دوره سلجوقیان میدان از رونق بیشتری برخوردار شد

یت یافتن تجارت، مراکز تجاری بسیاری که در اواخر این دوره به واسطه اهم تا آنجاهرج و مرج کشیده شد 

با گذشت زمان  "مسجد جامع عتیق"و  "میدان کهنه"در اراضی خالی داخل میدان احداث گردید. مجموعه 

با توسعه و گسترش شهر به سمت جنوب و احداث میدان نقش جهان در دوره صفوی به تدریج موقعیت 

 شرکت)بافت فرسوده ای را پیدا کرد و هش از دست دادارگانیک و پیوند تنگاتنگ خود را با بناهای اطراف

 مشاور نقش جهان پارس اصفهان(. مهندسین

 پیاده راه



 

 

 

 
 (مشاور نقش جهان پارس اصفهان مهندسین شرکتمنبع: ): استخوانبندی و ساختار شهر اصفهان در دوره صفویه1شماره  شکل

دو قسمت تقسیم شد و در مجاورت میدان در دوره پهلوی با احداث خیابان عبدالرزاق، میدان کهنه به      

کهنه میدان مدوری به وجود آمد که در کنار آن بنگاه عمده فروشی تره بار و میوه جات احداث شد که 

 )همان(.امروزه در میان مردم به سبزه میدان معروف است

 
مشاور نقش جهان پارس  مهندسین شرکتمنبع: ) اث خیابان عبدالرزاقپس از احد 16: محدوده میدان عتیق در دهه 8شماره  شکل

 (اصفهان
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 (مشاور نقش جهان پارس اصفهان مهندسین شرکتمنبع: )نحوه استفاده تفکیکبه  پیشنهادیمعابر  شبکه: 1شماره  شکل

                
       (مشاور نقش جهان پارس مهندسین شرکتمنبع: )1شماره  لشک              : دید هوایی نسبت به مجموعه میدان عتیق1شماره  شکل

 (مشاور نقش جهان پارس اصفهان مهندسین شرکتمنبع: )اصفهان

 

   یافته های تحلیل  -6     

استفاده شده است. در این نوع  "spss افزارینرمتحلیل  "در این پژوهش به منظور تحلیل آماری از

تحلیلی،  هایروشو با  گرددمیبه دست آمده، فرضیه و متغیرها تعیین آماری  هایدادهتحلیل، بنا بر 

درست  هافرضیهکه  گرددمی. در نهایت مشخص آیدمی دستبهاطالعاتی در قالب نمودار، جدول و ارقام 

  بوده است یا خیر.

و  شودمیحسوب که متغیر مستقل م "مداریپیاده"در نظر گرفته شده در این آزمون عبارتند از:   متغیرهای

که به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. عالوه بر این خوانایی، تعامالت  "کاهش جرم و افزایش امنیت"

همچنین بر اساس  .اندشدهاجتماعی، سرزندگی، نظارت اجتماعی و حضورپذیری  به عنوان زیر متغیرها محسوب 

تنظیم  "میدان پیاده عتیق"بر کاهش جرم در  مداریپیادهمیزان تاثیر مبنی بر  ایپرسشنامهاهداف پژوهش و متغیرها، 

 امکان آماری فرضیه داشتن بدون اصوال .شد گرفته نظر در اصلی (hypothesisگردید. در این راستا دو فرضیه )

N 



 

 

 

 .د داردوجو متغیردو  بین علیتیارتباط  یکمطلب است که  این بیانگر فرضیه اغلب،. است دشوار آزمون یک انجام

 ،وابسته متغیر)دیگریکننده  تعیین( تا حدودی Independent، مستقل متغیر) یکی میزانبه شکلی که 

Dependent .تغییرپذیر متغیر( است(Variable)، یکاست که شامل  موقعیت یاو  اشیا افراد، خاصیت یا ویژگی 

 متغیراز این  هایینمونهنس و وضعیت تاهل متناسب است. قد، وزن، تحصیالت، ج هایبندیدستهبا  مقادیراز سری 

سوال گردیده به عنوان متغیرهایی  انسایر متغیرها که در آزمون و پرسشنامه از مخاطب .(1831،صادقی)هستند

 هایفرضیه .دهندمیخود اختصاص  به هاداده ورود لیست در مجزا ستونی کدام هر که شوندمی تعریف  spss در

 -1؛ با وجود تاثیر بر افزایش امنیت محیطی، در کاهش جرایم بی تاثیر بوده است مداریپیاده -1 مربوطه عبارتند از:

. گرددمیمحیطی سبب کاهش میزان جرائم  هایکیفیتدر یک فضای شهری در کنار عوامل و  مداریپیادهافزایش 

 .پرداخته شدبرای اثبات فرضیات ذکر شده به مطالعه موردی میدان عتیق واقع در شهر اصفهان 

 آمار توصیفی  -1-6

                                    (: بررسی جنسیت پاسخگویان)منبع: نگارنده3 شکل

  

 جنسیت فراوانی درصد

 مرد 13 3/11%

 زن 1 % 18/8

منبع: ): بررسی جنسیت پاسخگویان3 شکل                                                                                                       

 (نگارنده

 

                                     : بررسی سن پاسخگویان)منبع: نگارنده(1 شکل

 

 سن فراوانی درصد

 سال 11زیر  1 % 3/11

 81تا  11بین  18 % 8/18

 11تا  11بین  1 % 3/11

 سال 11باالی  1 % 3/1

 : بررسی سن پاسخگویان)منبع: نگارنده(16 شکل                                                                                             



 

 

 

 

                            : بررسی تحصیالت پاسخگویان)منبع: نگارنده(11 شکل

 

 تحصیالت فراوانی درصد

 فوق لیسانس به باال 3 % 3/11

 لیسانس 1 % 8/18

 دیپلم 11 % 16

 زیر دیپلم 1 % 16

 : بررسی تحصیالت پاسخگویان)منبع: نگارنده(11 شکل                                                                                          

 : بررسی محل سکونت پاسخگویان)منبع: نگارنده(18 شکل

 

 محل سکونت فراوانی درصد

 شمال شهر 1 86%

 جنوب شهر 1 % 8/18

 اطراف میدان 1 % 3/1

 مرکز شهر 16 % 8/88

 ساکن این شهر نیستم 1 % 3/11

 : بررسی محل سکونت پاسخگویان)منبع: نگارنده(11 شکل                                                                                       

 ثیر باز سازی میدان در جهت امنیت شهروندان پیاده)منبع: نگارنده(: تا11 شکل

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 20.0 20.0 20.0 6 هیچ تاثیر نداشته  

25 ta 50 % 8 26.7 26.7 46.7 

50 ta 70 % 16 53.3 53.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 .است بازسازی میدان منجر به کاهش جرم و افزایش امنیت شده دندقمعت% 36تا  16جدول باید گفت بین با توجه به نتایج 

  

 

 

 



 

 

 

 : تاثیر کیفیات محیط مانند تنوع کاربری هاو... در جهت کاهش وقوع جرم در میدان)منبع: نگارنده(11 شکل 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 10.0 10.0 10.0 3 ر نداشته هیچ تاثی 

25 ta 50 % 7 23.3 23.3 33.3 

50 ta 70 % 19 63.3 63.3 96.7 

75 ta 100 % 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 در افزایش امنیت در میدان تاثیرکیفیات محیط مانند تنوع کاربری هاو...  % 36تا  16با توجه به نتایج جدول باید گفت بین 

 است. ر بودهاگذ

 

 باطینآمار است -2-6

  است. تاثیر زیادی در کاهش  جرم داشتهراه پیاده  به این میدان تبدیل رسدیمبه نظر  -الف

 آمار توصیفی آزمون -

 

 )منبع: نگارنده(sample t-test: آزمون 13 شکل

 انحراف میانگین انحراف معیار میانگین

8,16 1,868 183 

 

 : نگارنده()منبعTEST VALIUE: 13 شکل

TEST VALIUE : 3 

 درجه آزادی tمقدار آزمون 

سطح 

 اختالف میانگین معناداری

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 بیشینه کمینه 

11,113 11 .000 8,166 1,11 8,31 

داقل سطح معناداری یا انجام شده است و نتایج بدست آمده ح 8حال با توجه به اینکه آزمون فرض برای ارزش عددی 

(Sig - 2- tailed در سطح اطمینان )بنابراین فرضیه مورد تائید است ؛باشدمیبرابر صفر  %11.   



 

 

 

 
 )منبع: نگارنده(پیاده راه بر کاهش جرمتاثیر : 11 شکل   

 

  است. امنیت این میدان با بازسازی وپیاده مداری نسبت به گذشته بیشتر شده رسدیمبه نظر  -ب

 توصیفی آزمونآمار  -

 

 )منبع: نگارنده(sample t-test: آزمون 16 شکل

 انحراف میانگین انحراف معیار میانگین

8,18 1,113 .118 

 

 

 )منبع: نگارنده(TEST VALIUE: 11 شکل

TEST VALIUE :3   

مقدار آزمون 

t اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

 بیشینه کمینه 

14.11 29 .000 3.133 2.70 3.57 

 حداقل سطح معنا آمده دسته نتایج ب  و  است شدهانجام  8توجه به اینکه آزمون فرض برای ارزش عددی  باحال 

ان تاثیرگذار پیاده مداری بر کاهش جرم در میدبنابراین  ؛باشدمیبرابر صفر  %11( در سطح اطمینان Sig-2-tailed)  داری یا

 .است بوده



 

 

 

 
 )منبع: نگارنده(ازسازی میدان بر افزایش احساس امنیتب: تاثیر 11 شکل

 

 (پروژه اجرایقبل از  عتیق میدان محدوده)رفتاریمطالعات  تصویری هاینمونه     -3-6

                      
 (اصفهان پارسجهاننقشمشاور  مهندسین شرکتمنبع: ) طرح اجرای از قبل وضعیت در عملکردی،: آشفتگی فضایی18شماره شکل

 (پروژه اجرایاز  بعد عتیق میدانمحدوده )رفتاریمطالعات  تصویری هاینمونه     -4-6

                     

 )منبع  :نگارنده( 11شماره  شکل                                    )منبع: نگارنده(     11شماره  شکل                        

 

 



 

 

 

                      
 )منبع  :نگارنده(   13شماره  شکل                                         )منبع: نگارنده( 11شماره  شکل                     

  

 نتیجه گیری  -7

به محیط،  کنندهرجوع ، اقشارجمعیتجاذب  هایبریکار، هافروشیخرده :چون هاییویژگیبا توجه به  هاراهپیاده

 پیادهعابر  حرکت و مکث برای عاملی توانندمیو ...  فعالیتبر فضا، تنوع  پیاده ، تسلط عابراجتماعیو  تجاری باالی ظرفیت

سطح تعامالت، امنیت  همین افزایشدهند و در اثر  افزایشتعامالت را  سطح توانندمی دلیل همینباشند. به  راهپیادهدر بستر 

 تعامالت افزایش باعث پیاده حرکت اندگفتهنیز  لیدن و جیکوبز گهل، چون افرادی که همانطور .یابدمی افزایشمحیطی 

 کالبدی هایویژگیهمچنین  و هاآنیا عدم وجود  هااتومبیل حرکت بودن کندتر ،هاراه پیاده در گفت، توانمی. شودمی

 افزایش را تعامالت سطح پیاده صورت به حرکت تشویق این و شودمی پیاده صورت به حرکت ویقتش باعث ،هاراهپیاده

 یک فضای شهری امن   هایشاخصنظارت طبیعی در محیط  بیشتر شده و در نتیجه  تعامالت، سطح افزایش اثر در .دهدمی

. نکته مورد توجه این است که کمیت و کیفیت گرددمیکاهش وقوع جرائم  برای عاملی راهپیاده نهایت در و شودمی تقویت

. مجموع این عوامل موجب کاهش چشمگیر شودمینظارت اجتماعی در محیط با توجه به تراکم عابران پیاده در نظر گرفته 

. در نتیجه امنیت اجتماعی محیط گرددمیوقوع جرم در فضای شهری شده و این امر باز هم سبب افزایش حضورپذیری افراد 

 به شرح زیر تبیین نمود : توانمیبه هر تقدیر نتایج حاصل از این پژوهش را  .یابدمیز افزایش نی

و  هابررسیبا استفاده از  .دهدمیاز فضا را نشان  هاآننتایج حاصل از نظرات کاربران فضا به وضوح میزان رضایتمندی 

از میدان عتیق، این میدان به عنوان یک فضای  کنندگانستفادهابه این نتیجه رسیدیم که در نظر  شدهگرفتهانجام  هایتحلیل

و محیطی در طراحی، توانسته در عین افزایش امنیت محیطی در کاهش  کالبدی  هایکیفیت، با در نظر گرفتن مدارپیادهشهری 

به جز افزایش  مداریدهپیاپژوهش، فرض گردیده بود که  1میزان وقوع جرائم نیز تاثیر گذار باشد؛ در حالی که در فرضیه 

. بنابراین فرضیه اول قابل قبول نخواهد بود؛ ولی فرضیه نخواهدداشتاحساس امنیت در شهروندان، تاثیری در کاهش جرم 

کیفیات محیطی بر افزایش امنیت محیطی و نیز کاهش جرائم تاکید داشت  درنظرگرفتندر کنار  مداریپیادهدوم که بر تاثیر 

راهکارهایی به شرح  ،فضاهای شهریوتعمیم آن به  هاراهپیادهدر این راستا با هدف حصول این نتایج در  .مورد قبول واقع شد

 د:یذیل ارائه گرد

 ذف، انتقال و یا محدود کردن سواره با هدف امنیت پیاده و ایجاد فضای پیاده مدار.ح( 1



 

 

 

اقتصاد،  اسی محیط،عواملی چون طراحی محیطی، روانشناز  گیریبهره، با راهپیاده( بهبود کیفیت حضورپذیری افراد در 1

 حقوق و ...

وابسته به محیط ، بهبود کیفیت انعطاف پذیری فضا، ایجاد سرزندگی  هایکاربری( افزایش تعامالت اجتماعی از طریق تنوع 8

 محیطی و افزایش امنیت از طریق طراحی محیطی مناسب.

ری پیاده راه از طریق ایجاد فضای سبز و آبنما ) آسایش اقلیمی (، در نظرگرفتن ( افزایش سرزندگی، پویایی و انعطاف پذی1

 فضاهایی جهت نشستن افراد، سرریز کاربری و فعالیت در پیاده راه و توجه به میزان محصوریت فضایی مناسب.

جود نظارت محیطی، از طریق روشنایی مناسب، و CPTED( تامین امنیت محیطی و در نظرگرفتن مبانی و اصول رویکرد 1

 پلیس، بهبود ارتباطات و دسترسی. هایگشتهدفمند کردن 

 ( توجه به همه شمول بودن فضای پیاده راه درجهت آسایش تمامی افراد جامعه.1

 ( در نظر گرفتن تسهیالت تفریحی برای کودکان و جوانان در جهت افزایش حضورپذیری افراد.3

 جرم. هایفرصت( به منظور کاهش CPTEDول طراحی محیطی )( تنوع کاربری و فعالیت و رعایت اص3



 

 

 

 منابع:
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