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 چکیده:
طی دهه های اخیر، دیدگاه  ؛مع امروزی به شمار می آیدی از اصلی ترین عوامل پایداری جواامنیت یک

توان بنا به مضمون ئه شده است. این دیدگاه ها را میهای نوینی در رابطه با امنیت و پیشگیری از جرم ارا

گیری از جرم از طریق شپی"آن به دودسته مکانی و غیر مکانی تقسیم کرد ، رویکرد مکانی که با عنوان 

 ریزیان شهری قرار دارد.قیم با سیاست طراحان و برنامهمستمطرح شده است در ارتباط   "طراحی محیطی

روش مورد استفاده در این پژوهش روش کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعات و یافته های نظریه پردازان در 

اخب نظران در رابطه با رویکرد هدف کندو کاوی در تعریف دیدگاه های صبا  حوزه پیشگیری از جرم

قلمروگرایی، که  هستند نتایج حاکی از آن .جامع در این زمینه است ائه الگوییار به منظور نی امنیتمکا

نظارت طبیعی و تنوع در فرم و عملکرد، سه محور اصلی مباحث نظری در رابطه با امنیت 

 های اصلیمکانی هستند که این سه محور و زیرمجموعه آن ها را می توان به عنوان معیار

 دانست.جهت ارزیابی و طراحی فضاهای امن 
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 مقدمه -1

انسان و محیطی که در آن زندگی می کند کلیتی تفکیک ناپذیر از یکدیگر می باشند. این محیط، فضا و 

پذیرد؛ برای تعامالت اجتماعی در آن صورت میز اجرای کارکردهای اجتماعی بوده و بسیاری ا یعرصه

از اساسی ترین نیازها به تداوم و بقای این تعامالت و حضور فعال مردم در این فضاها، وجود امنیت یکی 

 آید .شمار می

امنیت به عنوان یک عنصر مهم سایر ابعاد زندگی انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. احساس امنیت ، 

چون کلیدی برای ایجاد برای اماکن عمومی هم ،دگی شهری است این استدالل مردمالزمه حیات و زن

دارد مجرمان را از ارتکاب جرم باز می تر می باشد و آن ها را چشمان خیابان معرفی می کند کهفضاهای امن

ن های امنی اجتماعی و اقتصادی پیش آمده در مکامئن می سازد. ترس های ناشی از ناو محیط را امن و مط

 گردد، می تواند برای عموم فضاهای شهری زیان بار باشد. مومی، که باعث کنترل بیش ازحد میع

در همین راستا هدف این پژوهش کندو کاوی در تعریف دیدگاه های صاخب نظران در رابطه با 

تالف آرا رویکرد مکانی امنیت است که از روش توصیفی و تحلیل محتوا به منظور شناسایی تشابهات و اخ

نتایج حاکی از آنند که قلمروگرایی، نظارت طبیعی و تنوع در این گروه از اندیشمندان استفاده شده است. 

فرم و عملکرد، سه محور اصلی مباحث نظری در رابطه با امنیت مکانی هستند که این سه محور و 

 احی فضاهای امن دانست.زیرمجموعه آن ها را می توان به عنوان معیارهای اصلی جهت ارزیابی و طر

 روش تحقیق -2

روش مورد استفاده در این تحقیق روشی توصیفی و تحلیل محتوی است و روش گرد آوری داده های 

تنی برمطالعات و یافته های محققان و نظریه پردازان بمورد استفاده در این تحقیق روش کتابخانه ای م

 در حوزه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است.

 پیشینه تحقیق -3

که در جدول پرداخته اند  موضوع امنیت مکانیاندیشمندان متعددی در کتاب ها و مقاالت خود به 

 .به بررسی تحقیقات پیشین مرتبط با موضوع این پژوهش پرداخته شده است(1)
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 پیشینه تحقیقات در رابطه با امنیت مکانی -1جدول

 سال
نوع 

 اثر
 یافته ها عنوان نویسنده

 جین جیکوبز کتاب 1691
مرگ و زندگی 

 شهرهای آمریکایی

اختالط کاربری و زندگی فعال خیابان می تواند مانع از فرصت 

 ارتکاب جرم گردد.

 الیزابت وود کتاب 1691

جنبه های اجتماعی 

خانه سازی در 

 توسعه شهری

به عقیده او مشخصات فیزیکی طرح های اجرایی مجتمع های 

ارتباطات و تماس شهروندان ساکن در بلوک مسکونی عمومی از 

 های مسکونی جلوگیری می کند.

 آنجل کتاب 1696

پیشگیری از جرم از 

طریق طراحی 

 محیطی

از طریق اقداماتی نظیر مشخص کردن حدود مالکیت، کاهش و 

افزایش دسترسی به محل و انجام اقداماتی در خصوص نظارت و 

طریق طراحی محیط  مراقبت شهروندان و نیروی پلیس که از

 کالبدی صورت می گیرد می توان بر کاهش جرم تاثیرگذاشت.

 کتاب 1691
سی سی 

 جفری

پیشگیری از جرم از 

طریق طراحی 

 محیطی

تغیرات محیط کالبدی کلید اصلی جلوگری از جرم است زیار هر 

 گونه تغییر می تواند به عنوان تشویق یا مجازات آن رفتار عمل کند

 فضای قابل دفاع اسکار نیومن کتاب 1691

 سه فاکتور اساسی که سبب وقوع آسان جرم می شود:

 غیرشخصی بودن -1

 کمبود نظارت طبیعی از طریق طراحی ضعیف  -2

 وجود راه های فراوان فرار -3

1331 
-مقاله

 صفه

محمد 

 حشمتی

تاثیر طراحی 

شهری در 

پیشگیری و کاهش 

جرایم و 

 نابهنجاری

تغییر در کالبد محیط شهری مانع تواند از طریق طراحی شهری می

 از ارتکاب جرم و عمل مجرمانه شود.

 کتاب 1336
محسن هنرور 

 امین امینی –
 مکان های امن

ارائه چارچوب کار و راهنمایی طراحی و برنامه ریزی فضاها و 

 مکان های شهری

 مقاله 1336

 -فریبا قرایی

نفیسه راد 

 -جهانبانی

نازیال 

 رشیدپور

بررسی و سنجش 

امنیت در  حس

مناطق مختلف 

نمونه  -شهری

موردی مناطق 

 -تهران 11و2

 میان معناداری تفاوت که است آن از حاکی پژوهش، های یافته

 همچنین .ندارد وجود بررسی محله مورد دو در امنیت حس میزان

 مناطق زنان و مردان برای روز، و شب در امنیت تفاوت فرض

 این مرکزی مناطق مورد در ولی، .است پذیرفته شده شهر شمالی

 شود می رد فرضیه

 ناامن در فضاهای انتخاب در مردم که دهد می نشان دیگر یافته .
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 شهر، پایین های محله آنها اکثریت .دارند نسبی تفاهم شهر کل

 را، و تاریک خلوت های کوچه و کاره نیمه های ساختمان حاشیه

 در امنیت، عدم حس این .کنند می ارزیابی کم امنیت با فضاهایی

 مردم . یابد کاهش می جمعیت از مملو و شلوغ های خیابان

 وجود و فرهنگی سطح ارتقاء انتظامی، نیروی و پلیس موثر حضور

می  امنیت حس در ایجاد عامل مهمترین را فضا مناسب شرایط

 .دانند

 کتاب 1361

سایه فرید 

طهرانی، 

جهانشاه 

 پاکزاد

ترس در فضای 

 شهری

شناخت تاثیرات روانشناسانه ترس بر شهروندان زن و نقش محیط 

 فیزیکی در شکل گیری این تاثیرات 

ارائه رهنمودهایی طراحی در قالب راهنمایی طراحی شهری برای 

 کاهش ترس در فضای شهری خیابان 

 مقاله 1361

فاطمه ادیبی 

 -سعدی نژاد

 آزاده عظیمی

تبیین امنیت در 

محیط شهری بر 

پارامترهای مبنای 

 کالبدی و طراحی

بخش های تازه شکل گرفته شهر بابلسر در فرایند رشد کالبدی 

شهر در دو دهه گذشته از منظر شاخص های کالبدی مورد بررسی 

 دارای امنیت کمتری هستند.

 مقاله 1361

سید رضا 

صالحی 

 -امیری

 زهرا خدایی

علی 

 پورخیری

شاخص های 

تحلیل امنیت در 

 فضای شهری

پذیری امنیت از عوامل محیطی مانند ک نوع شکل گیری تاثیر

-فضاها، کارکرد فضاها ، وجود امکانات رفاهی ، تراکم ، آلودگی

 باشد.های زیست محیطی می

 

 امنیت -4

ردبان نیازهای انسانی آبراهام نایمنی و امنیت از جمله نیازهای اولیه زندگی انسان است که حتی در 

گیرد. انسانی قرار میزهای افیزیولوژیکی نظیر غدا ، آب و جنس مخالف ، در وهله دوم نیمازلو، پس از نیاز 

نقش به سزایی در رشد و تامین سایر نیازهای انسان دارد به طوریکه مهمترین نیاز برای درک این نیاز

ازهای رده امین نیاز ایمنی است. در صورت عدم تامین این نیاز، نیتشناخت و استفاده از مواهب زندگی 

 (1361:11فرید طهرانی، پاکزاد، .)تر ارضا شوندمگر اینکه تا حدی نیازهای پایین شونده نمیباالتر برآورد

رامون از سوی افراد جامعه گردند که در محیط پیمنیت هر دو به احساس خطری باز میایمنی و حس ا

ن عامل به ایمنی فضاهای شهری ساس خطر از سوی محیط فیزیکی و تهدید از سوی ایحگردد. ادرک می
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اکی او در برابر در حالیکه امنیت به حفاظت فرد ، خانواده و دوستان او ، اموال شخصی و اشتر گرددبازمی

 (1361:11فرید طهرانی، پاکزاد، .)شود. دیگران مربوط می

 که باشد می ذهنیو  عینی بُعد دو دارای و است انسانی بنیادین حقوق و زندگی ملزومات از یکی امنیّت

 درک میزان در شخصیتی های همچنین مؤلفه .شوند گرفته نظر در بعد دو هر باید امنیّت ارتقای فرآیند در

 میان، این از که باشند می ...و فرهنگ و و جنسیت سن شامل عمدتا   که دارند سزایی به تأثیر امنیّت از افراد

 (1363:2)پور معروفی، زمانی،  .محسوب می شود عامل ترین کننده بینیپیش جنسیت

 

 امنیت در فضای شهری -5

انسان و محیطی که درآن زندگی می کند کلیتی تفکیک ناپذیر از یکدیگر می باشند. این محیط ، فضا و 

پذیرد؛ برای عرصه اجرایی کارکردهای اجتماعی بوده و بسیازی از تعامالت اجتماعی در آن صورت می

ی ترین نیازها به حضور فعال مردم در این فضاها وجود امنیت یکی از اساستداوم و بقای این تعامالت و 

 (1361:3ی امیری و دیگران،لح)صاآید.شمار می

فضای شهری به عنوان بزرگ ترین و مهم ترین بستر زندگی شهری می بایست امکان حضور شهروندان 

روانی امکان به شهروند می دهد که را در هر ساعت و شرایط فرآهم آورند. احساس ایمنی و امنیت به لحظ 

منجر به حضور دائمی او در فضا می شود. این کیفیت، اساس تحقیق تالش های صورت گرفته در راستای 

باشد. فضاهایی که در آن حس امنیت وجود نداشته باشد، عمال سایر کیفیات محیطی مانند سرزندگی می

تالش در جهت تامین سایر کیفیات محیطی را نازل می مورد استفاده شهروندان قرار نمی گیرد و هرگونه 

 (1361:39)پاکزاد، سوری، نماید.

یکی از شرایط مطلوب شهر و فضاهای شهری از نظر استفاده کنندگان آنها، امنیت شهر است . از نظر 

ایجاد  اجتماعی و روانی ، شهری که در آن امنیت اجتماعی در سطح باالیی باشد، از نظر ساکنین سالم است .

امنیت در فضاهای شهری را نمی توان صرفا متوجه یک سیستم دولتی مانند پلیس دانست. چون فضاهای 

)پاکزاد، سوری، شهری همیشه فضاهایی متمرکز نیستند که همواره توسط نگهبانان قابل کنترل باشند. 

1361:33) 

کی انسان مثل غذا، سرپناه و وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژی

-بهداشت از ضروریات و نیازهای اصلی انسان است. احساس نا امنی در محیط و نگرانی های ناشی از مکان

دهد و امور اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی به های ناامن سایر فعالیت های انسانی را تحت الشعاع قرار می

 (1331:32)حشمتی،درستی انجام پذیر نخواهد بود.
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فضای عمومی شهری به مثابه یکی از اجزای اساسی ساخت کالبدی شهر دارای مفهومی عمومی و 

اجتماعی است که از اهمیت زیادی برخوردار است.چنین فضاهایی به عنوان یکی از مکان هایی که می تواند 

بوده است. رشد مامن آرامش و آسایش شهروندان باشد همواره مورد توجه مدیران و برنامه ریزیان شهری 

آسیب های اجتماعی ، تنوع فرهنگی انسان ها ، گوناگونی فضاها و کاربری ها و .. در محیط شهری باعث 

 .به افول و کاستی گرایش پیدا کند.شده تا آرامش و امنیتی را که بیش از این برای انسان مهیا بوده است 

 (1361:1ی امیری و دیگران،لح)صا

کننده امنیت  سلبجرایم محیط شهری از موارد اصلی ناامنی محیط زندگی و های اجتماعی و ناهنجاری

شهرها و در نتیجه مختل شدن آرامش و آسایش خاطر مردم است. انسان، خواسته و ناخواسته چه در درون 

منزل مسکونی خود و چه در محیط خارج از خانه و در عرصه های همگانی ، با احتمال وقوع جرم و 

می کند. برخی از آثار و  تهدیدماعی روبه روست و خطر وقوع جرم همواره شهروندان را نابهنجاری اجت

 تبعات سو ناامنی و نگرانی های ناشی از مکان های ناامن در محیط زندگی انسان عبارت است از:

 وجود اضطراب و نگرانی در محیط زندگی  -

 روزمرههای نبود احساس آرامش و آسایش خاطر در زندگی و فعالیت -

 و رویکرد جمعیت گریزی یا رشد منفی جمیعت منطقه تخلیه محل از جمعیت ساکن -

 تحت الشعاع قرار گرفتن امور اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی محیط -

 تنزل منزلت اجتماعی منطقه -

 نقل مکان ساکنان قدیمی و جایگزینی آنان با اقشار پردردسر و نابهنجار -

 نسبت به سایر مناطق تنزل قیمت اماکن در مناطق ناامن -

 (1331:31)حشمتی،روند صعود ایجاد اماکن مخروبه یا رها شده محله -

ین برنده آن و یک فضای شهری مناسب تا حد زیادی تامین کننده امنیت و فضای شهی نامناسب از ب

ها و معضالت اجتماعی است.فضاهای نامناسب شهری،محالت ناامن، شهرهای با سیبزمینه ساز انواع آ

مردانه همگی از عوامل تهدید کننده امنیت شهری و اجتماعی محسوب می گردند.  امروزه  ماری صرفامع

یامدهای عدم ترین پست و آسیب های اجتماعی از مهما امنیت از شاخصه های کیفی زندگی در شهرها

های اجتماعی د. در این میان فضای شهری از جمله مولفه هایی هستند که نابهنجاریامنیت به شمار می رو

 در بستر آنها به وقوع می پیوندد. 

 با شود. امروزه محسوب می زندگی کیفیت اساسی الزامات از شهری یکی های محیط در امنیت وجود

 ثروم عوامل امنیت، موضوع مطالعه در شهرها، اجتماعی های ناامنی رواج و شهرنشینی به گستردگی توجه

 (1362:121)ذبیحی و دیگران،  .یافته است ضرورت شهرها در امنیت تقویت و راهکارهای آن بر
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 و خدمات عمومی ارائه و اجتماعی ارتباطات ایجاد اساسی برای بستر عنوان به شهری امنیت به توجه

)ذبیحی و دیگران،  .است شهری پردازان نطریه عمومی نظر مورد اتفاق سالم، و پایدار شهری ایجاد نتیجه در

1362:121) 

 

 مختلف در ارتباط با امنیت رویکردهای -6

توان را می رخصوص کاهش جرم و ناامنی صورت گرفته استدهایی را که تا کنون درر کلی رویکبه طو

 به سه گروه تقسیم نمود:

های مبنای تغییر و کاهش انگیزشرویکرد غیر مکانی یا رویکرد اجتماعی است که بر  رویکرداول: -4-1

آموزش و راهنمایی های اخالقی یا توسعه های اجتماعی / اقتصادی شخصی برای ارتکاب جرم از طریق 

شکل می گیرد. این رویکرد بستر اجتماعی و عوامل تاثیرگذار بر رفتار مجرمین را بررسی کرده و به جای 

 دهد. جرم مجرمین را هدف قرار می

 

از طریق  رویکرد مکانی یا موضعی که براساس مشکل ساختن ارتکاب جرم رویکرد دوم: -4-2

راهکارهای تکنیکی پایه گذاری شده است و بر کاش فرصت ارتکاب جرم تمرکز دارد و این کار را از طریق  

 دهد.مراقبت بهتر و افزایش نظارت انجام می

 

بر مبنای میزان مجازات قانونی مجرمین وجود دارد. از جمله ویژگی های این  رویکرد سوم: -4-3

پیش گیری از جرائم نسبت به ارتکاب جرایم است. به خصوص در مورد هی به امکان جرویکرد کم تو

 جرایمی نظیر دزدی ، سرقت اتومبیل و تخریب.

بیشتر رویکردهای جلوگیری از جرم امروزه تلفیق عناصر موثر هر دو رویکرد مکانی و غیرمکانی را 

 پذیرفته اند اما در حوزه طراحی شهری رویکرد دوم جایگاه بیشتر دارد

 

 آرای صاحبنظران در رابطه با رویکرد مکانی امنیت لیلتح -7

( از اولین کسانی بود که به ارتباط بین محیط کالبدی و جرم پی برد او به این نتیجه رسید که 1691وود)

چگونه مشخصات فیزیکی طرح های اجرایی مجتمع های مسکونی عمومی از ارتباطات و تماس شهروندان 
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ی راهبردهایی را برای طرح مباحث مربوط به امنیت ارائه کنند وجلوگیری میساکن در بلوک های مسکونی 

همزمان  (1331:61)طاهرخانی،را حمایت کند تاکید داشت نظارت طبیعیداد و بر نوعی از طراحی که توانایی 

و کاهش جرم را مطرح کرد وی اصطالح چشمان  اختالط کاربری( تاثیر 1691با وود ، جین جیکوبز )

شناختند اما مراقب را در خصوص محله هایی به کار برد که با وجود اینکه مردم یکدیگر را نمی خیابان

کند جیکوبز بیان می« مرگ و زندگی شهرهای امریکایی » یکدیگر و محیط اطراف خود بودند. در کتاب 

ه عقیده او تالش کاربری های گوناگون و زندگی فعال خیابان می تواند مانع از فرصت ارتکاب جرم گردد. ب

باید در برای ایجاد امنیت خیابان ها از طریق ایجاد امنیت در سایر عناصر شهری امری بیهوده است. امنیت را 

برداران آن ایجاد کرد. آنان نخستین کسانی هستند که از خیابان مراقبت می کنند، هخود خیابان و از طریق بهر

شوند جین جیکوبز در تبیین اشد به پاسداران خیابان مبدل میو به محض آنکه تعدادشان به اندازه کافی ب

ی به تعامل فضای فیزیکی و فرآیندهای اجتماعی که محیط را می سازند توجه نموده و در فعال رامنیت شه

کرد . جیکوبز ایجاد حرکت، استفاده های  دبودن فضا به عنوان عاملی در ایجاد یک محیط امن و موفق تاکی

هایی خیابان و فعالیت های خیابانی و مراقبت های طبیعی از این فعالیت ها را به عنوان مولفهفعال از سطح 

نظریات جین  (.1336:2)الیاس زاده مقدم ، ضابطیان،داد می کند.در جهت ساختن یک محیط خوب شهری قلم

شاری کرده اند و ت طبیعی در فضا پافود است و هر دوی آنها به ایجاد نظارجیکوبز در راستای نظریات و

تر است جیکوبز به نقش مثبت مقیاس کوچک و تنوع در حقیقت نظریه جیکوبز نسبت به نظریات وود دقیق

 کند.د میکاربر ها و فعالیت ها در ایجاد امنیت در محیط تاکی

 

 (ماخذ: نگارندهمقایسه دیدگاه های وود و جیکوبز ) – 1شکل

ساخت شهرهای که کار می کنند بر نقشی که محیط در ( در مطالعات خود تحت عنوان 1662فولر)

های استفاده هاوضاع شهر دارد تاکید می نماید. وی بیان می کند تنوع کالبدی محله ، گونه های مختلف گرو

کنند یعنی زندگی می کالبد متنوعای با کنندگان خیابان را ایجاد می کند وی می گوید مردمی که در نواحی

وجود دارد، طول بلوک ها کوتاه هستند و ساختمان ها جدید و  ال و کاربری های مختلطتنوع باجایی که 

وود

نظارت طبیعی در •
محیط های 
مسکونی

جین جیکوبز

نظارت طبیعی•

مقیاس های کوچک•

تنوع کاربری و •
فعالیت
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ه فولر ، تصدیقی بر نظریه جیکوبز قدیم در کناریکدیگر قرار دارند ، بیشتر احساس امنیت می کنند. نظری

د، فرید )پاکزااست و عالوه بر تنوع کاربری ، به تنوع کالبدی بر ایجاد احساس امنیت اشاره می کند 

  (1361:31طهرانی،

 (ماخذ: نگارنده)ارکان تشکیل دهنده امنیت از نظر فولر -2شکل

فضای قابلل » نظریه پرداز دیگری بود که بحثی را تحت عنوان  1691در این میان اسکار نیومن در سال 

گونه ای کله مطرح کرد. اصول و مبانی  فضای قابل دفاع با هدف اصالح شرایط کالبدی یک محله به « دفاع

اصلول  (1331:31.)حشلمتی، شکل گرفته اسلت ،هایشان را کنترل کنندکنان قادر باشند محیط اطراف خانهسا

تکیه دارد. وی سه عامل را در افزایش میزان جرم در محالت  خودیاری و مشارکت مردمفضای قابل دفاع بر 

علدم نظلارت  -2گمنامی)افراد همسلایه خلود را نملی شناسلند( -1دانست که عبارتنداز: مسکونی موثر می

سهولت دسترسلی بله مسلیرهای  -3عمومی که شرایط را برای جرم و پنهان شدن مجرمین آسان تر می کند 

اختمان اندازه و ارتفاع سدهد افزایش نتایج کارهای او نشان می (1336:16)رضازاده، خبیر، فرار برای مجرمین 

فضای قابل دفلاع » تاثیر مستقیمی بر افزایش جرم دارد. نیومن فضای قابل دفاع را اینگونه تعریف می کند ها

ای از نظام های فضایی شامل موانع واقعی و نملادین. فضلای قابلل دفلاع باعلث واژه ای است برای سلسله

نیلومن در تعریلف قلملرو سله نلوع  اجتماعی می شود: قلمرو گرایی و نظارت طبیعیت دو نوع رفتار تقوی

منطقله خصوصلی)محمودی جلانکی،  -3منطقه نیمله عملومی  -2منطقه عمومی -1منطقه تعریف می کند: 

( در نظریه نیومن عالوه بر ایجاد بر نظارت طبیعی در بین ساکنین به قلمرو گرایی و 1333:311قورچی بیگی،

ف جیکوبز، معتقد بود خیابلان هلا ی تجلاری تفکیک عرصه عمومی و خصوصی تاکید شده است اما برخال

 .جرایم زیادی را با خود به همراه می آورند

 

تنوع 
عملکردی

تنوع 
کالبدی

نظارت طبیعی
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 (ماخذ: نگارندهنظریه نیومن در ارتاط با پیشگیری از جرم ) -3شک

( نشان داد که وجود کسب و کار در محله ها 2111یک بررسی اخیر توسط ویلکوکس و کوئینسنبری)

نظمی فیزیکی و میزان نسبی ثبات رچه این امر می تواند نتیجه بیموجب افزایش جرایم شبانه می شودگ

 کند.ومن است و نظریه جیکوبز را رد میه نیریاقامتی ساکنان باشد این نظریه در راستای نظ

 

 مقایسه نظریه جین جیکوبز با نظریات نیومن و بلوکوکس )ماخذ: نگارنده( -4شکل 

رویکرد دیگری در زمینله طراحلی محیطلی مطلرح شلد. ایلن رویکلرد عنلوان  1631و  1691در دهه 

معروف گردید . براساس نظریات نیلومن  CPTEDجلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی که بعدها به 

یفلری (شکل گرفته بود. ایده پرداز اولیه این رویکرد جفری بلود. از نظلر او راهکارهلای ک 1691و جفری )

برای از بین بردن جرم موثر نیستند و آنها به وضوح با شکست مواجه شده انلد. جفلری ملدل جللوگیری از 

کلیلد اصللی  تغییلرات محلیطبنابله نظلر او  پیشلنهاد داد. تشلویق و مجلازاتجرم خود را براساس الگوی 

آن رفتلار عملل کنلد.  چلوگیری از جرم است. زیرا هر گونه تغییر می تواند به عنلوان تشلویق یلا مجلازات

جلوگیری از 
جرم 

قلمروگرایی

منطقه 
خصوصی

منطقه نیمه 
عمومی

منطقه عمومی

نظارت 
طبیعی

همگونی 
کاربری ها

خودیاری و 
مشارکت مردم



 

11 

 

نظریات جفری گسترش دهنده نظریات نیومن است و الگوی جفری از الگوی نیومن کامل تلر و جلامع تلر 

 (1361:31)پاکزاد، فرید طهرانی،است زیرا نیومن الگوی خود را صرفا به محیط ساخته شده محدود کرد. 

 

 (ماخذ: نگارندهمقایسه نظریات جفری و نیومن ) -5شکل

یگری که در خصوص ترس از جرم و ناامنی مطرح شد تئوری پنجلره هلای شکسلته بلود کله نظریه د

برروی پیشگیری از جرم با تمرکز بلر روی آگلاهی سلاکنین از رفتارهلای مشلکوک ، حفاظلت از محلیط و 

های متمادی بر روی موضوع پنجره هلای شکسلته ( سال1632پیامدهای آن ارتباط دارد. ویلسون و کلینگ )

نشلان دهنلد. پیوستگی اجتماعی و کنترل غیررسمی اند تا محیط  را به عنوان شاخص قطعی ایچاد دهکار کر

تئوری پنجره های شکسته نشان می دهدکه تصویر محالت با وجود نورپردازی، مراقبت و نگهداری صحیح 

های شکسلته و پنجرهتاثیر بسیاری بر کاهش میزان ترس از جرم دارد. به نظر می رسد نظریه پردازان تئوری 

با هم همسو هستند و چرا که همه آنها معتقد هستند کیفیلت محیطلی  CPTEDتئوری فضاهای قابل دفاع و 

که مردم در آن زندگی می کند می تواند تاثیر مثبت یا منفی در ایجاد حس ایمنی و امنیت در افراد و ساکنین 

 به وجود بیاورد.

باشد. او بحث تئوری پنجره شکسته و مسئله تصویر محالت می( مرتبط با م2111تحقیقات اوالسکی )

ای اشاره می کند که معماری عواملی برای پیشگیری از جرم است، نه فقط در کاهش فرصت فیزیکی بر

 ارهای اجتماعیوقوع جرم بلکه در شکل گیری هنج
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 (ماخذ: نگارندهنظریات مرتبط با رویکرد مکانی امنیت ) -6شکل

کلاهش ( نیز از نظریه پردازانی بود که عقیده داشت بوسیله مشخص کردن حدود مالکیت ، 1696آنجل)

و نیروهای پلیس کله نظارت و مراقبت شهروندان انجام اقداماتی در خصوص و افزایش دسترسی به محل و 

ن دیگری نیز توان بر کاهش جرم تاثیر گذاشت پژوهشگراگیرد میاز طریق طراحی محیط کالبدی صورت می

( عامل دید و چشم انداز را به منظور راهکارهای برای کاهش جرم مطرح کلرده 1662از جمله فیشر و نسر )

-در نقاطی با پناهگاه های زیاد ، چشم انداز و نقاط فرار زیاد،جرایم و ترس از جلرایم دیلده ملیند و معتقد

 ند که عبارتند از:  شود. آنها سه شاخص را در ایجاد فضای قابل دفاع مهم دانست

مجرمین در زمان وقوع جرم مثال النه الی به ویژگی های اختفا و دیده نشدن که  عدم وجود کمینگاه -1

 درختان و بوته های بلند و اماکن تاریک اشاره دارد.

به ویژگی هایی از محیط اشاره می کند که استفاده کنندگان از این فضاها  امکان دید و نظارت -2  

 نظارت و دید سطوح خاصی از فضا را داشته باشند. امکان

راه های چندگانه را برای خروج از یک ناحیه در اختیار ساکنین که مورد تهدید و تعقیب  راه فرار، -3

 (1361:32)پاکزاد، فرید تهرانی،قرار میدهند.  مجرمین هستند

آنجل در راستای نظریات فیشر و نسر است در هر دوی این نظریات به نظارت  هبه نظر می رسد نظری

ده اشاره شده است. در نظریه نسر عالوه بر این ها به شکل های از وطبیعی و راه های دسترسی به محد

 محیط که ایجاد کمینگاه می کنند و دید و منظر بسته ای دارند اشاره شده است.

تاثیر مثبت و منفی 
کیفیت محیط بر
احساس امنیت 

پنجره های 
شکسته

قضای قابل 
دفاع

CPTED

اوالسکی
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 (ماخذ: نگارندهو آنجل ) مقایسه نظریات نسز -7شکل

 

 نتیجه گیری -3

این امر سبب شده که اندیشمندان در هرم نیازهای مازلو جزء زیربنایی ترین نیازهای انسان است امنیت 

های شهری راهکارهای زیادی را ارائه دهند تا بلکه با اجرای آنهلا مختلف در رابطه با تحقق امنیت در محیط

بتوان محیط های جذاب تری را برای حضور افراد در عرصه های عمومی فلرآهم آورد. نظریلات مطلرح در 

تلاثیر فرهنگی ، اقتصادی و کالبدی مطرح شده اند آنچه در این میان  -زمینه امنیت در ابعاد مختلف اجتماعی

دارد رویکرد مکانی به امنیت است. که در این پلژوهش ری برراهکارها و سیاست های شهرسازان مستقثیم ت

سعی شد تا با بررسی و تحلیل آرای اندیشمندان این حوزه نقاط اشتراک و افتراق تعاریف آنها در خصوص 

وع در فلرم و و با توجه به تحلیل های صورت گرفته قلمروگرایی، نظارت طبیعی و تنل امنیت شناسایی شود

عملکرد، سه محور اصلی مباحث نظری در رابطه با امنیت مکانی است با توجه به سه محور اصلی ذکر شده 

 برای ارتقای امنیت در محیط های شهری براساس نظریات اندیشمندان بیان کرد.می توان الگوی زیر را 

آنجل نسر و فیشر
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 ، دانشگاه علم و صنعت ، تهران11شماره

محورهای اصلی امنیت 
مکانی

تنوع فرم و عملکرد

تنوع فرم و عملکرد سبب 
افزایش حضور شهروندان و 
افزایش چشمان خیابان می شود

کاهش تنوع در مناطق مسکونی 
به منظور کاهش جذب مردم 
ناآشنا به محالت مسکونی

نظارت طبیعی

-نظارت از طریق مالکین خیابان
چشمان خیابان

نظارت شهروندان

نظارت پلیس

نورپردازی مراقبت و نگهداری از 
محیط

قلمروگرایی

افزایش ارتابطات و تماس شهروندان

تفکیک واضح فضای خصوصی و 
عمومی

قلمرویابی از طریق مشخص کردن 
مرزها و سلسله مراتب پهنه ها

کاهش پناهگاه ها و افزایش دید و 
کاهش نقاط فرار
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(، ارائه مدل تحلیلی برای ارتقای امنیت 1362ورانی، حمید، )ذبیحی، حسین، الریجان، تایماز، پ (9

شهرداری تهران، مطالعات و  19مطالعه موردی : منطقه   (SBDشهری از طریق رویکرد امنیت طراحی)

 ، تهران 19پژوهش های شهری و منطقه ای، شماره

، سازمان 6شماره (، ایجاد فضای قابل دقاع شهری، مدیریت شهری، 1331طاهرخانی، حبیب اهلل، ) (3

 شهرداری های کشور ، تهران

(، بررسی شاخص های برنامه ریزی شهری 1336الیاس زاده مقدم، نصرالدین، ضابطیان، الهام، ) (6

، دانشگاه 11موثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی، هنرهای زیبا، شماره

 پردیس هنرهای زیبا، تهران

(، بررسی رویکردهای مقعیتی پیشگیری از جرم از 1336خبیر، سولماز، )رضازاده، راضیه،  (11

 ، تهران31منظر معماران و طراحان شهری، آبادی، شماره

(، نقش طراحی محیطی در 1333محمودی، جانکی، فیروز؛ قورچی بیگی، مجید، ) (11

 36پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق، شماره


