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 چکیده
 نیترجذاب عنوانبههستند که خود را  یدر هر کشور یاسیو س یاجتماع ،یرشد اقتصاد یمراکز اصل یشهر ینواح

در  یمهم هایبا چالش یشهر یاز نواح برخی کرده است.اثبات  یو نوآور تیثروت، کار، خالق جادیا ینقاط برا

کمبود مسکن و  ،یاقتصاد یهایابرنابر ،یکاریب ،یناامن ،یاجتماع تیمحروم ،یطیو مح یکیزیف بیتخر هاینهیزم

. هدف از پژوهش حاضر دهدیمکاهش  شدتبهرا  یشهر یزندگ تیفیمشکالت، ک نیکه ا مواجه است کیتراف

هدف، از  ازلحاظاست. پژوهش حاضر بوده شهر اسالمشهر  ییایدر محدوده جغراف زیمحالت جرم خ ییفضا لیتحل

 یمطالعه مورد یاز استراتژ قیتحق نیانجام ا یاست و برا یلیتحل -یفیانجام توص وهیش نظر ازو  است ینوع کاربرد

صورت گرفته است.  یدانی( و میاطالعات به دو صورت کتابخانه )اسناد یگردآور یهااست. روش شده استفاده

 زمان ورمربه ،شهر بوده هیاول دهندهشکلکه خاستگاه و  یکه محالت شمال است تیوضع نیا دهندهنشان لیتحل جینتا

لوازم خانه و فروش مواد  سرقت ل،یسرقت اتومب رینظ یمتعدد جرائم یرگیشده و کانون شکل فرسودگی دچار

 است.  دهیگرد 4و1،2،3محدوده بخصوص محالت  نیشهروندان ا انیباعث رعب و ترس م نای ه است ومخدر شد

 

  .اسالمشهر هر،راشیپ ،مکانی –ییفضا لیجرم، تحل ،یاجتماع تیمحرومواژگان کلیدی: 

 مجله

 توسعه فضاهای پیراشهری
 1398 بهار و تابستان اول،شماره ، اولسال 

      2676 -4172شاپای الکترونیکی    2676 -4164شاپای چاپی 
 9-18صفحات 

 

 های پیراشهریعرصهدر ی زیخجرم فضایی -مکانی  لیتحل

 اسالمشهر :مورد 
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 مقدمه
 تحت تأثیر شهرها کالبدی فضای یدائم سیمای امروزه،

 با زمان طی در که ردیگیمقرار  ییسازوکارها یا نیروها

ضمن  و دابییمتحول  اقتصادی -اجتماعی یهاشرفتیپ

تحمیل  شهرها فیزیکی کالبد به جدیدی منظر و چهره اینکه

 ساختارهای و محتوا در عمده تغییرات زمینه ،کندیم

 محتوای. آوردیم فراهم نیز را شهرها اقتصادی و اجتماعی

 توسعه زمان، باگذشت و افتهیرییتغ جیتدربه شهرها کلی

شکل  در مستمر یهایزیربرنامه و هایریگمیتصم اقتصادی،

 (. 8: 1372)شالین، کنندیمایفا  مهمی نقش شهرها یابی

 نیترمهم از یکی شهری نامتوازن و سریع توسعه

 پس توسعهدرحال کشورهای اجتماعی مشکالت و عوارض

 اقتصادی عواقب از یکی که بوده است دوم جهانی جنگ از

 شهری غیرمجاز مسکونی یهامحله گسترش ،آن فیزیکی و

: 1387زاهد و آذرگون،)است  آن از حاصل نتایج اجتماعی و

فردی،  زوایای و سطوح تمامی در که ،مسئله (. این5

 توسعهدرحال کشورهای در گذاشته، تأثیر کالبدی و اعیاجتم

(. 70: 1388)میرکتولی و وطنی،  شودیمبیشتر احساس 

 اجتماعی و اقتصادی نابرابر سطوح با متفاوتی یهامحله

. کرده است ایجاد شهرها در را فراوانی اجتماعی مشکالت

آفت  عنوانبه شهری جرائم ظهور سریع زمینه شرایطی چنین

 . با تجمع جمعیت اختالفاتکندیمع انسانی را فراهم جوام

 و گذاردیم ازدیاد روبه اجتماعی برخوردهای و تشدید شده

 جنایت و جرم میزان شهرها و جمعیتی کالبدی گسترش با

: 1389تقوایی، ) ابدییمافزایش  یتوجهقابل میزان به نیز

106 .) 

 از شهرها برخی در مشکالت نیترمهم از جرم وقوع

 و کشیده چالش به را پلیس که مشکل یک عنوان به است،

 گرفته نظر در است، شهروندان امن برای زندگی تهدیدی

-، بزهرو نیا از(. 133: 1388 همکاران، و کالنتری)شود می

 و جهانی هایکاری و ترس از وقوع آن منجر به نگرانی

 هایسیستم امروز شده و یپساصنعت مدرن جامعه در داخلی

 ها نبوده استبه آن قادر به رسیدگی وضوحبه کیفری دلیع

(Cozens et al, 2005:328). به ها،مکان بر این بنیاد، برخی 

 رایج هایفعالیت نوع زیستی، محیط و کالبدی ویژگی دلیل

 ساکنان اقتصادی هایویژگی و اجتماعی عوامل یا و آن در

 مجرمان ذبج و جنایات ارتقای برای بیشتر هایفرصت ،آن

 انتخاب دیدگاه بر اساس که کندفراهم می زهیباانگ و فعال

 برای را شرایط و هامکان ترینمناسب و ترینامن عقالنی،

و همکاران  یاحمدآبادخود دارد ) در مجرمانه عمل ارتکاب

-راه و شهروندان امروزه امنیت دلیل، همین (. به254: 1387

 گرفته نظر در شهری حیطرا اولویت عنوانبه آن ترویج های

 (. 73: 1387و همکاران، پور جعفر) است شده

 محیطی ساختار اصالح با توانمی داده که مطالعات نشان

جلوگیری کرد  بارخشونت جرائم ارتکاب از اماکن شرایط و

 جدید هاینگرش ترینمهم (. از298: 1386)محمد نسل، 

 دیدگاه این. کرداشاره  جرم خیز هایمکان دیدگاه به توانمی

مطرح  1989سال  در برگر و گارتین شرمن، لهیوسبه نخست

 استواراست جرم مکانی علت شناسی نوعی پایه بر و شد

یک  که آنجا از(. 181: 1389و رحیمی نادر، یآبادیزنگ)

 حیط و رفتارهای انسانی وجود دارد،بین م هیدوسوارتباط 

نقش علت را  تواند هم نقش معلول و هممحیط کالبدی می

یک عامل مهم،  عنوانبهتواند بدین معنا که می ؛بازی نماید

قوانین مسلط خود را بر ساکنین خویش تحمیل نماید و 

)کالنتری و  رفتارهای انسانی را تحت تأثیر خود قرار دهد

از  ریبسیا همچونما  رکشو (.21: 1388همکاران، 

 جتماعیا تفاانحرو ا جرائم انمیز نظر از نیاد یهارکشو

 آمار سرقت مقایسه مثالعنوانبه ،دارد خیمیو ربسیا ضعیتو

 و مجر ختهیگسلجام شداز ر حاکی 1385و  1356 لسادر

 سرقت هفقر 27331، 1356 لسادر  کهیطوربه است جنایت
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 لسادر ردمو ینو ا دبو قرارگرفته پلیس شناسایی ردمو

مه آماری )سالناست ا افتهی ارتقاء ردموهزار  190، به 1385

 ازیکی  عنوانبهاسالمشهر  ،نمیا یندر ا(. 1386کشور،

تهران و مرکز مهم  شهرکالنو نزدیک به  خودروشهرهای 

ای از های اجتماعی، گرفتار طیف گستردهها و فرصتفعالیت

 یپویا شگستر ،جمعیت یشافزامنیت ستیز از قبیل ا مسائل

آن،  یامدهاپیو  دیقتصاا و جتماعیا کنادردهای یبرانابر

از  ریبسیاو  ،جرائم ،هایربزهکا ترینگستاخانه منجاا

 مساعد محیط دیجااز ا که است یگرد جتماعیا یهاسیبآ

 انمیز به هاننساا شخصیتو  خالقیا فضایل شدر ایبر

 مثبت بطهرا به عنایت با .کندیم یجلوگیر یامالحظهقابل

از  تابعی عنوانبه نداتومی ریکاهبز انمیزو  جمعیت شدر

 نچهآ لیکن دشو تلقی شهر یندر ا جمعیت کمی یشافزا

متناسب با  جرائمکاری و میزان افزایش بزه دارد همیتا بیشتر

 افزایش جمعیت در این شهر است. 

 نمواپیر تحقیقو  مطالعه گذشته لسا چندین طی

 ربسیا همیتا یشهر خیزمجر یهانکانو تحلیلو  شناسایی

 ازجمله شهرهای کشوراز  ریبسیا در. ستا یافته دییاز

 مجر با مقابله ایبر اربزو ا رهکارا نیترمهم نتاکنو اسالمشهر

 ست.ا دهبو قضایی یهاردبرخوو  قهریه هقو برهیتک جنایتو 

 ییتنهابهروش  ینا دهدیم ننشا گذشته تجربه هرچند

 ارناگو یپیامدهاو  تمشکال کاهش ایبررا  زمال ییرآکا

 یابییشهر حاضر لحادر  ،ینابنابر .اردند جامعهدر  ریکاهبز

 وزبردر  مؤثر دیقتصااو  جتماعیا ،، کالبدیمکانی ملاعو

 ،گذشته به نسبت آن فحذدر  سعیو  شهرهادر  ریکاهبز

 جهت گرا ستا مسلم نچهآ .ستا یافته یتوجهقابل همیتا

 عمل منطقیو  هسنجید جتماعیا تفاانحرو ا مجر با مقابله

 معلو یهاوردستااز د دهستفاا باو  جانبههمه رطوبهو  دنشو

 گرفتهرکا به مجر عقواز و یپیشگیر یهارهکارا مختلف

، ینابنابر .دبو هیماخوبدتری  عضااو شاهد هیندآ در ،دنشو

به این سؤال است که با  ییگوپاسختحقیق حاضر به دنبال 

در محالت  جرائممیزان وقوع  ،توجه به وضعیت کالبدی

 ؟استهر چگونه شهر اسالمش

(، در مقاله خود با عنوان 1390حیدری و همکاران )

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی؛ مطالعه موردی "

گیرنده از اند که معماری پیشبه این نتیجه رسیده "زنجان

بایست با سایر مالحظات معمول در شهرسازی و جرم می

ی جویساخت اماکن مسکونی از قبیل زیباسازی، صرفه

اقتصادی، رعایت حقوق و آزادی فردی، خلوت و حریم 

 همچنینخصوصی افراد همخوانی و مطابقت داشته باشد. 

-ها کم باشد و خیابانبرای کاهش جرم باید ارتفاع ساختمان

در تمام  تیدرنهاد و درپیچ ساخته نشوپیچ صورتبهها 

 ها جریان داشته باشد.، فعالیت در خیابانروزشبانهطول 

(، در پژوهش خود با 1392د رحمتی و شمسی )قائ

های طراحی محیطی در پیشگیری از بررسی شاخص»عنوان 

 دریافتند« های تجاری شهر یزدجرم؛ مطالعه موردی مجتمع

الن پکه در طراحی فضایی چه در سطح شهر و یا در حد 

که امکان نظارت  یاگونهبهساختمان، باید از طراحی فضا 

خیز  د یا نحوه دسترسی به مناطق جرمعمومی را کاهش ده

امنیت  ازآنجاکهرا افزایش دهد، جلوگیری شود. بنابراین 

دلیل ایجاد آسایش، آرامش و  های تجاری، بهمحیطی مجتمع

اطمینان از حضور در یک محله امن، موجب جذابیت محل 

شود، باید های تجاری میو استقبال مردم در استفاده از محیط

 زم و کافی را در این زمینه مبذول نمایند.طراحان توجه ال

(، در پژوهشی با عنوان 1395سلیمی و همکاران )

سنجش میزان موفقیت طرح مرکز محله آخوند شهر قزوین »

در ارتقای احساس امنیت محله، با استناد به رویکرد 

CPTED »با محله امنیت ارتقای دهند که برایپیشنهاد می 

 بومی هایویژگی حفظ ضمن موردنظر رویکرد به توجه

 تجاری کاربری به هاخانه همکف طبقه کاربری محله،
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 به نظارت ها،خانه حریم حفظ ضمن که یابد اختصاص

 .گیرد صورت تجاری هایکاربری طریق از محله مرکز

 حفظ ضمن توانمی بازطراحی، در تأمل یباکم همچنین

 و هویت باعث که محله یک اصیل و بومی هایویژگی

 ارتقای به منجر که جدیدی رویکردهای شود،می آن ایزتم

شود می کنونی زندگی شرایط با آن انطباق و زندگی کیفیت

 .گرفت کار به نیز را

 شهر در حیاطر و دممر" بکتا (، در1973نیومن )

 هاییدنهاـپیش یشهر محیط رساختا تغییر درباره "پرخشونت

 در فضا تیرنظا یکالبد ظرفیتد اـیجا ازجمله .دهدیم هـئارا

 دد.ممکن گر هادنها یگرد و نساکنا ایبر رتنظا فرصت تا

 ندرو سیربر از پس(، 2013پائول و همکاران ) 

 یهارکشو در محیطی حیاطر طریق از مجر از یپیشگیر

 عربی هدـمتح راتاـما در راه ـنظری ینا لنتقاا ،غربی

 پیش یهاچالش همچنین هاآنند. اداده ارقر یموردبررس

 معتقدند و اندبرجسته کرده را مناطق ینا در نظریه ینا روی

 ینا در را مجر از یپیشگیر انتومی فرهنگی نمیا دانش با که

 توسعه ندرو 2013و کینچن سال  دریاشناداد.  توسعه مناطق

 رکشو دو در را محیطی حیاطر طریق از مجر از یپیشگیر

 لیوتحلهیتجز ردوـم گانهاجد رطوبه بریتانیا و متحدهاالتیا

 رختیاا در را رکشو دو ینا ربند. تجاادهکر مقایسه سپس و

 ئهارا ندداربر مقد راه ینا در هستند مایل که یگرد یکشورها

 .دهندیم

(، در پژوهشی تحت 2014کوزن و ملن هورست )

 و جرم از پیشگیری نهیزم در جامعه ادراکات بررسی"عنوان 

به  "بوتسوانا در( CPTED) محیطی طراحی طریق از جنایت

اکات یک جامعه ربررسی این موضوع پرداختند که اد

جامعه بوتسوانا تا چه میزان با ادراکات  مانندبه یسومجهان

ها با توجه با همخوانی دارد. آن CPTEDجامعه غربی از 

شوندگان به این نتیجه دست یافتند که در پاسخ پرسش

 CPTEDول اگرچه کمتر از اص موردمطالعهمحدوده 

است اما امنیت شخصی در سطح باالیی است.  شدهاستفاده

در هر دو جامعه )غربی  CPTED یهامؤلفههمچنین اگرچه 

( یکی بود، لکن احساس امنیت شخصی  با یسومجهانو 

با جامعه غربی  بوتسوانادر جامعه  CPTEDتوجه به اصول 

 تفاوت داشت.

 سطح دردارد.  تجربی و نظری سطح دو علمی پژوهش

 تجربی یهاگزاره تجربی سطح در و فرموله شده فکر نظری

 محوری باهدف ،درمجموع(. 42:1386دارد )ساعی،  قرار

 بیان و انتزاعی هایگزاره از نظری )نظامی چارچوب تدوین

 مسئله تئوریک حلتحقیق )راه مسئله تئوریک نظری( و تبیین

 یک در  هدهندلیتشک تحقیق( عناصر سؤال به نظری پاسخ و

 به تحقیق مسئله و موضوع با مرتبط و پیوسته منطقی، فرآیند

 گردد.می ارائه زیر شرح

 پدیده جرم دورکیم، نظر طبق بر شناسانجامعه ازنظر

 اجتماع هر تمدن و فرهنگ نظام، از و است اجتماعی طبیعی

 کنندمی توصیف عملی را جرم دیگر برخی. شودمی ناشی

 و تقصیر اجتماع، گروه اعضاء عادی هایرفتار با رابطه در که

 شناسان، جرم. باشد ناهنجار رفتار و شده محسوب خطا

 جرم و یضداجتماع عمل اجتماع، در را افراد ناسازگاری

 به تجاوز و تعدی که دارند عقیده دیگر برخی و نامندمی

: 1374 دانش،) است یضداجتماع عملی زندگی، شرایط

 گوناگون عوامل امروز، پیچیده شهری جوامع در (.46

 ها،بزهکاری انواع بروز سبب متقابل، تأثیرگذاری با محیطی

 و شهر در ناامنی ،جهیدرنت و هانابسامانی ،هایقانونیب

اند )عزیزی و شعبان جوال، شده شهری فضاهای

792:1393.) 

 مکانی شرایط جغرافیایی، موقعیت تأثیر جرم جغرافیای

. کندمی بررسی را جرم قوعو بر کنندهلیتسه عوامل و

 از جرم وقوع بر جغرافیایی محیط تأثیر بررسی بنابراین،
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 یحیطه در دیگر، سوی از جرائم فضایی توزیع و سوکی

 محیط از اعم جرم محیطی بررسی .گنجدمی جرم جغرافیای

-می مطرح جرم جغرافیای در انسانی، و اجتماعی طبیعی،

 به علل محیطی وقوعجغرافیایی جرم که  بررسی در .شود

که دالیل محیطی  است بر آن تالش شود،می پرداخته جرائم

جرم  کاهش برای بتوان تا شود شناسایی جرم کنندهلیتسه

 جغرافیایی مانند محیط عوامل ریزی کرد. شناساییبرنامه

به  یطیمحستیز و اجتماعی، اقتصادی فرهنگی، عوامل

آن  در و کنترل را عوامل این که دهدمی امکان کارشناسان

 ستوده،)یابد  کاهش جرم ارتکاب هایانگیزه تا کنند دخالت

است، باعث جذب  امن که محیطی یهرروبه. (46: 1371

 هایزمان به آن در افراد گوناگون و عمومی هایفعالیت

  .(Shamsuddin & Hussin, 2013:224)شود می مختلف

پذیری بر این اساس لزوم توجه به ارتباط بین آسیب

افراد در فضاهای شهری و طراحی محیط زندگی پیش از 

 (. چیدمان40:1393شود )لطفی و همکاران، پیش آشکار می

 طوربهانداز محیط فیزیکی مسکن و چشم نوع فیزیکی،

 (.Sakip & Abdullah, .2012:12)مستقیم بر جرم تأثیر دارد 

الیام اتأثیر محیط بر انسان موضوع جدیدی نیست و از قدیم

وجود داشته است )محمودی جانکی و قورچی بیگی، 

(. منشأ استفاده از دیدگاه طراحی محیطی برای 346:1388

چون همکاهش جرم در دوران اخیر به مطالعات افرادی 

، جفری 1976گردد. در سال جیکوبز، نیومن و جفری برمی

-پایه عنوانبهاصول نظریه فضای قابل دفاع اسکار نیومن را 

گذار نظریه پذیرفت. درواقع وی بنیان CPTEDمدرن های 

CPTED گرایی بود. جین جیکوبز این نظریه را بیشتر به واقع

 عنوانبهریزی نزدیک کرد و ایمنی و امنیت را برنامه نهیدرزم

 & Cozens)های زیربنایی یک شهر موفق قلمداد نمود پایه

Love, 2015:2).   

ای مختلفی به تعریف این هتاکنون اندیشمندان و سازمان

 ،(1989) کالرک نظر طبق اند. برای مثال، بررویکرد پرداخته

 جنایات که است استوار فرض این بر بیشتر CPTED نظریه

-می ایجاد فیزیکی محیط طریق از که هاییفرصت سبب به

-می فیزیکی فضای تغییر ترتیب، دهند؛ بدینرخ می شوند،

شود  وقوع جرم  مانع حتی یا تواند باعث کاهش

(Emmanuel et al, 2015:55 .) بر اساس تعریف انستیتوی

عبارت است از طراحی و  CPTEDملی جرائم در آمریکا، 

تواند باعث ، که میشدهساختهاستفاده مناسب از محیط 

-کاهش ترس و وحشت از جرم و بهبود کیفیت زندگی می

(. 102:1393و بهرامی،  یالممالکیمستوفگردد )

 و مناسب توان این رویکرد را طراحیمی گریدبارتعبه

 تواندمی تعریف کرد که شدهساخته محیط از مؤثر استفاده

 جرم کاهش شانس وقوع و افزایش احساس امنیت به منجر

 ,Gibson & Johnson)شود  زندگی کیفیت بهبود و

2013:2.) 

 موضوع بریتانیا دولت یشناسجرم تحقیقات بخش

 اواسط در را محیطی طریق طراحی از مجر وضعی پیشگیری

 این(. Mayhew & et al, 2013: 11) کرد ارائه 1970 یدهه

 فضاهای معماری اول نگاه در قبلی، مورد دو برخالف نظریه

 هایحمله به همچنین،. کندینم بررسی را شدهساخته

 ادعا توانمی بلکه ندارد؛ توجهی سرقت منظوربه تهاجمی

 ارتکاب فرصت کاهش برای کلی یدگاهید نظریه، این کرد

 تلفنی تماس ،یبردارکالههواپیماربایی،  ازجمله جرم هرگونه

ارائه  خانوادگی یا عمومی یهاطیمح در خشونت ،آورشرم

 یحوزه در گرفته صورت تحقیقات از بسیاری .است کرده

 دستورالعمل از بخشی اصل در محیطی، هایفرصت و جرم

 ،گریدانیببه شود؛می محسوب مجر از محیطی پیشگیری

 ینهیدرزم شدهارائه هاینظریه تمام کرد ادعا توانمی

 پیشگیری ینظریه اساس جرم، ارتکاب محیطی هایفرصت
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 سال در .دهندمی تشکیل را محیطی طراحی طریق از جرم

 پیشگیری ینظریه که بود کسی اولین جفری ری سی ،1969

 این و کرد مطرح "یطیمح طراحی" طریق از را جرم از

 او نظر به. کرد بررسی 1971 سال در کتابی در را مسئله

 اجتماعی عوامل در توجهی شایان میزان به شناسانجامعه

 خانواده و فرهنگی تأثیرات محرومیت، ازجمله جرم بر مؤثر

 توجهی محیطی و بیولوژیکی عوامل به و اندکرده اغراق

 جرم پیشگیری به مربوط ایهبررسی در کهیدرحال اند،نکرده

 بر د. اودار نقش نیز زیستی عوامل ازجمله گوناگونی عوامل

 گوناگون جرائم و داشت تأکید مجرمان محیطی هایفرصت

 & Clarke) دانستمی محیطی هایفرصت این از ناشی را

Eck, 2001: 30 .) 

 برای بهترین ابزار CPTED دیدگاه جاکوبز، نظر به

 بر دیدگاه این. است بزهکاری یطیمح یهافرصت کاهش

 مناسب ریزیبرنامه و طراحی طریق از جرم از پیشگیری

 وقوع هایفرصت کاهش تواند با کند که میتأکید می محیط

 نظری منجر شود. مطابق دیدگاه مردم زندگی بهبود و جرم

CPTED، فیزیکی و محیط مدیریت و ریزیبرنامه طریق از 

 مسکونی، تجاری، مناطق مانند اراضی هایکاربری کنترل

 امنیت به توانمی معابر عمومی و نیز طراحی فضاهای شهری

 CPTED نظری کرد. دیدگاه کمک جامعه عمومی سالمت و

 عامل عنوانبه شهروندان طبیعی نظارت از کوشدمی

 مناسب طراحی با همراه غیرقانونی هایی فعالیتبازدارنده

 و گیریدر شکل اکوبزج. گیرد بهره شهری هایمحدوده

 دیدگاه .است داشته زیادی نقش CPTED یتوسعه

CPTED و جرم کاهش باهدف شهر کالبدی محیط بر 

 تأکید شهر ساکنان و اجتماع عمومی امنیت و تجانس افزایش

 از پیشگیری برای مناسب حلراه CPTED ینظریه .دارد

 ینظریه  .داندمی مجرمانه هایفرصت کاهش را جرم وقوع

CPTED و مناسب طراحی: کرد تعریف گونهاین توانمی را 

 ترس و جرم کاهش به که ساختمان و محیط از مؤثر کاربری

  (.Crowe, 2000: 46) شودمی منجر جرم از ناشی

 

 روش تحقیق
 توصیفی تحلیلی شناسی،روشازلحاظ پژوهش حاضر 

در کشف  یسع نیهمچن است. یکاربرد ازلحاظ هدف دارد؛

. در پژوهش حاضر مفهوم است جرماهداف مختلف  طیشرا

و جرم متغیر وابسته در مستقل  ریعنوان متغبه محیط کالبدی

است زیرا جرم با تغییر محیط شدت و  شدهگرفتهنظر 

 کند.ضعف آن تغییر می

 

 های تحقیقیافته
 و جرم یحوزه در گرفته صورت تحقیقات از بسیاری

 دستورالعمل از بخشی اصل در محیطی، هایفرصت

 نظری شود. دیدگاهمی محسوب جرم از محیطی پیشگیری

CPTED عنوان به شهروندان طبیعی نظارت از کوشدمی

 طراحی با همراه غیرقانونی هایی فعالیتبازدارنده عامل

-در شکل جاکوبز. گیرد بهره شهری هایمحدوده مناسب

 دیدگاه .است داشته زیادی نقش سپتد یتوسعه و گیری

CPTED و جرم کاهشباهدف  شهر کالبدی محیط بر 

 تأکید شهر ساکنان و اجتماع عمومی امنیت و تجانس افزایش

 از پیشگیری برای مناسبحل راه CPTED ینظریه .دارد

 ذکرقابل .داندمی مجرمانه هایفرصت کاهش را جرم وقوع

تعیین وضعیت کلی، ابتدا سؤاالت با توجه  منظوربهاست که 

 شدهدادهو مثبت بودن نوع سؤال امتیازات تغییر به منفی 

زیاد باشد جنبه منفی  هرچقدرها آلودگی مثالعنوانبهاست 

 اختصاصدارد به همین خاطر امتیاز کمتری به آن محدوده 

 یابد.می
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نتایج آزمون تی تست )میانگین عوامل( در مقیاس  .1جدول 

 شهر اسالمشهر

 
حجم 

 نمونه
 میانگین

انحراف 

 ارمعی

حد 

 وسط

 3 06121. 2.6881 150 کالبدی

 1397های نگارندگان، : یافتهمأخذ

میزان تفاوت از میانگین عوامل در مقیاس شهر  .2جدول 

 اسالمشهر

 
اختالف 

 میانگین

آماره 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000. 149 11.000 04673. کالبدی

 1397های نگارندگان، : یافتهمأخذ

ای مشاهده ر جدول آزمون تی تک نمونهکه د طورمانه

( است، 05/0) aشود سطح معناداری بیشتر از مقدارمی

فرض برابر میانگین مطلوبیت بعد مذکور در جامعه  رونیازا

( رد شده است الزم به ذکر 3) موردنظربا متوسط ارزشی 

توان نتیجه به مقدار اختالف میانگین می با توجهاست که 

از وضعیت بُعد کالبدی شهر اسالمشهر گرفت که مطلوبیت 

توان گفت بُعد می رونیازاتر است. متوسط پایین حد

ی در وضعیت  نامطلوبی قرار طورکلبهدر منطقه  موردنظر

دارد زیرا میانگین حاصل از مطالعه بُعد کالبدی به متوسط 

 دهد.اختالف زیادی را نشان می شدهمحاسبهارزشی 

ی موردبررسهای مختلف مؤلفه با توجه و در نظر داشتن

در این پژوهش، در این بخش به بررسی وضعیت کلی  

است.  شدهپرداختهکالبدی در محالت شهر اسالمشهر 

ها مشاهده یابی کالبدی محدودهطور که در نقشه درونهمان

نسبت به  3،4،6،7ی محله طورکلبهشود. می

رار ی قترنامطلوبدر وضعیت  11،12،13،14،16،17محالت

ی وسازهاساختد که این خود به عواملی چند نظیر دار

گیری شهر اسالمشهر خودرو که در آغاز شکل نشدهنظارت

 (.3گیرد )شکل مؤثر بوده است، نشئت می

 

 
 وضعیت بعد کالبدی در سطح محالت شهر اسالمشهر  .3شکل 

 

 و زیاد بسیار جرم،باألخص  و آنومی وقوع دالیل

-می وقوع به زمانی جرم، یک خالصه طور. بهاندپیچیده

 دارای مجرم یک و آمیزتحریک انگیزه یک وجود که پیوندد

 وقوع، زمینه. نماید فراهم را جرم وقوع زمینه قبلی، زمینه

 محیط و زمانکی در مناسب هدف یک هبردارند دردرواقع 

 جلوگیری جرم از است ممکن که افرادی غیاب در دلخواه،

کنند. می تسهیل را جرم وقوع که رادیاف حضور در و کنند

-می ذیل شرایط تأثیر تحت جرم، وقوع دالیل اساس براین

 مؤثر عوامل تأثیر تحت خود،نوبه به نیز شرایط این و باشند

 جرم شوند. وقوعیا تضعیف می تشدید آنومی پیدایش در

 مواد به اعتیاد مثال برای) زندگی اوضاع و شرایط تأثیر تحت

 محالت کاری،بی تضاد، اجتماعی، یهاتیممحرو مخدر،

مبنا  نیبر هم. است( تفریحی امکان کمبود و فقیرنشین

با توجه به  موردمطالعههای تعیین وضعیت محدوده منظوربه

 های ذیل اقدام گردید:شاخص

 محله در جرائم وقوع شاهد 

 محله در سطح بزهکارانه شاهد رفتار  

 شما محله در منازل از سرقت  

 کلتیموتورس سرقت شاهد  

 اتومبیل سرقت شاهد  

 تریاک ( مخدر مواد فروش شاهد(  

 گردانروان یهاقرص فروش شاهد  
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 حشیش فروش شاهد  

 ترس دچار محله در حضور  

 امنیت احساس خود یمحله در 

 

برای شناخت وضعیت کلی مؤلفه جرم در سطح 

ی انمونهتی تک  از آزمونمحالت شهر اسالمشهر 

 است.  شدهاستفاده
 

نتایج آزمون تی تست)میانگین عوامل( در مقیاس شهر  .3جدول 

 اسالمشهر

 
حجم 

 نمونه
 میانگین

انحراف 

 معیار

حد 

 وسط

 3 45290. 2.5964 150 جرم

 1397های نگارندگان، : یافتهمأخذ

میزان تفاوت از میانگین عوامل در مقیاس شهر  .4جدول 

 اسالمشهر

 
اختالف 

 میانگین

آماره 

 تی

 درجه

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000. 149 3.000 03957. جرم

 1397های نگارندگان، : یافتهمأخذ

ای مشاهده همانطور که در جدول آزمون تی تک نمونه

( است، 05/0) aشود سطح معناداری بیشتر از مقدارمی

فرض برابر میانگین مطلوبیت بعد مذکور در جامعه  رونیازا

الزم به ذکر رد شده است. ( 3) موردنظربا متوسط ارزشی 

توان نتیجه به مقدار اختالف میانگین می با توجهاست که 

جرم در محالت شهر  گرفت که مطلوبیت وضعیت

توان می رونیازاتر است. اسالمشهر از حد متوسط پایین

ی در وضعیت طورکلبهدر منطقه  موردنظرگفت مؤلفه 

العه وضعیت نامطلوبی قرار دارد زیرا میانگین حاصل از مط

باشد دارای اختالف می شدهمحاسبهجرم به متوسط ارزشی 

 و میزان وقوع جرم بیشتر بوده است.

پس از انجام تحلیل آماری وضعیت جرم، به تحلیل 

های داده رونیازااست.  شدهپرداخته موردنظرفضایی جرم 

های پاسخگویان بر روی نقشه نمایش مستخرج از پرسشنامه

دهد که نقشه حاصله در مؤلفه جرم نشان می است. شدهداده

ای بوده خوشه صورتبهنواحی جرم خیز در سطح محالت 

تر بوده و در شدید 4و 1،3و این وضعیت در سطح محالت 

سطح کل محالت وضعیت جرم خیزی در وضعیت مطلوبی 

 (.4قرار ندارد )شکل شماره

 

 
 وضعیت جرم در سطح محالت شهر اسالمشهر  .4شکل 

 

 گیریتیجهن
در هزاره جدید به دلیل گسترش شهرنشینی و پیدایش 

 ازجمله، بروز انواع مسائل و مشکالت شهری شهرهاکالن

ای که میزان باالی بزهکاری نمود خاصی یافته است. مسئله

های علمی حاضر تاکنون بشر با تمام امکانات و پیشرفت

یشگیری آور آن پنتوانسته آن را کنترل و از ازدیاد سرسام

 نماید.

بررسی مشخصات کالبدی، خصوصیات اجتماعی،  

اقتصادی و فرهنگی ساکنین، نوع کاربری اراضی و 

و سعی  های شهری و پیراشهریسکونتگاهکارکردهای اصلی 

در ایجاد تغییرات بنیادی در عوامل به وجود آورنده و 

های جرم و طراحی فضاهای کالبدی فرصت کنندهلیتسه

اهمیت یافته تا  شیازپشیب ،بر ناهنجاریمقاوم در برا

-امکان کنترل، پیشگیری و کاهش نرخ ناهنجاری لهیوسنیبد

توان گفت برخی مشخصات می درواقعفراهم آید.  ها
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توان با کالبدی و اجتماعی در وقوع جرم مؤثر است و می

تغییر ساختار فضا اعم از نحوه نورپردازی معابر، وجود مراکز 

ها ن اوقات فراغت، طراحی مناسب ساختمانتفریحی و گذرا

و شهرسازی با برنامه، طراحی و مهندسی مناسب محیط و 

ی ریکارگبهمنظر، همچنین حضور و نظارت پلیس و 

های نوین در مقاطع زمانی خاصی تجهیزات، ابزار و فناوری

توان از وقوع بزهکاری پیشگیری بر یک مکان ویژه، می

 نمود.

نکه امروزه برخورد صرف قضایی و نکته مهم دیگر ای 

انتظامی با پدیده جرم و مجرم چندان جایگاهی ندارد. این در 

، خانواده گراراهکارهای  نظرانصاحبحالی است که 

را مبتنی بر شناسایی علل و  مسئله گراگرا، بالینی و جامعه

عوامل ارتکاب جرم در بعد مسائل اجتماعی و محیطی را 

 کنند. مطرح می

یکی از  عنوانبهین شهرهای کشور، شهر اسالمشهر در ب

های شهرهای خودرو و در حال رشد به دلیل پیچیدگی

ساختاری و کارکردی و شرایط خاص کالبدی، اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر آن با نرخ باالی 

های اجتماعی مواجه است و به عبارتی یکی از ناهنجاری

میزان بسیار »مشهر در حال حاضر مشکالت اسال نیترمهم

در این شهر « های اجتماعیباالی جرم و جنایت و ناهنجاری

توان رشد سریع جمعیت شهر است که علت آن را می

 دهندهشکلتوان گفت محالت اولیه و می تیدرنهادانست. 

دارای وضعیت  4و1،2،3کالبدی شهر نظیر محالت 

، زیرا اصول تری نسبت به سایر محالت دارندنامطلوب

کامل رعایت نشده  صورتبهشهرسازی در این ممحالت 

ی جرم خیز در آن، بیشتر از سایر مناطق هاطیمحاست و 

باشد که این خود میل و کشش افراد را به ارتکاب جرم می

 کند.در این محالت را بیشتر می
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