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 .هشتگرد

انسان در  هایرفتار یاد هستند. تمامافر یو اجتماع یرفتار فرد هایالگو تیعوامل در هدا نیرگذارتریتأثاز  یکی یشهر هایفضا

 ران،یا یاز نواح یاریسدر ب ینیرشد شهرنش شیبا افزا گر،ید ی. از سوندآییکه بستر رفتار به شمار م ردگییشکل م ینیمع هایفضا

ق در مناط تیجرم و جنا شیبه افزا توانیمشکالت م نیا ازجملهاست.  شدهافزوده یشهر یزندگ هایییمشکالت و نارسا

 نیکرد. در ا یریجلوگ یمناطق تا حد نیاز بروز جرم در ا توانیم طیمح یطیمح یرو، با طراح نیاشاره کرد. از هم یراشهریپ

 کردیبر رو یبتنم کرجکالنشهر  یراشهریپ هایجرم در فضا زا یریشگیآن در پ ریتأثو  یطیمح یراستا، هدف پژوهش حاضر، طراح

CPTED نی. همچنباشدیم یدانیو م یاسناد ،ایبر مطالعات کتابخانه یمبتن ،یلیو تحل یفیتوص قیتحق. روش باشدیدر هشتگرد م 

و  یطیمح یطراح راتیتأث) قیعم عهمطال منظوربهاستفاده شد.  FAHP، مدل SPSS افزارنرماطالعات از  لیوتحلهیتجز منظوربه

ر د یطیمح یطراح نشان داد، جیشد. نتا دهیاستفاده گرد ونسیرگرهشتگرد(، از آزمون  یراشهریاز جرم در منطقه پ یریشگیدر پ

 و یطیمح یطراح هایاخصش نیارتباط ب منظوربه زیدارد. در ادامه ن یمثبت ریتأثهشتگرد  یراشهریاز جرم در منطقه پ یریشگیپ

 نیب یهمبستگ نزایداد، منشان  جیاستفاده شد. نتا یچندگانه خط ونیهشتگرد، از رگرس یراشهریاز جرم در منطقه پ یریشگیپ

 یهمبستگ یایگو مقدار نیدرصد است، ا 68/0هشتگرد برابر با  یراشهریاز جرم در منطقه پ یریشگیو پ یطیمح یطراح هایشاخص

(، FAHP)یفاز یراتبم سلسله لی( از تحلیطیمح ی)طراح هایشاخص بندیرتبه منظوربه تی.در نهاباشدیم ریدو متغ نیب یقو

 تیتقو221/0زن وبا  یعی، نظارت طب235/0با وزن  یکنترل دسترس هایشاخص بینشان داد، به ترت جیاست. نتا شدهاستفاده

-نییو پا نی، باالتر134/0با وزن  یو نگهدار ریعم، ت154/0با وزن  یاجتماع یاهتیاز فعال تی، حما189/0با وزن  یعیطب هایقلمرو

 .اندهشتگرد به خود اختصاص داده یراشهریقه پدر منط یزخیجرم زانیرتبه را در کاهش م نتری
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 مقدمه 
و  یفرد شــرفتیپ بر نحوه توســعه و میمســتق ریتأثبه آن  ییانســان اســت که نحوه پاســخگو هیاول هایازیاز ن تیامن

سکون یدر نواح تیدارد. امن یاجتماع شده و زم هاآنرفاه در  یفیو ک یسطح کم شیبه افزا یو محالت م را  نهیمنجر 

 نیزتربار ن،یزوک دهی(. به عقCrowe, 2000, 25) کندیفراهم م یشــهر طیتعامل ســاکنان در مح یرگیشــکل یابر

ـــ هایو ترس هاینگران یفرهنگ عموم یبرا دیتهد ـــتم،  رینظیب یهاومرجهرجو  داتیاز تهد یناش ـــرب و ش ض

ــورش ــ هانیا ریو نظا زیانگنفرت اتیجنا ،یناگهان هایش ــور در فض ــت که حض ــهر  یعموم هایااس  دیا دچار تهدرش

تداخل  ل،ی، زلزله و ســوهواآب یآلودگ ســم،یمانند جرم، ترور هادیبا انواع تهد یشــهر یاه. مردم در فضــاکندیم

ــا ــتند.  هاادهیو پ هینقل لیحرکت وس ــهر نیزوک رونیازاروبرو هس ــاف د،گویمی هادر کتاب فرهنگ ش ــهر هایض  یش

از  باًیتقر(. Zukin, 1995ند )باش تهمشارکت داش یدر خلق فرهنگ عموم هاآنتا  ستند،یامن نمردم  یبرا یکاف اندازهبه

شتابان جمع لیو به دل یالدیم 1970دهه  شد   توجه ها،هرشدر  یاجتماع هاییناهنجار هیرویب شیو افزا یشهر تیر

ــ ایژهوی ــهر جرائم یمکان هاییبه بررس ــوع پ یش ــپس موض ــگیبه وجود آمد. س ــد جرائماز  یریش ــط داده ش و به  بس

ز جرم، نظر ا یجمع یریطرفداران جلوگ یکه برخ آنجاشد. تا  ژهیتوجه و یطیمح یطراح قیاز طر جرائماز  یریشگیپ

ـــمیو غ یعیطب یرا در نظم اجتماع کوبزیج  یبرا سیمچون پله هیثانو هایبه نهاد یازین چهی و اندانتخاب نموده یررس

سنندبییکاهش ترس نم ش کوبزیج نیج 1961ال . در  ضوع وح سرا  یابانیخ یگریمو معتقد بود  . اوقرارداد یموردبرر

ها که آنبل ســـتیفقر ن ایبزهکار  یتیجمع هایگروه ،یاز نقاط شـــهر یاریجرم در بســـ شیو افزا تیمشـــکل عدم امن

(. 1386 کوبز،یج) دســـتنیاز آن ن یناشـــ یو ســـرزندگ تیقادر به اعمال امن یکیزیف ازنظر ،ینقطه شـــهر کی عنوانبه

. گرددیمطرح م ینو ذه ینیاز دو جنبه ع ی. ناامنردگییناامن قرار م یشهر یفضا لامن در مقاب یشهر یفضا نیبنابرا

ان است مک کی تیشامل قضاوت در خصوص امن یذهن یاست و ناامن رهیسرقت، قتل و غ ازجمله یشامل ناامن ینیع

ــالح ــا107، 1387 ،ی)ص ــه ی(. منظور از فض ــا نیتأمامن  یرش ــاس آرامش و آس ــکونم هایداخل بنا شیاحس ر د یس

موضوع جرم،  ،یجتماعا هاییامروزه با توجه به رواج ناامن ن،ی(.  بنابرا15، 1378 ،یاراحمدی ریشهر است )ام هایفضا

 ،یدد اجتماعمتع ابعاد متنوع و یو دارا دهیچیپ ایمســئله جرم در هر جامعه مقوله نکهیباوجودااســت.  افتهیضــرورت 

 هایفضـــا ریتأثاز نقش و  ازین نیا نیتأم یبرا دی(، نبا1397اســـت )صـــدرالســـادات و همکاران،  یفرهنگ ،یاقتصـــاد

 غافل شد.  یراشهریپ

 هارشــه کینزد هایفیمفهوم، توصــ نیاســت. ا میمفاه یســاختار هایتیحاصــل محدود راشــهر،یمفهوم پ ظهور

ــت ــ فطی که اس ــهر هاییژگیاز و یعیوس ــتا و یش  دهی(. پد2، 1398و همکاران،  ی)کرم کندیم ییرا بازنما ییروس

شهر،یپ شد را صول ت ضا یتحوالت اجتماع دیمح شتا کیالکتیمنطق و د یبر مبنا ییف ضا نبا و  هیماسر ییو چرخه ف

از  یاگونه ،یراشــهریپ ی(، نواحHarvey, 1973, 1982, 1989, 2006شــدن اســت ) یشــهر شــمولجهان هایندیفرا

شکا سکونتا سترش افق یل  ست که در ارتباط با گ سعه عملکرد ،یا ض ،یشهر هایخزش دامنه تو  هایضافو  یدر ارا

 (.Piorr and et al, 2012, 10) شودیم جادیا ییروستا

سال نیا در ستا، در  س ریاخ هایرا شهر یاریب ستا هایمهاجرت براثر رانیا یاز مناطق  ش ،یشهر -ییرو  ینیشهرن

 را شهر منظر تنهانه هاشهر هیرویب رشد و اند،بوده، تجربه کرده ینفت داریهیرا که حاصل سرما ایفتهایناقص و تحول ن

ست کرده دگرگون سازساخت با بلکه ا سبن طراحی و و ست. در ا نیدر ا یسبب ناامن ،یطیمح امنا شده ا  نیمناطق 
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شتگرد  ستا، ه شهریزمان جزء مناطق پ درگذررا ست. منطقه پ یرا شهریشده ا شتگرد، همچنان در معرض جرم و  یرا ه

امر بخصوص در شب سبب  نینقاط کور در درون خود دارد که ا یکسری یمنطقه دارا نیقرار دارد. همچنان ا یناامن

 . شودیم طید جرم در محیتشد

 مطلوب طیشـرا نیتأماسـت که در صـورت عدم  یطیو کاهش جرم، اشـاره به موارد و عوامل مح  یمنیمقوله ا در

ست و خطرات  رناپذیوقوع حوادث اجتناب ضران، عابرا صورتبها  دین و ناظران را تهدبالقوه و بالفعل جان و مال حا

 طیشــرا نیتأمدم دارد که در صــورت ع هاآن موالاشــخاص و ا هیعل جرائماشــاره به  زین تیامن مؤلفهخواهد نمود و 

ضران، عابران و ناظرانکنندهیریشگیپ ضا کیواهد نمود. خ دیبالقوه و بالفعل تهد صورتبهرا  ، اموال و جان حا  یف

دو به وجود  نیک اکه از فصل مشتر یطیو شرا شودیم الذکرفوق مؤلفهکامل آن شامل هر دو  یامن در معنا یشهر

رم که ج شودیفته مگراستا،  نی(. در اRothrock, 2010, 9) میکن فیامن توص یشهر یفضا عنوانبه متوانییرا م دیآ

با خطر  أمتوکه  هاییافراد از مکان لیدل نیاســـت، به هم یشـــهر یزندگ تیفیکننده کدیتهد یاز مســـائل اصـــل یکی

ص ست دور یو جان یشخ از جرم از  یریشگیپ انیم نی(. در اBlobaum and Hu-necke, 2005, 465) ندجوییم یا

از  ،یزندگ تیفیعالوه بر بهبود ک توانیم طیمح حیصح یفرض استوار است که با طراح نیبر ا یطیمح یطراح قیطر

 رییتغ قیز طراز خشونت ا یریشگپی و خشونت در هافضا ریتأث یاصل دهی(. اPark, 2010, 23کاست ) زین جرائم زانیم

ست یبرا ط،یمح سو ارب نینخ نترل مجرم ککنترل جرم قبل از  ده،یا نیشکل گرفت. کل هدف ا کوبزیو ج ومنین یاز 

 ،گریدعبارتهببوده است.  یمتمرکز بود و رابطه فضا با جرم پرسش اصل یکیزیف هایفضا یحقق بر روبود. چشمان م

ساک یطراح یبه نحو طیاگر مح شده، تعلق   باالبردهمرو خود آن را به قل نانشود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد 

 بازخواهند و مجرمان از ارتکاب جرم افتی مجرمانه کاهش خواهد هایکند، فرصــت جادیمثبت از فضــا ا یریو تصــو

 (.Cozen et al, 2005, 328ماند )

ـــگیپ نهیدرزم ـــت که  دهیمطرح گرد یمختلف هایکردیاز جرم، رو یریش  هایکردیبه رو توانیم هاآن ازجملهاس

ــ یاجرا ایو  یقانون ــتمیس ــبهنظارت  س  Welsh) یاجتماع کردی(، روDantzker and Robinson, 2002) سیپل لهیوس

Syarmila Hany, 2008 ،Simond, 2002ایمجرم  کردی(، رو ( متجاوزCozens and et al, 2006رو ،)طیمح کردی 

 یکیزیف طیمح نیا ها،کردیرو نیا یتمام انی(، اشاره نمود. در مBrantingham and et al, 1997اشاره نمود ) یکیزیف

است  یشامل عناصر ثابت یکیزیف طیمح رایاست، ز تیاهم یارااز آن د شیب دیو شا یاجتماع طیمح اندازهبهاست که 

ـــت تواندیم ،یو طراح یزریامهبرن قیکه از طر  ,Naser and Fisherوقوع جرم گردند ) هایمنجر به کاهش فرص

فه کردی(. هر رو1993 ـــمنح یهامؤل بهص ما  فردر  قاتیدر تحق طورمعمولبهکه  هاآن نیترمهمخود را دارد، ا

 کردیرو کی عنوانبه هینظر نیاست. ا یطیمح یطراح قیاز جرم از طر یریشگیپ کردیرو رند،گییقرار م ادهمورداستف

تالش  منظوربه یزریبرنامه هیاز جرم را مراحل اول یریشــگیکه پ یندیفرا عنوانبهو  کیاســتراتژ طیدر شــرا رانهیشــگیپ

ــت نیاز ب یبرا ــم تیارتکاب جرم و جنا هایبردن فرص ــدهگرفتهکند، در نظر یم نیتض ــت. نظر ش را  CPTED هیاس

ـــر موجود در مح هیکل نهیبه یریکارگبهکارآمد و  یطراح توانیم ـــنوع  طیعناص ـــهر منظوربهمص  یکاهش جرائم ش

ــت که  ــتق طوربهدانس ــتقیو غ میمس ــا شیو افزا یزندگ تیفیدر ارتقاء ک میرمس ــهروند یتمندیرض و بهبود رفاه و  یش

سزا ریتأث یاجتماع هیسرما صل CPTED تی(. موفقCrowe, 2000, 46دارد ) ییب شاخص ا ساس پنج  شامل:  یبر ا آن 
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بر اساس  تی. مقوله امنشودیم نیتام تیاز فعال تیو حما یو نگهدار تیریمد ،ینظارت، کنترل دسترس ،یقلمروگرائ

ـــان هایازیمدل ن ـــان، در رت کیولوژیزیف هایازیبعد از ن نیلنگ به لحاظ اهم یانس و در قالب  ردگییبه دوم قرار مانس

 است.  یندبقابل طبقه اردیمدل اپل یاتیادراک عمل

 نیدر ا کنیصــورت گرفته اســت، ول المللینیو ب یدر ســطح مل ایگســترده یپژوهش حاضــر مطالعات یراســتا در

فر و همکاران است. پورجع شدهپرداختهبا موضوع پژوهش حاضر دارند  یکه همپوشان یقسمت از پژوهش به مطالعات

ــ1387) ــهر یطیمح تیتحت عنوان ارتقاء امن ی(، در پژوهش  نی، به اCPTED کردیبر رو دیتأکبا  یو کاهش جرائم ش

ست  جینتا صول  دیکه با افتند،ید بکار  یشهر یطراح ایو  یمعمار یطراح درروند CPTESتالش کرد که راهبرد و ا

شود و جنبه اجرا سرگزردیبه خود بگ ییگرفته  ش1393شاد ) یل و قائماو ی.  س ی(، در پژوه  ریتأث یتحت عنوان، برر

که اصول  دندیرس جینتا نیزابل، به ا آبادقاسمدر محله  یشهر جرائمو کاهش  تیامن یرتقابر ا طیمح یکالبد نشیچ

 یشهر ئماز جرا یریبه کار گرفته شوند، تا اندازه چشمگ یخوببه یشهر هایطیدر مح  CPTED کردیرو شدهمطرح

تحت عنوان  یدر پژوهشــ ،(1397) یلیو ســه یخواهد بود. اکبرشــاه مؤثر تیحس امن یکاســته خواهد شــد و بر ارتقا

ــکون هایمجتمع یطمحی– یعوامل کالبد یطراح هایالگو نییتب ــاکن یاجتماع تیامن شیبرافزا مؤثر یمس  هیبر پا نیس

ــت  جینتا نی، به اCPTED کردیرو ــکون هایمجتمع یدر طراح یعمارم ینقش عوامل کالبد افتند،یدس  تواندیم یمس

سادات و همکاران ) نیساکن یاجتماع تیامن شیدر افزا یادیکمک ز صدرال شد.  شته با ش1397دا تحت  ی(، در پژوه

دهســتان  هایســاکنان در روســتا تیبر احســاس امن طیمح یاز جرم در طراح یریشــگیپ یهامؤلفه ریتأث یابیعنوان ارز

ــ جینتا نیطوس، به ا ــ ،یو نگهدار ریتنها به تعم CPTEDمثبت  یاثرگذار دند،یرس ــترس قلمرو  ،یکنترل حرکت و دس

تا  شودیدر روستا احساس م بانیدهید ینهادها شتریبه نقش هر چه ب ازیو ن شودیو نظارت و مراقبت محدود م ییگرا

نشــان  ی(، در پژوهشــ2010) تاگیدخالت دهند. مونچک و آرم تیحس امن نیتأممثبت در  یریتأثرا با  تیحما مؤلفه

ــاکنان ــازیادهپی هادر آن یطراح قیاز طر تیامن کردیکه رو هاییکه در محدوده یدادند که س ــت زندگ س ــده اس  یش

ند،یم ـــف د کن ناامن گرانینص ندیم یاحســـاس  ندیرنج م هینقل لیبرابر کمتر از جرائم وســـا 5/2  کن  نی. همچنبر

و  نی. وکادگرددیمجرمانه م هایفرصت یدرصد 25سبب کاهش  کردیرو نیول امطابق اص افتهیتوسعه هایمحدوده

س2012گلوب ) ساس امن ی(، در کروا صوص اح شان دادند که زنان و مردان در هنگام راه رفتن  تیدر خ در  ییتنهابهن

ـــاس ناامن یاحتمال قربان ایهوا  یکیمحله، پس از تار ـــدن احس ـــانی یش (، در 2010)و همکاران  ییدارند. چارا یکس

اس احس در هامحله یبافت و سرزندگ یدگمعابر، فشر تیفیک ،ییروشنا تیکه وضع افتندیدست  جینتا نیبه ا یپژوهش

 یرفتار یممکن است منجر به آلودگ ییروشنا ستمینامناسب س عیتوز ایو  نوریکم ،یکیاست. تار مؤثر یشهر تیامن

 یطراح قیاز جرم از طر یریشــگیروند پ یپس از بررســ یژوهشــ(، در پ2013شــود. پاول و همکاران ) یزخیو جرم

ـــور یطیمح ـــ یرا در امارات متحده عرب هینظر نیا انتقال ،یغرب یهادر کش  نیهمچن هاآن. انددادهقرار  یموردبررس

ته  نیدر ا هینظر نیا یرو شیپ یهاچالش ـــ ناطق را برجس ندکردهم که  ا ند  قد  توانیم یفرهنگ انیم بادانشو معت

از  یشهر یاز جرم را در فضا یریشگیبه پ زی(، ن2013) تچنیو ک دریمناطق توسعه داد. اشنا نیاز جرم را در ا یریشگیپ

ــور ا یطیمح یطراح قیطر ــهیو مقا لیوتحلهیتجزجداگانه مورد  طوربه ایتانیمتحده و بر التیدر دو کش . اندقرار داده س

ستفاده اینهیشیپ عنوانبهتجارب  نای شور ریسا در موردا ستفادهقابل هاک ست ا ستر. ا  راتیتأث ،(2014) همکاران و فو

 دهدمی نشـان هاآن هایافتهی جنتای. اندکرده لیو تحل یبررسـ ایافراد در اسـترال رویادهیرفتن و پ درراهرا  مترس از جر



 
 
 

 149 

 

 5 یاپی، پ1400 و تابستان بهار، اول، شماره سومدوره                                مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

ـــم شیکه با افزا ـــهر رویادهیپ زانیترس از جرم را کاهش و م توانیم هایییرگیمیمداخالت و تص  ،یرا در معابر ش

 لندیوزینانگلستان و  هایزنان در چهار روستا در کشور تیاحساس امن ی(، به بررس2005و همکاران ) تلیداد. ل شیافزا

 شــتریب یدوســتانه بودن فضــا و کالبد ،یکالبد تیبه امن دیبا ،یعموم یفضــا ینشــان داد که در طراح جیپرداختند، نتا

 کنند.  تیاحساس امن یکالبد نیدر چن ییتوجه شود تا زنان روستا

از  یریشــگیه موضــوع پمطرح نمود ک گونهنیا توانی، مشــدهمطرحپژوهش  نهیشــیو پ ینظر یبا توجه به مبان حال

. بر باشدیم تیندر مطالعات جرم و ام یاز ملزومات اساس یکی یراشهریدر مناطق پ یطیمح یبر طراح دیتأکجرائم با 

ساس، هدف پژوه نیا ضر، طراحا ضاها یریشگیآن در پ ریتأثو  یطیمح یش حا شهریپ یاز جرم در ف شهر کال یرا ن

 .باشدیم لیذ سؤاالتو کنکاش  یراستا، پژوهش حاضر به دنبال بررس نی. در اباشدی، در شهر هشتگرد مکرج

 وجود دارد؟ یهشتگرد چه ارتباط یراشهریاز جرم در منطقه پ یریشگیو پ یطیمح یطراح نیب

از جرم  یریشگیرا در پ ریتأث نیشتریب کیکدام، CPTED کردیبر رو دیتأکبا  یطیمح یطراح هایشاخص نیب از

 هشتگرد دارند؟ یراشهریدر منطقه پ

 

 یشناسروش
. است یلیو تحل یفیاطالعات توص لیو تحل یروش گردآور ثیو از ح یهدف کاربرد ازلحاظپژوهش حاضر 

کالنشهر  یراشهریپ هایاز جرم در فضا یریشگیآن در پ ریتأثو  یطیمح یطراح یرسکه ناظر بر بر جهتنیازا یلیتحل

اطالعات و  یهیبه ته یندایو م یدو روش اسناد بهپژوهش  نیانجام ا منظوربه. باشدیشهر هشتگرد م موردمطالعه، کرج

نقشه و  ها،آمارنامه ات،یکتب، نشر اطالعات از یبه گردآور یاسناد یمرحلهاقدام شده است. در  هاآن قیو تلف هیتجز

منطقه  نیاکنسضمن مشاهده و پرسش از  ،یدانیخذ اطالعات مأاست. در مرحله  شدهپرداخته ینترنتیا یهاتیسا

 لیوتحلهیتجزجهت  نیاست. همچن اخذشدهها، اطالعات الزم پر کردن پرسش نامه قیاز طر هشتگرد، یراشهریپ

 است.  شدهاستفاده   FAHPو مدل  SPSS یافزارهانرم، از آمدهدستبهاطالعات 

ساس اهشتگرد بر  یراشهری: بخش اول: ساکنان منطقه پباشدیمپژوهش حاضر شامل دو  بخش  یآمار جامعه

حجم نمونه  عنوانبه نفر 382که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  باشدی( نفر م55640، تعداد )1395سال ) یسرشمار

ه بر اساس ک است یشهر یزیربرنامه مطالعاتدر بخش دوم جامعه نمونه شامل: متخصصان در حوزه  انتخاب شدند.

 کهییازآنجااست  ذکرابلق نیشدند. همچن نییبخش تع نیجامعه نمونه در ا عنوانبهنفر   20هدفمند تعداد  یرگینمونه

 است، شدهراهمف کارشناسان و نظرانصاحب دگاهیو د قیدر تحق شدهییشناسا یهامؤلفه هیپرسشنامه مذکور بر پا

کرونباخ  یاپرسشنامه از آماره آلف ییایپا نییجهت تع نی. همچنشودیم دییتأپرسشنامه  یصور ییروا نیرابناب

 هایهگوی و هااز شاخص ایدهیگز زیر ادامه ناست. د یقابل قبول ییایپا دهندهنشانو  آمدهدستبه 82/0که  شدهاستفاده

 (.1)جدول شد دهیگرد انیب یطیمح یاحطر
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 قیتحق هایهگوی و هاشاخص. 1جدول 

 نحوه سنجش گویه شاخص

 

 

 

 های طبیعیتقویت قلمرو

 مطالعات میدانی های طراحی محیطیراهکار

 مطالعات میدانی کاربران لهیوسبهبکارگیری مستمر فضا 

ریق هنر ط های بصری ازها، عالئم و نشانهاستفاده از تابلو

 ارتباط تصویری
 مطالعات میدانی

های طبیعی و گسترش حس مالکیت از افزایش نظارت

 های اجتماعیطریق نهاد
 مطالعات میدانی

های ارگان لهیوسبههای بازدارندگی بکارگیری استراتژی

 ریزی اجتماعیبرنامه
 مطالعات میدانی

 مطالعات میدانی شهر سازی، حفاظ و نرده در طراحیاستفاده از محوطه

 

 

 کنترل دسترسی

 مطالعات میدانی و نرده ها، حصارمانند دیوار مسدودکنندهاستفاده از موانع 

 مطالعات میدانی ها و خروجیآگاهی بخشی به مردم از مکان ورودی

های شهری مانند پوشش کف، استفاده از زیرساخت

 سازیجداره و محوطه
 مطالعات میدانی

 مطالعات میدانی هازی مطلوب و کافی بر دروازهنورپردا

 

 

 نظارت طبیعی

 مطالعات میدانی های مبلمان شهریرعایت استاندارد

 مطالعات میدانی های شهریالتفات به جایگزینی کاربری

 مطالعات میدانی التفات به نحوه دسترسی به اماکن عمومی

-کهیا دفروشی تلفن و روزنامه یهاوسکیکدهی به جای

 های سیار
 مطالعات میدانی

دهی به حضور انسان با تسهیالت خدماتی برای امکان

 افزایش نظارت عمومی
 مطالعات میدانی

 مطالعات میدانی های گیاهیافزایش دید با پوشش

گیری ساختمان و مکان افزایش امکان دید در جهت

 پارکینگ در طراحی شهر
 مطالعات میدانی

 های اجتماعییتحمایت از فعال

ز اریزی فضایی از طریق استفاده کارآمد اصالح برنامه

 های شهریفضا
 مطالعات میدانی

 مطالعات میدانی یزخهای اجتماعی در مناطق جرمایجاد تراکم در فعالیت

ر های همجواهای اقتصادی خاس در مکانقراردهی فعالیت

 های انتظامینیرو
 مطالعات میدانی

 

 

 نگهداریتعمیر و 

ئم ها و عالتعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلو

 ارتباطی
 مطالعات میدانی

 مطالعات میدانی حفاظت از آسیب رساندن به تجهیزات شهری

دید و نظارت  دهندهشیافزاهای بر اساس معیار یمنظرساز

 عمومی
 مطالعات میدانی

 1387منبع: پورجعفر و همکاران، 
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، شدهواقع رانیا های البرز و حاشیه شمال کویر مرکزیرد در استان البرز و در دامنه جنوبی کوهشهر جدید هشتگ

 ارگرفتهقرتقسیمات کشوری شهری مجزا از شهر قدیم بوده و در بخش مرکزی شهرستان ساوجبالغ  ازنظراین شهر 

   د.باشالنشهر تهران میهای اقامتی جدید برای کاست. نام دیگر این شهر مهستان است و یکی از ظرفیت

 

 
 در کشور و استان البرز موردمطالعه. نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده 1شکل 

 

 های تحقیقیافته
 س،نوامی سرقت،) حوزه در هارفتار نیهشتگرد، الزم دانسته شد ا یراشهریجرائم در منطقه پ زانیم یدر ابتدا قبل از بررس

دسته  13تگرد، سرقت در هش یانتظام یرویاز ن آمدهدستبهت،  طبق آمار . در حوزه سرقمیی( خالصه نماادیاعت

 (.2جدول )است دادهرخهشتگرد  یراشهریمنطقه پ یدر حوزه قانون لیذ جرائماست. همه  شدهیبندطبقه

 

 هشتگرد یراشهریجرائم در منطقه پ زانیم .2جدول 

 نوع بزه سرقت نمیانگی نوع سرقت میانگین نوامیس میانگین اعتیاد میانگین

 خودرو 8/21 زنیکش 5/5 مزاحمت خیابانی 1/4 مواجهه با افراد معتاد 2/6

مواجهه با افراد  3/11

 خوابکارتن

های تنگ مزاحمت در کوچه 2/16

 و باریک

قطعات  5/13 زنیقاپ 7/9

 خودرو

 اوباشحضور اراذل و  3/14

 و زورگیران

 منزل مسکونی 9/24 بریجیب 3/6  

تجهیزات  135 گیریخفت 4/7

 برق

 مغازه 1/7

خرید و فروش مواد  2/8

 مخدر

 موتور سیکلت 7 احشام 2/5

   

 اماکن عمومی 1/3

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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 پیراشهری هشتگرد منطقهمیزان جرائم در  . نمودار2شکل 

 

،  و 9/24انگین سرقت، سرقت از منزل مسکونی با می مربوط به جرائم(، در بین انواع 2) شکل( و 2مطابق جدول )

بین  درند. همچنین اها را به خود اختصاص داده، باالترین و  پایین میانگین5/13سرقت از خودرو با مقدار میانگین 

، 1/4ن یابانی با میزاباالترین و مزاحت خ 2/16های تنگ و باریک با مقدار میانگین نوامیس و اعتیاد، مزاحمت در کوچه

های بایر و تگرد، زمینپیراشهری هش منطقههای میدانی در اند. طبق بررسیرا به خود اختصاص داده ترین میانگینپایین

ها را فراهم خالی بسیاری وجود دارد که هم باعث توسعه بافت آشفته شده و هم موجبات آشفتگی و بروز ناهنجاری

ی جدا افتاد از بافت هاهای نیمه تکمیل و خانهکوچه هاآنحاشیه خارجی  در ژهیوبهکرده است. در منطقه پیراشهری 

های ا تیرهایی که از منطقه پیراشهری هشتگرد از امکانات شهری چون نورپردازی بشود، بخشاصلی مشاهده می

حاصل از این ریکی های سوخته وجود دارد که تااند. عالوه بر این تعدادی المپکم برخوردار یا محروم برقچراغ

ترین حد خود ه پایینهای شب را بساکنان در ساعت وآمدرفتساز ارتکاب جرم و امنیت شود و تواند زمینهنقصان می

منطقه شاهد اختالف  های اینهای دور از میدان دید و نیز در تعداد زیادی از محلهکنج شاهدِبرساند. همچنین همواره 

ت ناگهانی را به یم که این بحث کالبدی در چنین مواقعی امکان پنهان شدن و حمالسطح افقی گاه بیش از نیم متر هست

. همچنین بر اساس پذیری باالیی را به همراه دارددر مورد زنان و دختران احتمال آسیب ژهیوبهدهد و مجرمان می

ان صورت گرفته و تجمع معتاد ها، محلهای این سکونتگاهسازی بسیاری از بافتمطالعات میدانی صورت گرفته، با رها

، چیدرپچیپکور و  هایی با زوایایو تهاجم به شهروندان را فراهم کرده است، وجود کوچه جرائمزمینه ارتکاب انواع 

ی هشتگرد، در هاهای محلههای یک طبقه در حاشیهنظم و خانههای بینشینی و برآمدگی در بافت، کوچهوجود عقب

-گیریحتی خفت وهای خیابانی مربوط به سرقت و مزاحمت جرائمساز ارتکاب لوت زمینههای خو ساعت هنگامشب

 باشند. های شبانه در داخل منزل می

طراحی محیطی و در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد(،  راتیتأثمطالعه عمیق ) منظوربهدر ادامه نیز، 

متغیر مستقل و متغیر  عنوانبهتحلیل رگرسیون، متغیر طراحی محیطی  (،3رگرسیون استفاده شد. در جدول ) از آزمون

توان وارد تحلیل شدند، در این راستا، می گامبهگامپیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد متغیر وابسته به شیوه 

شود و تغیر مستقل تبیین میم لهیوسبهدرصد تغییرات متغیر وابسته  95 شدهلیتعدبیان داشت که بر اساس ضریب تعیین  
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در  231/387برابر با  Fدر معادله رگرسیون باقی ماندند که مقدار آماره  موردنظرهای پس از پنج گام متوالی، گویه

دهد که باشد. این وضعیت نشان میدار بودن رگرسیون میدار شد که حاکی از معنیدرصد اطمینان معنی 99سطح 

 دارد.  ریتأثجرم در منطقه پیراشهری هشتگرد  طراحی محیطی در پیشگیری از

  گامبهگامضرایب اثرات طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد به شیوه  .3جدول 

ضریب همبستگی  گویه

 (Rچندگانه )

ضریب 

تعیین 

(R2) 

ضریب تعیین 

 شدهلیتعد

(R2Adj) 

B 

 445/1 562/0 556/0 543/0 های طراحی محیطیراهکار

 556/1 558/0 521/0 567/0 کاربران  لهیوسبهبکارگیری مستمر فضا 

ر ارتباط های بصری از طریق هنها، عالئم و نشانهاستفاده از تابلو

 تصویری

569/0 556/0 598/0 451/1 

ای ههای طبیعی و گسترش حس مالکیت از طریق نهادافزایش نظارت

 اجتماعی

571/0 561/0 554/0 674/1 

ریزی رنامههای بارگان لهیوسبههای بازدارندگی بکارگیری استراتژی

 اجتماعی

559/0 532/0 591/0 512/1 

 554/1 621/0 561/0 554/0 سازی، حفاظ و نرده در طراحی شهراستفاده از محوطه

 561/1 543/0 667/0 578/0 دهها، حصار و نراستفاده از موانع مسدود کننده مانند دیوار

 432/1 612/0 558/0 467/0 ها و خروجیی بخشی به مردم از مکان ورودیآگاه

-طههای شهری مانند پوشش کف، جداره و محواستفاده از زیرساخت

 سازی

543/0 554/0 621/0 554/1 

 615/1 665/0 622/0 572/0 هانورپردازی مطلوب و کافی بر دروازه

 556/1 621/0 558/0 443/0 های مبلمان شهریرعایت استاندارد

 556/1 632/0 554/0 581/0 های شهریالتفات به جایگزینی کاربری

 654/1 534/0 612/0 556/0 التفات به نحوه دسترسی به اماکن عمومی

 612/1 543/0 445/0 521/0 ارهای سیفروشی یا دکههای تلفن و روزنامهدهی به کیوسکجای

ظارت نماتی برای افزایش دهی به حضور انسان با تسهیالت خدامکان

 عمومی

543/0 556/0 578/0 556/1 

 612/1 556/0 589/0 567/0 های گیاهیافزایش دید با پوشش

 گیری ساختمان و مکان پارکینگ درافزایش امکان دید در جهت

 طراحی شهر

551/0 587/0 563/0 632/1 

 578/1 613/0 661/0 521/0 شهریای هریزی فضایی از طریق استفاده کارآمد از فضااصالح برنامه

 571/1 556/0 654/0 567/0 خیزهای اجتماعی در مناطق جرمایجاد تراکم در فعالیت

های های همجوار نیروهای اقتصادی خاس در مکانقراردهی فعالیت

 انتظامی

561/0 589/0 578/0 561/1 

 578/1 665/0 667/0 574/0 یتباطها و عالئم ارتعمیر و نگهداری تجهیزات شهری مانند تابلو

 554/1 612/0 654/0 567/0 حفاظت از آسیب رساندن به تجهیزات شهری

 561/1 610/0 554/0 498/0 یهای افزایش دهنده دید و نظارت عموممنظر سازی بر اساس معیار

 1399های تحقیق، منبع: یافته
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هشتگرد، از  یراشهریپاز جرم در منطقه  یریشگیپ و یطیمح یطراح هایشاخص نیارتباط ب منظوربه زیدر ادامه ن

 نیکه ا رفتهقرارگمورد آزمون  ونیکل مدل رگرس یابتدا معنادار ونیاستفاده شد. در رگرس یچندگانه خط ونیرگرس

ستقل م یرهایمتغ بیتک تک ضرا یمعنادار دیا. سپس بدی( انجام گردANOVA) انسیوار لیکار توسط جدول تحل

مدل  سانیوار لی(، تحل4که در جدول ) طورهمانانجام گرفت.  بیکار توسط جدول ضرا نیشود که ا یبررس

است  قبوللقاب یخطا زانیاز م شتریب ونیمدل رگرس انسیوار لی( تحلSig) یآلفا یخطا زانیمشخص است م ونیرگرس

شتگرد، در سطح ه یهرراشیاز جرم در منطقه پ یریشگیو پ یطیمح یطراح هایشاخص نیاست که ب نیا دهندهنشانو 

 یطیمح یطراح یهاشاخص نیب یهمبستگ زانی(، م4وجود دارد. بر اساس جدول ) ی، رابطه معنادار99/0 یباال نانیاطم

دو  نیب یقو یهمبستگ یایمقدار گو نیدرصد است، ا 68/0هشتگرد برابر با  یراشهریاز جرم در منطقه پ یریشگیو پ

 .باشدیم ریمتغ

 تغییرات متغیر طراحی محیطی در پیشگیری از جرم  میزان تبیین .4جدول

 مدل همبستگی ضریب تعیین شدهلیتعدضریب تعیین  تخمین خطای استاندارد

543/0 678/0 68/0 000/0 1 

 1399های پژوهش، منبع: یافته

 

 تحلیل واریانس مدل رگرسیونی بین طراحی محیطی و پیشگیری از جرم  .5جدول 

 سطح معناداری Fمقدار  نگین مربعاتمیا مجموع مربعات مدل

 000/0 443/28 445/28 443/24 رگرسیون

 034/0 554/16 ماندهیباق

 479/28 997/40 مجموع

 1399های پژوهش، منبع: یافته 

 

عنادار و مثبت بین درصد گویای ارتباط م 5شود، سطح معناداری کمتر از (، مشاهده می5که در جدول ) طورهمان

 .استای طراحی محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد هشاخص

است.  شدهاستفاده(، FAHPمراتبی فازی) سلسلههای )طراحی محیطی( از تحلیل بندی شاخصرتبه منظوربهدر ادامه 

اصر هر سطح عن شود تامراتبی فازی، پس از تهیه نمودار سلسله مراتبی از متخصصین خواسته می سلسلهتحلیل  درروش

عضویت  تابعدول ذیل را نسبت به هم مقایسه کنند و اهمیت نسبی عناصر را با استفاده از اعداد فازی بیان کنند. در ج

 است. شدهدادههای زبانی نشان فازی برای متغیر

 ماتریس اعداد فازی .6جدول

X5 X4 X3 X2 X1  

 X1 (1و1و1) (1و3/2و1) (5/2و2/1و3/2) (2/1و3/2و1) (2/1و1و2/3)

 X2 (1و3/2و1) (1و1و1) (2/3و2و2/5) (2/3و2و2/5) (2و2/5و3)

 X3 (5/2و2/1و3/2) (2/3و2و2/5) (1و1و1) (1و2/3و2) (1و2/3و2)

 X4 (2/1و3/2و1) (2/3و2و2/5) (1و2/3و2) (1و1و1) (2/1و3/2و1)

 X5 (2/1و1و2/3) (2و2/5و3) (1و2/3و2) (1و2.2/3) (1و1و1)

 1399، های تحقیقمنبع: یافته
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 ها نسبت به یکدیگرj S درجه بزرگی .7جدول

)=0.0765>S1V(S 

 
V(S1>S5)=055 )=14>S1V(S 

 
)=0.563>S1V(S 

 
)=0/132>S1V(S 

 

)=15>S2V(S 

 
)=13>S2V(S 

 

)=14>S2V(S 

 
)=13>S2V(S 

 
)=11>S2V(S 

 

)=14>S3V(S 

 
V(S2>S5)=076 )=14>S3V(S 

 
)=0.662>S3V(S 

 
)=0141>S3V(S 

 

.71)=05>S4V(S 

 
)=0.553>S4V(S 

 

)=0.563>S4V(S 

 
)=0.132>S4V(S 

 
)=0.761>S4V(S 

 

)=14>S5V(S 

 
V(S3>S4)=1 )=0.863>S5V(S 

 
)=0.42>S5V(S 

 
)=11>S5V(S 

 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 هاوزن نهایی شاخص .8جدول

 وزن نرمال شده وزن نرمال نشده شاخص

 189/0 44/0 های طبیعیتقویت قلمرو

 335/0 66/0 ترل دسترسیکن

 221/0 57/0 نظارت طبیعی

 154/0 31/0 های اجتماعیحمایت از فعالیت

 134/0 28/0 تعمیر و نگهداری

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

 
 هاوزن نهایی شاخص . نمودار3شکل 

 1399های تحقیق، منبع: یافته

 

وزن  ، نظارت طبیعی با235/0دسترسی با وزن  های کنترل(، به ترتیب شاخص3) شکل( و 8مطابق جدول )

و نگهداری با وزن  ، تعمیر154/0های اجتماعی با وزن ، حمایت از فعالیت189/0های طبیعی با وزن تقویت قلمرو221/0

 اند.ود اختصاص دادهخخیزی در منطقه پیراشهری هشتگرد به ترین رتبه را در کاهش میزان جرم، باالترین و پایین134/0

توان گفت، شاخص کنترل دسترسی نیز اولین رتبه را به خود اختصاص داده است، می آمدهدستبهبر اساس نتایج 

پذیری، شفافیت، مشاهده هاآنهای عمومی تالش شود تا در کنندگان به فضادر طراحی محیطی برای دسترسی مراجعه
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-ت گیرد و بر وجود نگهبان در جهت کنترل دسترسیصور یسادگبهیابی محیط توسط شهروندان پذیری و مکانتعریف

ترین رتبه را متغیر تعمیر و نگهداری به خود اختصاص داده است.  با تعمیر و نگهداری شود. همچنین پایین دیتأکها نیز 

-دهی به قلمروهای طبیعی و شکلتوان از طریق حمایت از نظارتهای شهری میمبلمان و تجهیزات شهری و زیرساخت

خیزی منطقه پیراشهری های جرمتوان میزان پتانسیلهای اجتماعی میسازی حمایت از فعالیتای طبیعی و امکانه

 های شهروندی بیشتر را افزایش داد. هشتگرد را کاهش داد و امکان نظارت

 

 گیرینتیجه
ه مراکز ناهمگن جمعیتی، ب هاآن شدنلیتبدهای اخیر با گسترش شهرنشینی و پیدایش مناطق پیراشهری و در دهه

شهرنشینی،  اقعدروافزایش رفتارهای ضداجتماعی و جرائم را نیز در شهرها شاهد هستیم،  ازجملهانواع مسائل شهری 

خیزی، زان جرمدر کاهش می مؤثرفرصت بیشتری را برای هنجارشکنی فراهم نموده است. در این راستا، یکی از عوامل 

ه سرقت، سرقت از مربوط ب جرائمدر این راستا، نتایج پژوهش نشان داد، در بین انواع باشد. طراحی مطلوب محیطی می

ها را به خود یانگین، باالترین و  پایین م5/13،  و سرقت از خودرو با مقدار میانگین 9/24منزل مسکونی با میانگین 

 2/16یانگین و باریک با مقدار مهای تنگ بین نوامیس و اعتیاد مزاحمت در کوچه دراند. همچنین اختصاص داده

 اند. را به خود اختصاص داده ترین میانگین، پایین1/4باالترین و مزاحت خیابانی با میزان 

نطقه پیراشهری هشتگرد(، طراحی محیطی و در پیشگیری از جرم در م راتیتأثمطالعه عمیق ) منظوربهدر ادامه نیز، 

طقه پیراشهری نتایج نشان داد، طراحی محیطی در پیشگیری از جرم در من رگرسیون استفاده گردیده شد. از آزمون

شگیری از جرم در منطقه های طراحی محیطی و پیارتباط بین شاخص منظوربهدر ادامه نیز مثبتی دارد.  ریتأثهشتگرد 

های طراحی صشاخپیراشهری هشتگرد، از رگرسیون چندگانه خطی استفاده شد. نتایج نشان داد، میزان همبستگی بین 

مبستگی قوی هدرصد است، این مقدار گویای  68/0محیطی و پیشگیری از جرم در منطقه پیراشهری هشتگرد برابر با 

(، FAHPمراتبی فازی) لهسلسهای )طراحی محیطی( از تحلیل بندی شاخصرتبه منظوربهدر نهایت باشد.بین دو متغیر می

بیعی با وزن ، نظارت ط235/0های کنترل دسترسی با وزن ترتیب شاخص است. نتایج نشان داد، به شدهاستفاده

و نگهداری با وزن  ، تعمیر154/0های اجتماعی با وزن ، حمایت از فعالیت189/0های طبیعی با وزن تقویت قلمرو221/0

 اند.ود اختصاص دادهخخیزی در منطقه پیراشهری هشتگرد به ترین رتبه را در کاهش میزان جرم، باالترین و پایین134/0

ر تهران سبب جمعیت در کالنشه هیرویبتوان گفت، از آنجا که در حال حاضر رشد بندی نتایج میدر یک جمع 

توان اذعان ایجاد تحول در ساختار فضایی، اجتماعی و اقتصادی منطقه پیراشهری هشتگرد در منطقه شده است، می

بروز  سازهای رفتاری را شکل داده است که خود زمینهو الگو داشت که این تحول، دگرگونی ساختار ارزشی

باشد و یگیری جرم مبر شکل مؤثرهای اجتماعی شده است. حال عوامل محیطی از عوامل رویها و کجناهنجاری

ل،  کنتر منظورهبهای انتظامی و پلیس را جهت نداشتن ساختار و کالبد مناسب عملکرد سریع و مناسب نیرو ازآنجاکه

-مناسب سبب شکل یونقلحملکند، ضعف خدمات و امکانات رفاهی و شبکه نظارت و رسیدگی با مشکل مواجه می

وشنایی، مسکن نامناسب گردد، ناکافی بودن ر جرائمساز بروز انواع تواند زمینهشود که میگیری  نارضایتی اجتماعی می

 مؤثریری انواع جرم گتواند به شکلکند، و میرقت را تسهیل میمانند س یجرائما و منظر نامناسب شهری در بروز بو زی

 باشد.
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نورپردازی  وخیز خیابان در هنگام شب بکارگیری تمهیدات طراحی محیطی مناسب های پرخطر و جرمی مکانمطالعه -

 .اهساختمان فرورفتههای تاریک و های مستعد بزهکاری مانند از بین بردن گوشهجهت از بین بردن محل

عث افزایش نظارت اجتماعی در ساعات شبانه در فضای شهری مسکونی که با-های مختلط تجاریتزریق کاربری -

 شود. می

 های خاموش و غیرفعال در ساعات شبانه.پیوستگی بدنه کهینحوبهها توزیع متعادل کاربری -

 

 منابع 
ای مسکونی همحیطی مجتمع–ی عوامل کالبدی های طراحتبیین الگو .1397الدین. اکبرشاهی، منیژه. سهیلی، جمال -

ازی ایران در . پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسCPTEDامنیت اجتماعی ساکنین بر پایه رویکرد  شیبرافزا مؤثر

 ها.گر آثار و اندیشه

کاهش  حیطی وتقاء امنیت مار. 1387پورجعفر، محمدرضا. محمودی نژاد، هادی. رفیعیان، مجتبی. انصاری، مجتبی.  -

نامه ن، ویژهالمللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایرا. نشریه بینCPTEDبر رویکرد  دیتأکجرائم شهری با 
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