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چکیده
امنیت یكی از مهمترین عوامل سازندۀ كیفیت مطلوب در طراحی شهری است كه در حضوور شوهروندان موؤثر اسوت
محلههای شهری به مثابه یكی از اجزای اساسی ساخت كالبدی شهر از اهمیت زیادی برخوردارند جورم معلوول عوامول
متعددی است كه یكی از آنها عوامل كالبدی است  ،CPTEDطراحی مناسب و بهكوارییری بهینوة محوی مصونود در
راستای كاهش جرایم شهری است بنابراین ،هدف از انجام این پژوهش ،ارتقای امنیت محیطی در محلههوای شوهری بوا
بهرهییری از رویكرد  CPTEDاست به این منظور به ارزیابی شاخصهای كالبدی كوه در وووود جورم در محلوههوای
شهری تأثیر مییذارند ،میپردازد مورد مطالعة این پژوهش ،بافت فرسودۀ محلة زینبیة اصفهان است روش تحقیق در این
پژوهش توصیفی -تحلیلی و نود آن از نظر هدف ،كاربردی -توسوعهای اسوت بوا توجوه بوه حجوم نمونوه تعوداد 351
پرسشنامه جمعآوری شد و با استفاده از آزمونهای «همبستگی»« ،خیدو»« ،نسوبت» و «فریودمن» در نورمافوزار آمواری
 SPSSتجزیهوتحلیل شد بنابر نتایج حاصل ،بین تمامی شاخصهای كالبدی كه از طریق پرسشنامه تجزیهوتحلیل شدند
بهجز پوشش ییاهی ،به عنوان متغیر مستقل و امنیت (متغیر وابسته) ،رابطة معنادار وجود دارد همچنین ،با توجه بوه نتوایج
آزمون همبستگی ،كاربری اراضی و مبلمان شهری بیشترین همبستگی را با امنیت محیطی محدودۀ زینبیه داشتهاند از نظور
شهروندان مبلمان شهری و كاربری اراضی و دانهبندی بافت بیشترین تأثیر را بر امنیت خواهند داشوت بوه منظوور تحقوق
اهداف پژوهش راهبردهایی به صورت مجزا در مورد هر شاخص ارائه شده است
کلیدواژهها :امنیت ،شاخص كالبدی ،شهر اصفهان ،محلة زینبیهCPTED ،
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 .2مقدمه

شمارۀ اول

محیطی اشاره كرد كه بررسی شرای كالبدی و عوامول

 .2 .2طرح مسئله

تسهیلكنندۀ جرم مویتوانود توأثیر بسوزایی بور میوزان

وجود شرای مختلف از وبیل جمعیت ،تراكم زیاد،

جرمخیزی مكوان یوذارد بافوت كالبودی و اجتمواعی

وجود مهاجرانی بوا فرهنو هوا و نژادهوای مختلوف،

محله تأثیر متقابول بور هومدیگور دارد و یواهی بافوت

اختالف طبقاتی ،بیكاری شدید ،مشكالت اوتصوادی و

كالبدی زمینهساز مسائل اجتمواعی اسوت محلوههوا و

درآمدی ،كمبود مسكن مناسب و مانند اینها از جملوه

مناطق مختلف یک شهر از لحاظ بزهكاری با یکدیگر

عوامل زمینهساز جرایم شهری هستند (زیواری،1931 ،

متفاوت بوده و بعضوی از آنهوا جورمخیزتور هسوتند.

ص  )9جرم و ارتكاب به جورم در جواموع اموروزی

بنابراین ،احتمال بزهكاری افورادی كوه در محلوههوای

به عنوان یک مشكل اجتماعی هموهسواله بور زنودیی

پرجمعیوت و فقیرنشوین شوهرها یوا در آلونوکهوا و

هزاران تن از شهروندان اثر سوء مییذارد (الماسیفور

زاغههای حاشیة شهرهای با حوداول امكانوات رفواهی

و انصاری ،1913 ،ص  )33هر مقدار فراوانی جورم و

زندیی میكنند ،به مراتب بیش از افرادی است كوه در

شوورای جوورمخیووز بووابتر باشوود ،احسوواا امنیووت

محلههای كمجمعیت و مرفه شوهرها سوكونت دارنود

شهروندان پایینتر است (رجبیپوور ،1911 ،ص )39

)صالحی ،1911 ،ص  )19رویكردهوای پیشوگیری از

امنیت یكی از مهمترین عوامل سازندۀ كیفیت مطلووب

جرم ،الگویی از نگرش و رفتارهاسوت كوه هودف آن

در طراحی شهری است اهمیوت موضوود امنیوت در

كوواهش خطوور جوورم و بوواببردن احسوواا امنیووت و

زندیی انسان تا جایی است كه جان لن  ،نظریهپورداز

اطمینان است كه به طور جدی بر كیفیوت زنودیی در

مشوهور آمریكوایی آن را در كنوار سوایر نیازهوای

جامعه تأثیر مییذارد (اشونایدر و كویچن ،1911 ،ص

فیزیولوژیک انسوان ماننود غوذا و سورپناه و بهداشوت

 )11پیشگیری از جرم را میتوان به طوور كلوی در دو

مطور موویكنود (یلكووار ،1911 ،ص  )53زیسوت

هدف كاهش حقیقی جرم و افزایش احساا سوالمتی

شهری ایرانیان در سه بیوه (سوط)) متقواطع صوورت

و امنیووت تعریووف كوورد (بیووات رسووتمی ،كالنتووری و

میییرد این سه سط) به ترتیب عبوارتانود از :خانوة

حسوونی ،1913 ،ص  )31رویكوورد منتخووب در ایوون

مسكونی ،محلة شهری و شوهر (فالمكوی ،1919 ،ص

پژوهش رویكرد  CPTEDاست جلوییری از جرم از

 )1محلة خوب و پایودار سوكونتیواهی اسوت كوه

طریق طراحوی محیطوی مویتوانود در بهبوود كیفیوت

سالمت و بهزیستی ساكنان و بقوای موجوودات زنوده

زنوودیی و افووزایش رضووایتمنوودی شووهروندی تووأثیر

در آن تأمین باشد (چپمن ،1911 ،ص  )151جورم و

بسزایی داشته باشد (بمانیوان و محموودینوژاد،1911 ،

نامالیمات و انحرافات شوهری و جنایوات بوه دبیول

ص  )131بووا توجووه بووه بررسوویهووا و مطالعووات

اجتموواعی ،فرهنگووی ،كالبوودی و اوتصووادی پدیوودار

انجامشده ،بافت فرسودۀ محودودۀ زینبیوة اصوفهان بوه

میشود از جملة این عوامول مویتووان بوه معیارهوای
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لحاظ سنجش میزان جرایم بوه عنووان نمونوة مووردی

منطقة  1و  11شهرداری اصفهان است و  1111درصود

پژوهش حاضر انتخاب شده است

مجرمان كل شهر اصفهان در سال  1911ساكن هموین

محلههوا و منواطق مختلوف یوک شوهر از لحواظ

منطقووه بووودهانوود (شوواهیوندی ،احموودی و سوولطانی،

بزهكوواری بووا یووکدیگوور متفوواوت هسووتند احتمووال

 )1911هدف از انجوام ایون پوژوهش بررسوی توأثیر

بزهكوواری افوورادی كووه در محلووههووای پرجمعیووت و

عوامل كالبدی بر ارتقوای امنیوت محلوههوای شوهری

فقیرنشین شهرها یا در زاغههوای حاشویة شوهرها ،بوه

اسوت در ایون پوژوهش توأثیر محوی كالبودی در

مراتووب بوویش از افوورادی اسووت كووه در محلووههووای

پیشگیری از وووود جورم و بوابرفتن احسواا امنیوت

كمجمعیت و مرفه شهرها سوكونت دارنود (صوالحی،

شهروندان در محلة زینبیة اصفهان ،براساا نظریههای

 ،1911ص  )19بخشهایی از بافتهای شوهری كوه

مرتب با شهرسازی و مطالعات میدانی بررسی خواهود

كیفیتهای كالبدی و كاركردی آنهوا كواهش یافتوه و

شد و در نهایوت ،راهبردهوا و راهكارهوای عملوی در

مختل شده است ،بافوت فرسووده نامیوده شوده اسوت

ارتقای امنیت محیطی بافت فرسوودۀ محودودۀ زینبیوه

(رهنما ،1911 ،صص  )11-11از جمله بافوتهوایی

براساا رویكرد  C.P.T.E.Dارائوه خواهود شود در

كه امروزه به دلیل شكلییری بیبرنامه دچوار افوزایش

این راستا ،سؤابت پژوهشی ارائه شوده اسوت از ایون

جرم شدهاند ،میتوان به بافتهای فرسووده بوا ریشوة

رو ،ضوومن شووناخت محلووة زینبیووة اصووفهان ،میووزان

اسووكان غیررسوومی اشوواره كوورد اصووفهان از جملووه

احساا امنیت در محله و عواملی كه بتواننود موجوب

كالنشهرهای ایران است كه در مناطقی از آن مشوكل

افزایش امنیت و احساا ترا برای مجرموان جهوت

امنیت وجود دارد یكی از این مناطق ،محودودۀ زینبیوه

ارتكاب به جرم شوند ،شناسایی خواهند شد با توجوه

است در واوع ،این بافوتهوا بوه علوت ویژیویهوای

به اهداف پژوهش سه سؤال مطر میشود:

خاص خود ،بستری مناسب برای رشد و شكلییوری
مكانهای جرمخیز به وجود آورده است بنوابراین ،در
این پژوهش به بررسی امنیت و شرای كالبدی حواكم

 1عواموول كالبوودی مووؤثر در ارتقووای امنیووت
محلههای شهری كداماند؟
3

در راسووتای ارتقووای امنیووت محوودودۀ مووورد

در محوودوده پرداختووه شووده اسووت توجووه بووه ایوون

مطالعه ،كدام یک از عوامل كالبدی بر امنیوت توأثیر

بافووتهووای ناكارآموود شووهری در جهووت كوواهش

بیشتری دارد؟

فرصتهای جرم ،ضروری بوه نظور مویرسود بافوت

9

وضعیت شاخص كالبودی موؤثر در ارتقوای

فرسودۀ محدودۀ زینبیة شهر اصوفهان واووع در منطقوة

امنیت در محدودۀ بافوت فرسوودۀ زینبیوة اصوفهان

 11شهرداری كه مساحت آن  3115هكتار است ،مورد

چگونه است؟

مطالعة پژوهش حاضر است به اسوتناد پژوهشوی كوه
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در سال  1911انجوام
داده است ،بیشترین فراوانی جرایم ( )1113مربوو بوه

1

آیووا موویتوووان بووا توودوین و اتخووا

راهبرد  C.P.T.E.Dدر زمینة كالبدی ،از ووود جورم
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پیشگیری كرده و احساا امنیت شهروندان را ارتقا

 رضوان ( )1915در پایوانناموة خوود بوا عنووان

داد؟

امنیت شهری و نقش برنامهریزی شهری در ارتقوا

 .1 .2پیشینۀ تحقیق و مبانی نظری

و بهبود آن (مورد مطالعوه :منطقوة  11شوهرداری

 پوراحموود ،رهنمووایی و كالنتووری ( )1913در

تهووران) كووه بووا هوودف پیشووگیری از جوورم در

پژوهش خود با عنوان «بررسی جغرافیایی جورایم

محی های شهری انجام شده ،به این نتایج دسوت

در شهر تهران» به این نتایج دست یافتهاند كه بوین

یافته است كه احساا امنیت ساكنان در محلههوا

ارتكاب جرایم و ویژییهای محل وووود جورم،

با یکدیگر متفاوت است ساكنان محلههوایی كوه

مثل تاریكی و خلووتی محوی ارتبوا معنواداری

در آنها میزان تراكم جمعیتی باب بوده اسوت و از

وجود دارد؛ بوه عوالوه ،توراكم جمعیوت نیوز بوه

نظوور كیفیووت بافووت ،دچووار فرسووودیی بیشووتری

عنوان عامل مؤثر در بروز جرم عمل میكند

بودند ،ناامنی را تجربه كردند بر عكس ،احسواا

 عبدالهی ( )1919پایوانناموة خوود را بوا عنووان

امنیت شهروندان در آن دسته از فضاهای عموومی

پیشگیری جورم از طریوق برناموهریوزی كواربری

كه از بدنه و یا محدودههای پیراموونی بوا ویژیوی

اراضی شهری (موورد مطالعوه :شوهر زنجوان) بوا

كوواربریهووای تركیبووی و متنووود اراضووی شووهری

هدف پیشگیری از جورم از طریوق برناموهریوزی

برخوردار بودنود ،در مقایسوه بوا سوایر فضواهای

كاربری اراضی شهری انجام داده است بررسیها

مشابه و فاوود ویژیوی تنوود و تركیوب كواربری

در پژوهش مذكور حاكی از آن است كه با توزیع

اراضی بیشتر است

متعادل كاربریهوای مختلوف در سوط) شوهر از

 حسینی ( )1911در پایانناموة خوود بوا عنووان

یووک طوورف موویتوووان باعووز افووزایش نظووارت

بررسی و ارائة شاخصهای كالبودی -كواركردی

اجتموواعی در منوواطق خلوووت شووهر و از طوورف

مؤثر بر ارتقای امنیوت فضواهای عموومی شوهری

دیگوور ،باعووز كوواهش بوویش از حوود جمعیووت و

(مطالعة موردی :پارک دانشجو) ،بوا هودف ارائوة

فعالیتها در بخشهای متراكم شهر شد

شواخصهوای تأثیریوذار بور ارتقوای امنیوت در

 بیگووی ( )1915در پایوواننامووة خووود بووا عنوووان

فضاهای عمومی شهری ،به مطالعه بر روی امنیوت

پیشووگیری از جوورم از طریووق طراحووی محیطووی

از بعد كالبدی ،كاركردی ،رفتاری به طوور عوام و

( )CPTEDكه به طوور كامول بوه ایون رویكورد

در فضوای پوارک دانشوجو بوه صوورت خواص

اختصاص یافته است ،ایونیونوه موینویسود كوه

پرداخته است تحلیلهای آماری نشان میدهد كه

طراحی مناسب و كواربری موؤثر فضوا و محوی

بین متغیرهای وابسته و مسوتقل بوا اطمینوان ٪ 33

ساختهشده منجر به كاهش فرصتهای مجرمانوه،

رابطوة معنویداری وجوود دارد همچنوین ،بوین

ترا از جرم و بهبود كیفیت زندیی میشود

شاخصهای مورد نظر با شاخص امنیوت ارتبوا
مثبت و معناداری وجود دارد
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 خبیر ( )1911در پایاننامة خود با عنوان رتقوای

راهكارهای تقویت امنیت در محلة موورد مطالعوه

امنیت محیطی در محلههای شوهری بوا تكیوه بور

است ،به این نتایج دست یافته كوه بوین احسواا

دانش طراحی شهری ،هدف خود را از پوژوهش،

امنیت و شاخصهای اجتماعی نظیر میزان اعتمواد

كاهش فرصتهای جورم در محوی كالبودی بوه

ساكنان به یکدیگر ،میوزان مشواركت سواكنان در

وسیلة امكان نظارت و كنتورل طبیعوی سواكنان و

حل مشكالت محله ،عدم ترا از رخداد جورایم

مداخلة آنها در فضا بیوان كورده اسوت در ایون

و شاخصهای كالبدی همچوون سواختار محلوه،

تحقیق ،عوامول موؤثر در پیودایش جورم و عودم

میزان فعالیت ،میزان ایمنی حركت عوابر پیواده در

امنیت در محلههای شهری در دو سوط) كوالن و

سط) محله ،رابطة معناداری وجود دارد.

خرد شناسایی شده است كوه در سوط) شوهری،

 .2 .1 .2مؤلفههای کالبدی تأثیرگذار در امنیتت

عوامل اوتصادی ،اجتماعی ،تواریخی در جامعوه و

محلههای شهری (متغیرهای مورد مطالعه)

در سط) خرد ،عوامل مؤثر محیطی و مكوانی بور

 کاربری اراضی :در مبحز كاربری اراضوی سوه

پیدایش جرم شناسایی شده است در نهایوت ،بوا

موضود (تنود كواربریهوا ،سوازیاری كواربریهوا و

تكیه بر دانش طراحی شهری مؤلفههای موؤثر در

كاربریهای شبانه) در رابطه با امنیت وجوود دارد در

چهووار یووروه شووامل  -1كیفیووات عملكووردی

واوع ،در تهیة طر هوای كواربری زموین ،بایود چنوان

 -3كیفیات فرم كالبدی  -9كیفیات منظور شوهری

ساختار شهری ایجاد شوود كوه امكوان درهومآمیوزی

 -1كیفیات محی اجتماعی دستهبندی شدهاند

فضواهای جوذاب شوهری را فوراهم سوازد (هوال و

 فریود طهرانوی ( )1911در پایووانناموة خوود بووا

اولوریخ ،1911 ،ص  )191آن دسوته كواربریهوای

عنوان راهنمایی طراحی شهری با رویكرد كواهش

پیرامونی كه از تركیب و تنود بیشوتری برخوردارنود،

ترا در فضواهای شوهری كوالنشوهرها كوه بوا

در سنجش با فضاهای مشابه كه تنود كاربری كمتوری

هوودف كوواهش احسوواا توورا در محووی هووای

دارند ،از نظر پتانسویل جورمزایوی پوایین بووده اسوت

شهری از طریق طراحی شهری انجام شده اسوت،

(تقووووایی ،رفیعیوووان و رضووووانی ،1931 ،ص )13

كیفیتهوای محیطوی شوامل سورزندیی ،وابلیوت

تحركات اوتصاد شبانه ،بر مراكز شهری و بوهویوژه بور

دسترسووی ،رؤیووتپووذیری ،مقیوواا انسووانی،

امنیت زنان تأثیر مییذارد (بل ،1331 ،ص )13

انعطافپذیری و خاطرهانگیزی ،آسایش و راحتوی
را به عنوان معیارهای كیفی ارزیابی كرده است

 تناسبات بصری (مورفولوژی ساختمان) :عودم
وجود تناسوبات بصوری اشواره بوه وجوود هور نوود

 ستوده ( ،)1931در پایانناموة خوود بوا عنووان

اغتشاش و كیفیت بصوری نوامطلوب در شوكل شوهر

بررسی امنیت شوهروندان در محلوههوای شوهری

(اعم از نماها ،فرمها ،احجوام كالبودی ،سواختمانهوا،

(محلة جلفای اصوفهان) كوه هودف از انجوام آن

تابلوها و پنجرهها) دارد بدون طراحوی منظورهسوازی

بررسووی عواموول م وؤثر بوور پیشووگیری از جوورم و
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مدرن در فقدان عقاید زیباشناختی و كیفیوت بصوری،

و تابلوها و چراغهای روشنایی مویتووان از بوابرفتن

مسائل اجتماعی شكل میییرند

پتانسیل مناطق در جرمخیزی كاست

 خوانایی :خوانایی اصوبً به درجوة درک از یوک

 دانهبندی و فشردگی بافت :فشردیی بافوت در

فضا و وضو آن برمییردد ووتی فضایی خواناست،

كواهش میوزان امنیوت در محوی موؤثر اسوت در

به احساا راحتی و امنیت كمک میكنود و هنگوامی

مكانهایی كه تعدد كاربریها زیاد است ،بسته به نوود

كه عالیم راهنما وجود ندارند و فضا ییجكننده است،

كاربری ،میزان امنیت نوسان دارد ایر این كواربریهوا

احساا امنیوت از بوین مویرود (راا ،3111 ،1ص

براساا فرم و عملكرد متناسب با هم سنخیت داشوته

 )35نمادهووا ،عالیووم و نشووانههووا از عواموول مهووم

باشند ،بر میزان امنیت محی افزوده میشود (حسوینی،

تشخیص وسمتهای مختلف شهر هسوتند بوه ایون

 ،1911ص وص  )15-11بزهكوواری معلووول عووواملی

ترتیب ،تازهواردان از طریق بروراری ارتبوا بوا آنهوا

همچون توراكم جمعیوت و نبوود امكوان مراوبوت در

احساا امنیت مویكننود و مسویر خوود را موییابنود

بخووشهووای بلندمرتبووه اسووت (پورموسوووی ،زنگنووه،

(لینچ ،1913 ،ص )33

احمدیفر و عبدی ،1931 ،ص )11

 آلودگی محیطتی :بویشوک در جامعوهای كوه

 معابر :یكی از عواملی كه موجب ارتقوای امنیوت

پاكیزیی محوی  ،هنجوار محسووب مویشوود ،عودم

فیزیكی و روانی فضا میشوود ،كیفیوت شوبكة معوابر

رعایت پاكیزیی و نظافت در فضای شهری اولین نمواد

برای شخص پیاده و سواره است پیوادهراههوا ،محول

هنجارشكن محسوب مویشوود كوه شورای را بورای

حضور همة شهروندان و مشاركت آنهوا در زنودیی

پیدایش سایر ناهنجاریها تسهیل مویكنود (صوالحی،

جمعیشان اسوت (سوتوده ،1931 ،ص  )31خیابوان-

 ،1911ص )11

هایی كه با رعایت سرعت محلهای طراحی میشوند،

 عالیم و مبلمان شهری :مبلمان متناسب شوهری
یكی از عوامل افزایش حضور افوراد پیواده در شوهر و

برای پیادهروی و دوچرخهسواری امناند (كلكووهن،
 ،1931صص )399-391

عامل ایجاد سالمت روانی و آرامش شهروندان اسوت

 پوشش گیاهی :فضاهای سبز شهری دربرییرندۀ

ایر این عناصر بتوانند بورای آنهوا پیوامآور احسواا

بخشی از سیمای شهر است كوه در كنوار كالبود شوهر،

آرامش و امنیت باشند ،میتوان یفت عملكردی موفق

تعیینكنندۀ ساخت مورفولوژیک شهر است (سوعیدنیا،

داشتهاند (ستوده ،1931 ،ص  )31با تاریکشدن هوا

 ،1911ص  )31فضواهایی كوه پیواده از آنهوا عبوور

در عمل استفاده از فضاهای عمومی شهر با مشكالتی

میكند ،بهتر است بوا درختچوههوای كوتواه پوشوانده

همراه میشوود (ورایوی ،راد و رشویدپور ،1913 ،ص

شوند؛ زیرا درختان با ارتفاد بواب بوا سوایهانودازی بور

 )33با مدیریت و نگهداری مناسب از مبلمان شوهری

پیادهرو فضای بیدفاد را برای شخص عابر به وجوود
آورده و امنیت را كواهش مویدهود (حسوینی،1911 ،
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ص )15

سال چهارم

تبیین نقش شاخصهای كالبدی در راستای ارتقای امنیت شهروندان

1

 نظارت غیررسمی بر فضا :افوزودن چشومهوای

مناسب برای جرم و جنایت پرهیز كرد ایون امور از آن

خیابان برای نظارت غیررسومی بوه امنیوت مكوانهوا

جهت مهم است كوه اموروزه در فرآینودهای طراحوی

دیود هسوتند،

فضای شهری كمتر به تواناییهای نهفتة مناطق شوهری

احساا امنیت بیشتری دارند ایجاد محیطی كه موردم

در ساختمانها در كواهش و یوا جلووییری از جورایم

را تشویق به پیادهروی كنود ،باعوز افوزایش كیفیوت

توجه میشود (پوورجعفر ،محموودینوژاد ،رفیعیوان و

زندیی آن فضا میشود (متنی و لوبووو ،3111 ،1ص

انصاری ،1911 ،ص  )11این رویكرد دربرییرنودۀ 1

)11

اصل (ولمورو ،نظوارت و مراوبوت ،كنتورل دسترسوی،

كمک میكند موردم ووتوی در معور

 .1 .1 .2رویکردهای پیشگیری از جرم

سختكردن آمواج ،تعمیور و نگوهداری و حمایوت از

سه رویكرد در پیشگیری از جرم از طریق طراحوی

فعالیتها) است در شكل ( )1چگونگی تأثیر هر یوک

محیطووی وجووود دارد؛ رویكوورد نخسووت ،رویكوورد

از  3شاخص كالبدی بر امنیت و ارتبوا هور كودام از

غیرمكانی است كه به كاهش و یا ازبینبردن انگیزههای

آنها با اصول رویكرد  CPTEDنشان داده شده است

شخصی ارتكاب جرم اشاره دارد (كرمونا ،هز ،توانر و
تیسدل ،3119 ،3ص  )131ایون رویكورد در برخوی
منابع رویكرد اجتماعی نیز نامیده شده است (كوپلنود،9
 ،1331ص  )113دیگر رویكورد مكوانی (موضوعی)
است كه هدف اصلی آن سختتركردن امكان ارتكاب
جرم به وسیلة كواربرد تكنیوکهوایی خواص در مكوان
اسوووت (كرمونوووا و همكووواران ،3119 ،ص  )131و
رویكرد سوم بر مبنای میزان مجازات ووانونی مجرموان
وجود دارد (فرید طهرانوی ،1931 ،ص  )31از آنجوا
كه رویكرد غیرمكانی با تمهیداتی غیركالبدی سوروكار
دارد و خارج از حووزۀ كوار طراحوی و برناموهریوزی
شهری است بنابراین ،در ایون پوژوهش رویكردهوای
مكانی مد نظور وورار یرفتوه اسوت  CPTEDنیوز در
والب رویكورد مكوانی بیوان مویشوود در واووع ،ایون
رویكرد این امكان را میدهد تا بوا طراحوی كالبودی و
دسترسی به اماكن جرمخیز ،بتوان از ایجاد محی هوای
1. Matni, Lubuva
2.Carmona, Heath, Taner, Tiesdell
3. Coupland
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 .1روششناسی پژوهش

كوكران 1استفاده شد بوه منظوور اطمینوان از روایوی و

 .2 .1روش پژوهش

پایایی پرسشنامة طراحیشده پیشآزمون بور روی 91

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی و

خانوار ساكن اعمال شد و پس از انجوام اصوالحات و

نود آن از نظر هدف ،كاربردی -توسوعهای اسوت در

محاسبة مقدار  pو  qدر فرمول كوكران ،حجوم نمونوه

بخش مبانی نظری بوه یوردآوری اطالعوات از طریوق

تعیووین شوود بووا توجووه بووه شوورای نوواامن محیطووی و

موورور و بررسووی سوووابق و پیشووینههووای موجووود در

پایینبودن سط) سواد و بواببودن سون افوراد ،حجوم

كتابخانهها و سایر مراكز اطالعات و همچنین ،اسوناد

نمونه تعدیل و معادل  351خانوار تعیین شد بوه ایون

پرداخته شده است در بخوش جموعآوری اطالعوات

منظور با درنظریورفتن مشوكالت احتموالی و خطوای

كالبدی وضع موجود بوا روش میودانی بوا اسوتفاده از

پاسخها و پرسشنامههوا ،تعوداد  911پرسوشناموه بوه

ابووزار پرسووشنامووه  ،مصوواحبه بووه منظووور بررسووی

روش احتمالی ساده و به صورت منظم (سیستماتیک)

ویژیوویهووای محووی هووای نوواامن و سوونجش میووزان

در محدودۀ مورد مطالعه توزیع شد و از این تعوداد 11

شاخصهای كالبدی استفاده شده است همچنوین ،بوه

پرسشنامه از روند مطالعه حذف و  351پرسوشناموه

منظور تجزیهوتحلیل دادههوای آمواری از آزموونهوای

تأیید شد و كار پژوهش با این تعداد پرسشناموة وابول

خوویدو 1،نسووبت 3و فریوودمن 9در نوورمافووزار SPSS

وبول ادامه پیدا كرد

استفاده شده است با استفاده از ضریب آلفای كرونباخ
در نرمافزار ( ،SPSSمقدار آن بورای تموامی سوؤابت
پرسشنامه بابتر از  111به دست آمد) روایی و پایوایی
سؤابت پرسوشناموه سونجش و تأییود شود جامعوة
آماری مورد مطالعه در این پوژوهش عبوارت اسوت از
تعداد خانوارهایی كه در محدودۀ بافت فرسوده زینبیوة
اصفهان ساكن هسوتند جمعیوت سواكن در محودودۀ
بافت فرسودۀ زینبیوه طبوق آخورین آموار در دسوترا
شامل  31311نفر است كه با درنظریرفتن بعد خوانوار
 1تعداد خانوار (جامعة آماری) معوادل  1511محاسوبه
شد جهوت صورفهجوویی در زموان و هزینوه ،نمونوه
انتخاب شد و برای انتخواب حجوم نمونوه از فرموول
1. Chi-Square
2. Binomial
3. Fridman

 .1 .1متغیرها و شاخصهای پژوهش

این پوژوهش بوه بررسوی توأثیر  3مؤلفوة كالبودی
(كاربری اراضوی ،مبلموان شوهری ،تناسوبات بصوری،
بهداشت محی  ،خوانایی ،دانهبندی و فشردیی بافوت،
معابر ،پوشش ییاهی ،نظوارت غیررسومی) بوه عنووان
متغیر مستقل؛ بر امنیت به عنوان متغیر وابسته در محلوة
زینبیة اصفهان میپردازد
 .3 .1قلمرو جغرافیایی پژوهش

مورد مطالعة پژوهش حاضر ،بافت فرسودۀ محلوة
زینبیة شهر اصفهان واوع در منطقة  11شهرداری اسوت
كه  3115هكتار مساحت دارد به استناد پژوهشوی كوه
فرماندهی انتظامی استان اصفهان در سال  1911انجوام
داده است ،بیشترین فراوانی جرایم ( )1113مربوو بوه

4. Cochran
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منطقة  11شوهرداری اصوفهان اسوت و  1111مجرموان

بین دو متغیر مسوتقل و وابسوته از طریوق جودول ()1

كوول شووهر اصووفهان در سووال  1911سوواكن منطق وة 1

امكانپذیر میشود

بووودهانوود از جملوه جوورایم موجووود در محلوة زینبیوه

کاربری اراضی

میتوان به سروت (بیشوترین فراوانوی) ،واچواو موواد

توزیع كاربری اراضی با توجه به نیازهای موردم در

مخدر و وتل اشاره كرد كوه بیشوترین ایون رفتارهوا در

محلههای شهری سبب جلب رضوایت سواكنان شوده

محوالت مسوكونی اتفواو افتواده اسوت مشووكالت و

است و به شكلییری فیزیكی مطلوب و فضای هنی

معضالت كالبدی -اجتمواعی موجوود در ایون محلوه

مثبت در كاربران فضا كمک میكند

زمینهساز بسیاری از جرایم و نواامنیهوای موجوود در

نتایج حاصل از بررسی میدانی در محودوده نشوان

محله است كه عدم توجه به این مسائل مویتوانود بوه

میدهد كواربریهوایی كوه در جودارۀ خیابوان مسوتقر

رشد جرایم در محله دامن زند

شدهاند تا پایان روز فعالانود كوه ایون باعوز كواهش
احساا امنیت در هنگام شب است طبق بررسیهوای

جدول  .2تحلیل نتایج همبستگی
خیلی ضعیف

5.2

نسبتاً قوی

5.0

انجامشده كاربریهوای موجوود در جودارۀ خیابوان و

ضعیف

113

ووی

5.0

نسبتاً متوس

119

خیلی ووی

5.0

همچنین ،مووعیت ورارییری كواربریهوای تجواری از

متوس

111

-

-
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نووود ناسووازیار بووودهانوود ایوون نووود كوواربری تنهووا در
راستههای اصلی مستقر شدهانود كوه ایون خوود دلیول
ازدحووام و شوولوغی در معووابر اصوولی اسووت وجووود

 .3یافتههای پژوهش

كاربریهای بایر و زمینهای رهاشده و نقوا كوور در

 .2 .3تبیین تأثیر شاخصهای کالبدی و امنیتت
در محدودۀ مورد مطالعه

محوودودۀ مووورد مطالعووه از دیگوور عووواملی اسووت كووه
میتواند باعز افزایش فرصتهای ارتكاب به جورم و

با توجه به تأكید این پژوهش ،به تبیین رابطوة بوین

امكان مخفیشدن مجرموان شوود عودم محصووریت

نه شاخص كالبدی مؤثر بر ارتقای امنیوت محلوههوای

مناسب این فضاها زمینه را برای استفاده از این فضواها

شووهری (متغیوور مسووتقل) و احسوواا امنیووت سوواكنان

برای یروههای مسئلهدار اجتماعی فراهم آورده اسوت

(متغیر وابسته) محدودۀ زینبیة اصوفهان پرداختوه شوده

محدودۀ مورد مطالعه با كمبوود سورانة فضوای سوبز و

است با توجه به نود توزیع دادهها ،جهوت تشوخیص

پارکهای محلهای مواجه است كه این باعوز كواهش

میزان تأثیر آنها بر یوکدیگور از آزموون هومبسوتگی

تعامالت اجتماعی و جلوییری از اجتماعات محلوهای

اسپیرمن 3استفاده شده است سنجش میزان همبسوتگی

و نارضووایتی سوواكنان موویشووود سووط) معنوواداری

 .1نتایج مربو

به منطقة هفت در این پژوهش وابل تعمیم به

منطقة  11نیز است؛ زیرا پژوهش انجامشده و آمار كرشده وبل
از تفكیک منطقة هفت به دو منطقة  1و  11است
2. Spearman Correlation

( )sig=0.00بهدستآمده از آزموون خوی دو بیوانیور
رابطة معنادار بین دو متغیر مستقل (كاربری اراضوی) و
وابسته (امنیت) است همچنوین ،میوانگین یویوههوای

سال چهارم

11

تبیین نقش شاخصهای كالبدی در راستای ارتقای امنیت شهروندان

مربو به كاربری اراضی در محودوۀ موورد مطالعوه از

توجه به شدت همبستگی دو متغیر (جودول  ،)3بوین

حد میانگین (عدد  9در طیف لیكرت) پایینتور اسوت

آنها همبستگی مثبت و خیلی وووی وجوود دارد؛ بوه

با توجه بوه نتوایج آزموون نسوبت (دو جملوهای) نیوز

این معنی كه با افزایش كیفیوت و بهبوود در وضوعیت

درصد فراوانی تجمعی در سه طیف خیلی كوم ،كوم و

شاخص كاربری اراضوی از منظور معورفهوای موورد

متوس بیش از  11درصد بوه دسوت آموده اسوت در

بررسی امنیت در محلوه افوزایش موی یابود بنوابراین،

واوع ،بیش از  11درصود پاسوخیویوان از وضوعیت و

وضعیت این شاخص كالبدی از منظر امنیت نامطلوب

كیفیت كاربری اراضی ناراضی بودهانود همچنوین ،بوا

است

جدول  .1خالصۀ نتایج آزمون همبستگی رابطۀ بین دو متغیر کاربری اراضی و امنیت
متغیر

شدت همبستگی

سطح معناداری

نوع رابطه

كاربری اراضی و امنیت

11139

1111

مثبت
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مبلمان شهری و عالیم

كم و متوس است بنابراین ،محدودۀ موورد مطالعوه از

مبلمان شهری مناسب در ایجاد آرامش و سوالمت

نظر مبلمان شهری ،بهخصووص نوورپردازی در شوب

روان و افزایش رضایتمنودی سواكنان توأثیر بسوزایی

در وضعیت نامطلوب ورار دارد همچنین ،با توجوه بوه

دارد بنووابراین ،باعووز افووزایش حضووور مووردم در

عدد  11539میتوان به وویبودن رابطة همبستگی بوین

محلههای شهر و بابرفتن امنیوت مویشوود از جملوه

دو متغیر پی بورد بوا توجوه بوه فراوانوی پاسوخهوای

عوامل مهم و تأثیریذار در این رابطه نوور و روشونایی

دادهشووده ،عاموول نووور و روشوونایی از حوود میووانگین

است كه خود بهتنهایی عامل كالبدی به شمار نمیآیود؛

پایینتور اسوت و تواریكی و عودم فوراهمآوردن دیود

اما میتوان آن را زیرمجموعة مبلمان شوهری دانسوت

مناسوب در شووب از عووواملی اسووت كووه باعووز عوودم

محدودۀ مورد مطالعه از نظور مبلموان و نوور در شوب

حضور ساكنان در هنگوام شوب و كواهش امنیوت در

دارای ضعفهایی است؛ بهیونهای كه امنیوت سواكنان

محله مویشوود بوه ایون ترتیوب بوا بهبوود وضوعیت

در شب بسیار پایین بووده و آنهوا در هنگوام تواریكی

نورپردازی و كیفیت مبلمان شهری میتوان به افوزایش

هوا از منازل خود بیرون نمیآیند و محدوده بوه طوور

امنیت در محله كمک كرد

كلی فاود مبلمان شوهری اسوت بوا توجوه بوه سوط)

جدول  .3خالصۀ نتایج آزمون همبستگی بین دو

معناداری دو متغیر ( )sig=0.00در آزمون خوی دو ،دو

متغیر مبلمان شهری و امنیت

متغیر (مبلمان شهری و امنیت) رابطة معنوادار دارنود و

شدت

سطح

نوع

همبستگی

معناداری

رابطه

11539

1111

مثبت

نتایج حاصل از آزمون نسبت بیانیر تمجوع بیشوترین
فراوانی (بیش از 11درصد) در سه طیوف خیلوی كوم،

متغیر
مبلمان شهری و امنیت
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مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

تناسبات بصری

پژوهشیر است ،میتوان وضعیت شواخص كالبودی

ایوون شوواخص بووه عنوووان زیرمجموع وة آسووایش

تناسبات بصری را در محدودۀ موورد مطالعوه ضوعیف

محیطی ،شامل عواملی است كه در ظاهر سواختمانهوا

ارزیابی كرد؛ به عبارتی ،محودودۀ موورد مطالعوه فاوود

و به طوور كلوی بور مورفولووژی سواختمانهوا توأثیر

شخصوویت بصووری و عناصوور سووازندۀ سوویما اسووت

مییذارد مطلوبیت ظاهر ساختمانهوا در محلوههوای

میتوان نتیجه یرفت با بهبود وضعیت ساختمانهوا در

شهری ،میل به حضور در محله را در ساكنان افوزایش

محله میتوان باعز افزایش حس تعلق مكان شود كوه

میدهود كوه خوود باعوز افوزایش امنیوت مویشوود

این خود افزایش امنیت را در محله به همراه دارد

مووواردی كووه باعووز احسوواا عوودم نظووارت شووامل

جدول  .4خالصۀ نتایج آزمون همبستگی بین دو

دیوارنویسیهای ناهنجار ،پنجرههوای شكسوته ،ظواهر

متغیر تناسبات بصری و امنیت

كثیف ساختمانها و آثوار ناشوی از وندالیسوم و غیوره

شدت

سطح

نوع

همبستگی

معناداری

رابطه

11931

1111

مثبت

است نتوای) حاصول از آزموون خوی دو ()sig= 0.00
بیانیر رابطة معنادار بین دو متغیر (تناسبات بصوری و
امنیت) است همانطور كه در جودول ( )1نشوان داده
شده است ،بین دو متغیور تناسوبات بصوری و امنیوت
رابطة معناداری وجود دارد؛ ولی هومبسوتگی بوین دو
متغیر نسبتاً متوس است ( )r=0.398اضافه مویشوود
با توجه به وضعیت تناسوبات بررسوی و مورفولووژی
ساختمان در محودودۀ موورد مطالعوه و نتوایج آزموون
نسبت میتوان نتیجه یرفت بیش از  51درصد ساكنان
از وضووعیت مورفولوووژی سوواختمان و ظوواهر آنهووا
ناراضیاند محدودۀ مورد مطالعه از نظر شورای عوالی
شهرسازی و معماری ایران بوه عنووان بافوت فرسووده
معرفی شوده اسوت بنوابراین ،از نظور شواخصهوای
فرسووودیی در سووط) نووامطلوب ووورار دارد شوواخص
ناپایداری از زیر مجموعه شاخصهای فرسوودیی در
تناسووبات بصووری نقووش دارد بووا توجووه بووه فراوان وی
یویههای آزمودهشده و ناپایداربودن بافوت محودوده و
ناهماهنگی در ریتم نماها ،مصال) جدارهها و اغتشواش
در سووطو افقووی كووه حاصوول بررسوویهووای میوودانی

متغیر
تناسبات بصری و امنیت
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خوانایی

خوانایی هور فضوا بوه میوزان درک كواربران فضوا
بستگی دارد پس از بررسیهای صورتیرفته و نتایج
آموواری ،اغلووب سوواكنان محووی را خوانووا و دارای
نشانههایی برای پیداكردن مسیر دانستهاند وجود معوابر
اصلی با عر

زیاد به عنوان استخوانبندی مویتوانود

از دبیل خوانایی سایت باشد طبوق نتوایج حاصول از
آزمووون خوویدو ( ،)sig=0.00خوانووایی و امنیووت بووا
یکدیگر رابطة معنادار دارند با توجه به نتوایج آزموون
نسبت در این شاخص ،حدود  11درصد پاسخیویوان
خوانایی محله را تأییود كوردهانود؛ اموا ایون بوه معنوی
خوانایی كامول محلوه نیسوت؛ زیورا بررسوی سوازمان
فضایی محدودۀ مورد مطالعه حاكی از ناخوانوابودن آن
است همچنین ،همانطور كه در جودول ( )5مشواهد
میشود ،افراد احتمال یمكردن مسویر را بسویار پوایین
دانستهاند و ابراز كوردهانود معوابر و مسویرها در محلوه

سال چهارم

19

تبیین نقش شاخصهای كالبدی در راستای ارتقای امنیت شهروندان

برای آنها آشونا اسوت محودوده دارای معوابر اصولی

بین دو متغیر متوس و مثبت است؛ به ایون معنوی كوه

(استخوانبندی) است؛ ولی از آنجا كه این معابر فاوود

رعایت اصول بهداشوتی در محودوده باعوز افوزایش

ویژیوویهووای مناسووب و مطلوووب تناسووبات بصووری

امنیت در آنجا میشود

هستند ،نووعی ازدحوام در آن دیوده مویشوود ،مراكوز

جدول  .0خالصۀ نتایج آزمون همبستگی بین دو

محلهای تعریف نشده و خدمات محلهای بوه صوورت

متغیر بهداشت و امنیت

پراكنده وجود دارند ،خوانایی محله به طور كامل تأیید
نمیشود

متغیر
بهداشت و امنیت

جدول  .0خالصۀ نتایج آزمون همبستگی بین دو
متغیر خوانایی و امنیت
متغیر

شدت

سطح

همبستگی

معناداری

11119

1111

خوانایی و امنیت

شدت

سطح

همبستگی

معناداری

11111

1111

نوع رابطه
مثبت
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معابر
نوع رابطه
مثبت
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یكی از عواملی كه موجب ارتقای امنیوت فیزیكوی
و روانی فضا میشود ،كیفیت شوبكة معوابر و پوشوش
آن برای شخص پیاده و سواره است معابر در محلههوا

بهداشت محیط

باید بهیونهای باشد كه امكان ییرافتادن افوراد در آنهوا

وراریرفتن در محیطی كه در آن آلوودیی محیطوی

وجود نداشته باشد و عابران با اطمینوان خواطر بتواننود

وجود ندارد ،باعز مویشوود كواربران فضوا احسواا

از آن فضا عبور كنند طبق مشواهدات میودانی ،معوابر

كنند آن محی تحت نظوارت اسوت بنوابراین ،امكوان

اصلی فاود پیادهراه اسوت و در معوابر اخوتال مسویر

ارتكاب بوه جورایم شوهری در مكوانهوای بوهدور از

عابران پیاده و سوارهها مشاهده میشود این وضوعیت

آلودیی زیستمحیطی اندک است و امنیوت در سوط)

باعز افزایش امكان سروت و كیفواپی مویشوود در

باب ورار دارد با توجه به فراوانی پاسوخهوای دادهشوده

معابری كه پیادهراه تعریف شده است نیوز پیوادهراههوا

محدودۀ مورد مطالعه از نظر بهداشت و عودم آلوودیی

فاود پیوستگی هستند معابر به یونهای طراحوی شوده

محیطی نیز در سط) پایینی ورار دارد سط) معنواداری

كه امكان فرار مجرمان در صوورت ارتكواب بوه جورم

در آزمون خی دو بیانیر رابطة معنادار بوین دو متغیور

وجود دارد با مشاهدۀ نتایج آزموون نسوبت مویتووان

بهداشت محی و امنیت اسوت نتوایج آزموون نسوبت

نتیجه یرفت حودود  11درصود سواكنان از وضوعیت

نشان میدهد حودود  11درصود سواكنان از وضوعیت

معابر از نظر پوشش كف و امنیت عابران پیاده ناراضی

بهداشت در محدودۀ موورد مطالعوه رضوایت ندارنود

بودهاند و سط) معناداری ( )sig=0.00بهدستآموده از

همچنین ،جودول ( )1بوه بررسوی وضوعیت آلوودیی

آزمون خی دو بیانیور رابطوة معنوادار بوین دو متغیور

محیطی در محدودۀ مورد مطالعوه پرداختوه اسوت بوا

(وضعیت معابر و امنیت) است همچنین ،با توجوه بوه

توجه به نتایج آزمون همبسوتگی ،شودت هومبسوتگی

نتایج حاصل از آزموون هومبسوتگی مویتووان نتیجوه

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری

11

شمارۀ اول

یرفت بین دو متغیر وضوعیت معوابر و امنیوت رابطوة

بلكه امكان مخفویشودن و كموینكوردن را بورای

نسبتاً ووی و مثبتی وجود دارد؛ بوه ایون معنوی كوه بوا

مجرمان فراهم آورده و خود باعز افوزایش احسواا

افزایش كیفیت معابر و كاهش فرصتهای ارتكاب بوه

ترا در كاربران فضا میشود

جرم و باببردن امنیت عوابران پیواده مویتووان امنیوت
محله را افزایش داد

طبق بررسیهوای انجوامیرفتوه ،محودوده از نظور
پوشش ییاهی فقیر بوده و بوهغیور از پوارک محلوهای

جدول  .0خالصۀ نتایج آزمون همبستگی بین دو

پوشش ییاهی مشاهده نشده است با توجه بوه نتوایج

متغیر معابر و امنیت

آزمون خی دو (جودول  )1كوه در آن درجوة آزادی و

متغیر

شدت

سطح

همبستگی

معناداری

11159

1111

معابر و امنیت

نوع رابطه

مثبت

سووط) معنوواداری آمووارۀ كووای دو پیرسووون را نشووان
میدهود ،مقودار سوط) معنواداری در آموارۀ كوای دو
پیرسون بیشوتر از  5درصود اسوت بنوابراین ،بوین دو
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پوشش گیاهی

متغیر پوشش ییاهی و امنیت در محدودۀ مورد مطالعه

پوشووشهووای ییوواهی نامناسووب نووه تنهووا باعووز

رابطهای وجود ندارد و دو متغیر از یکدیگور مسوتقل
هستند

مطلوبیت فضا نمیشود.

جدول  .8نتایج آماری حاصل از آزمون خیدو
Asymp. Sig
.160
.152
.479

df
4
4
1

Value
6.569
6.704
.502

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
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امکان نظارت غیررسمی

غیررسمی بیانیر آن است كوه بویش از  11درصود از

ایر عابران و افراد احساا كنند چشمان نواظر بور

پاسخدهندیان امكان نظارت از واحد مسوكونی خوود

خیابان وجود دارد ،هم ترا كسانی كه وصد عبوور از

را بر محودوده ندارنود و همچنوین ،سوط) معنواداری

محله را دارند ،كاهش مییابد و هم امكان ارتكواب بوه

( )sig=0.00در آزمون خی دو بیانیور رابطوة معنوادار

جوورم توس و مجرم وان بووه حووداول موویرسوود طبووق

بین دو متغیر (نظارت غیررسمی و امنیوت) اسوت بوا

بررسیهای انجامشوده و مشواهدات میودانی طراحوی

توجه به اهمیت این شواخص و ارتبوا آن بوا امنیوت

ساختمانها به یونهای است كه امكوان نظوارت بسویار

ضروری است برای آن برنامهریزی كرد همچنوین ،بوا

كووم اسووت سوواكنان بووه ایوون نقطووهضووعف در

توجووه بووه نتووایج جوودول ( )3بووین دو متغیوور نظووارت

پرسشنامههای خود نیز اشاره كردهاند؛ بوه ایون معنوی

غیررسمی و امنیت در محله رابطة مثبت و معنویداری

كه امكان نظارت غیررسمی برای آنهوا وجوود نودارد

وجود دارد و این همبسوتگی نسوبتاً وووی اسوت؛ بوه

نتایج آزموون نسوبت در رابطوه بوا شواخص نظوارت

سال چهارم
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تبیین نقش شاخصهای كالبدی در راستای ارتقای امنیت شهروندان

عبارتی ،با افزایش امكان نظارت بور محودوده و معوابر

ساكنان در محدودۀ مورد مطالعوه اسوت كوه در ایجواد

آن امنیت در محدوده نیز افزایش مییابد

امنیت تأثیر منفی خواهد داشت

جدول  .9خالصۀ نتایج آزمون همبستگی بین دو
متغیر نظارت غیررسمی و امنیت
متغیر
نظارت غیررسمی و امنیت

 .1 .3رتبهبندی شاخصهای کالبدی در محدودۀ
مورد مطالعه

از آزمووون فریوودمن بوورای بررسووی یكسووانبووودن

شدت

سطح

نوع

همبستگی

معناداری

رابطه

اولویتبندی (رتبهبنودی) تعودادی از متغیرهوا توسو

11513

1111

مثبت

افراد استفاده میشوود (موؤمنی ،1911 ،ص  )111بوه
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منظور بررسی وضعیت شاخصها (از نظور مطلوبیوت

فشردگی بافت

هر یک از شاخصها در خصوص پیشگیری از جورم)

با توجه به بعد خانوار و تراكم جمعیتوی در واحود

جهت رتبهبندی شاخصها از این آزمون استفاده شوده

سط) در محدودۀ مورد مطالعه میتووان بوه فشوردیی

است كه نتایج آن در جدول ( )11وابل نمایش اسوت

بافت پی برد نتیجة سكونت تعوداد زیوادی جمعیوت؛

نتایج آزمون فریدمن در این پژوهش نشان میدهد كوه

فشردیی بافت ،تداخل فرهن هوا و بوروز رفتارهوای

پوشش ییاهی و نظارت غیررسمی در محدودۀ موورد

متفاوت است كه زمینه را برای بوروز ناهنجواریهوای

مطالعه ،در بین  1شاخص كوه از طریوق پرسوشناموه

اجتماعی و جرم مساعد میسوازد در محودودۀ موورد

بررسی شدهاند ،دارای شورای نامسواعدتری هسوتند و

مطالعه حدود  11درصد از پوالکهوا مسواحت كمتور

اهمیت بیشتری دارند؛ به این معنی كه در برنامهریوزی

از 131متر دارند كه این نشاندهنودۀ ریزدانگوی بافوت

برای محدودۀ مورد مطالعوه در اولویوت وورار ییرنود

محدودۀ مورد مطالعه است و واض) است كوه هرچوه

شوواخص خوانووایی در رتبووة نخسووت ووورار دارد و

بافت ریزدانه باشد فشردهتر است و در نتیجوه ،توراكم

وضعیت آن از منظر یویههای موورد بررسوی مسواعد

نفر در هكتوار افوزایش موییابود طبوق بررسوی نظوام

است

ارتفاعی  19درصد پالکهای یک طبقه اسوت؛ اموا بوه

جدول  .25نتایج حاصل از آزمون فریدمن
شاخصها

میانگین رتبه

رتبه

كاربری اراضی

9131

2

بنابراین ،محدودۀ مورد مطالعه با مفهووم منفوی توراكم

مبلمان شهری

1151

1

تناسبات بصری

5191

3

(ازدحام و شلوغی) كه زمینهساز آسیبهای اجتمواعی

خوانایی

1113

4

بهداشت محی

9119

0

تجزیهوتحلیل سؤابت توصیفی پرسشناموه حواكی از

وضعیت معابر

1111

0

پوشش ییاهی

9111

0

وجووود جمعیووت بالتكلیووف و یوواه مووزاحم اسووت و

نظارت غیررسمی

9155

8

دلیل تراكم بابی مسكونی و ریوزدانگوی پوالکهوا در
مجمود بافوت ریزدانوه و فشورده ارزیوابی مویشوود

اسووت مواجووه موویباشوود نتووایج آموواری حاصوول از

شلوغی محدوده از جمله مشكالت و علل نارضوایتی
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مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
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. .3 .3بررسی امنیت در محدودۀ زینبیۀ اصفهان

جهت ارزیابی وضعیت امنیت در محودودۀ زینبیوة
اصووفهان از دو روش (سووؤابت طیفووی و توصوویفی
پرسشناموه) بهوره یرفتوه شوده اسوت بوا توجوه بوه
دادههای جمعآوریشدۀ حاصل از پرسشنامه و نتوایج
حاصل از آزمون نسبت دو جملهای( 1نسوبت) كوه در
جدول ( )11وابل مشاهده است ،امنیت محدودۀ موورد
مطالعه پایین ارزیابی شده است؛ به عبارتی ،با توجه بوه
سووط) معنوواداری ( )11111و فراوانووی پاسووخهووای
دادهشده به طیف متوس  ،كم و خیلی كم ،حودود 11
درصد است و با اطمینان  35درصد ،ساكنان از امنیوت
محدودۀ خود ناراضیاند و امنیوت را در سوط) پوایین
میدانند عالوه بر نتایج حاصل از سوؤابت طیوف ،در
 159مورد ساكنان در پاسخ به سؤابت توصیفی نیز بوه
ناامنی و ووود ارتكواب بوه جورم در محودوده اشواره
كردهاند بوا توجوه بوه نتوایج حاصول از آزموونهوا و
پاسخهوای دادهشوده در سوؤابت طیوف و توصویفی
میتوان پایینبودن سط) امنیت را در محودوده نتیجوه
یرفت

شمارۀ اول

 .4نتیجهگیری و پیشنهادها

تأمین امنیت در شهرها عالوه بر نهادهوای انتظوامی
و اجتماعی از جمله وظایف برناموهریوزان و طراحوان
شهری است جورایم شوهری و تورا از وووود آن از
جمله عواملی است كه امنیت را خدشهدار میكنود بوا
توجه به آنچوه توا كنوون بوه آن اشواره شود ،عوامول
كالبدی در بروراری امنیت و افوزایش احسواا امنیوت
مؤثرند جورم بوه طوور كامول وابول كنتورل نیسوت و
اودامات پیشگیرانه میتواند در كاهش آن توأثیر داشوته
باشد پژوهش حاضور بوا هودف آیواهی از وضوعیت
امنیت و بررسی تأثیر شاخصهای كالبودی بوه عنووان
متغیرهای مداخلهیر صورت یرفت
همانطور كه پیش از این به بررسی امنیوت اشواره
شد ،سط) امنیت از نظور یویوههوای پرسشونناموه و
همچنووین ،نتووایج حاصوول از سووؤابت توصوویفی و
مصاحبه با ساكنان ،پایین ارزیابی شده اسوت؛ بوه ایون
صورت كه  191نفر معادل  59درصد از پاسوخیویوان
خواستار جابهجایی از محدوده هستند و بوه دبیلوی از
جمله باببودن میزان جرایم (حدود  11درصد سواكنان

جدول  .22نتایج پردازش کامپیوتری آزمون

شاهد ارتكاب به جورم و رفتوار ناهنجوار در محودوده

دوجملهای (نسبت)

بودهاند) ،تموایلی بوه اداموة زنودیی در ایون محودوده

معناداری

سطح

فراوانی

درصد

فراوانی

دستهبندی
<= 3

خیلی كم

متوس  ،كم،

>3

زیاد

113

91

در محدوده هستند ،علت آن را درآمد پایین سرپرست

زیاد ،خیلی

11111

111

319

ندارند و سایر پاسخیویانی كه مایل بوه اداموة زنودیی
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1. Binomial Test

خانوار و پایینبودن بهای زمین و اجوارهخانوه در ایون
محدوده كر كردهاند
عووالوه بوور مسووائل و مشووكالت كالبوودی كووه در
وسمت یافتهها به آن اشاره شوده اسوت ،بوا توجوه بوه
نتووایج آزمووون خوویدو در مقایسوة زوجووی متغیرهووای
كوواربری اراضووی ،مبلمووان شووهری ،تناسووبات بصووری،

سال چهارم
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خوانایی ،بهداشت محی  ،نظارت غیررسومی و معوابر

محدودۀ زینبیه ،میزان امنیت و شرای كالبدی با توجوه

بهعنوان متغیر مستقل و احساا امنیت به عنوان متغیور

به میانگینهای ارائهشده نیز در سط) پوایین وورار دارد

وابسته ،سط) معناداری كمتر از  1111بوه دسوت آمود،

بنابراین ،محدودۀ زینبیوه در محودودۀ یوک وورار دارد

میتوان اینیونه نتیجوه یرفوت كوه بوا اطمینوان 3313

حال با شناخت این وضعیت هدف ،انتقال وضعیت از

درصد متغیرهای وابسته و مستقل با یوکدیگور رابطوة

محدودۀ یک به محدودۀ دو است؛ به این معنی كوه بوا

معنادار دارند سط) معناداری در بررسی رابطة بوین دو

توجه به تأثیر محی كالبدی در افوزایش و یوا كواهش

متغیر پوشش ییاهی و امنیوت بوابتر از  5درصود بوه

امنیت ،هدف پژوهش و راهكارهای ارائهشده بور پایوة

دست آمد كه بیانیر عدم رابطة معنادار بوین دو متغیور

ارتقا و بهبوود وضوعیت كالبودی و ارتقوای امنیوت در

است

ساكنان محدوده است

همچنین ،مطابق نتایج حاصول از آزموون فریودمن
كه از طریق پرسشنامه سنجش شودهانود ،خوانوایی و
تناسبات بصری در محدوده از نظر سواكنان بوه عنووان
مطلوبترین و پوشش ییواهی و نظوارت غیررسومی
به عنوان نامطلوبترین عامل انتخاب شدهاند؛ بوه ایون
معنی كه در برنامهریزی برای محودودۀ موورد مطالعوه
بایوود در اولویووت ووورار ییرنوود بایوود توجووه داشووت
شاخصهایی كه در رتبة نخست در این تحلیول وورار
یرفتهاند ،به معنی عودم وجوود مشوكل نیسوت؛ زیورا
محدوده به لحاظ تناسبات بصری و اغتشواش در فورم
كالبدی در جدارهها دچار آسیبها و مشكالتی اسوت
و این اولویت تنها رتبوة ایون شواخص در مقایسوه بوا
سایر عوامل كالبدی در محدوده را بیان میكند
در مورد رابطة امنیت و شرای محیطوی و كالبودی
میتوان نموداری ارائه كرد در این شوكل (شوكل ،)3

شکل  .1وضعیت موجود ( )2و مطلوب ( )1امنیت
و کالبد در محدودۀ زینبیه
مأخذ :نگارندیان1931 ،

 . 3 .1راهکارهای کالبدی در راستتای ارتقتای

امنیت محیطی با اتخاذ رویکرد CPTED
همانطور كه پویش از ایون اشواره شود ،رویكورد
منتخب در این پژوهش رویكرد مكانی است؛ بوه ایون
معنی كه هدف ارائة راهكارهایی كالبدی است كه بوه-

چهار محدوده وابل مشاهده است از طریوق شناسوایی

وسیلة آن از ووود جرم پیشگیری شود كه ایون هودف

وضعیت موجود هر فضا در محدودۀ نمودار مویتووان

به كمک اتخا رویكرد  CPTEDامكانپذیر مویشوود

به ارائة راهبردهایی در راسوتای ارتقوای امنیوت اوودام

بنابراین ،در ادامه به راهكارهایی در هر یوک از اصوول

كرد و پیشنهادهای كلی در خصوص بهبوود وضوعیت

رویكرد مذكور كه باعز افوزایش آراموش ،آسوایش و

منطقه ارائه داد با توجوه بوه شوناخت حاصولشوده از

در نهایت ،احساا تعلق كه خود یكوی از مهومتورین

مجلّة جغرافیا و توسعة فضای شهری
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شمارۀ اول

جنبههای كیفیوت محوی اسوت ،اشواره شوده اسوت

ووود جرم پرداخوت ایون دخالوت در حیطوة عوامول

میتوان با دخالت آیاهانه و طر ریزیشده به كواهش

كالبدی است كه محور اصلی این پژوهش است

فرصتهای ارتكاب به جورم و عوامول تسوهیلكننودۀ
جدول  .21راهکارهای افزایش امینت با تأکید یر رویکرد CPTED
اصول

راهکارها
یسترش حس مالكیت و تعیین تفكیک مالكیت فضاها (عمومی ،خصوصی و نیمهعمومی)

قلمرو

شخصیسازی و تشخیص مالكیت مكانها
استفاده از محوطهسازی ،حفاظ و نرده اطراف ساختمانهای رهاشده و اراضی متروكه و توانمندسازی ساختو
سازهای كالبدی با رعایت اصول و ضواب طراحی
استفاده از تابلوها ،عالیم و نشانههای بصری به منظور تعیین حدود مالكیت
محدودكردن معابر اصلی با استفاده از موانع مسدودكننده مانند دیوارها ،حصار و نرده
حصاركشیدن اطراف مناطق مشكلدار به منظور كنترل و كاهش دسترسی به آنها

کنترل دسترسی

نورپردازی مناسب جهت كنترل ،دیدن و دیدهشدن (پیادهروها و مسیرهای دسترسی به خوبی روشنایی داشته
باشند)
طراحی تقاطعها همراه با رعایت استاندارها
كاهش تعداد ورودیها به محدوده
ورودیها نباید ویژیی دعوتكنندیی داشته باشند
حضور مستمر ساكنان در فضای شهری به وسیلة كاربران و تشویق افراد به حضور در محدوده
زمینهسازی جهت استقرار فعالیت در پیادهروها ،تعیین ولمرو با استفاده از پوشش ییاهی
افزایش نظارتهای طبیعی در محدوده و طراحی و معماری واحدهای مسكونی به شكلی باشد تا امكان نظارت

نظارت

بر معابر و سط) محله فراهم آید
اختال كاربریها و تنود كاربریها و فعالیتها در خصوص افزایش سرزندیی
استقرار نیمكتها و سكوهای مخصوص نشستن در مناطقی كه باعز افزایش نظارت شوند
جایدهی كیوسکهای تلفن و روزنامهفروشی یا دكههای سیار در مناطق جرمخیز
امكان حضور ساكنان از طریق تزریق كاربریهای مناسب
جلوییری از نصب روشناییهایی كه نور خیرهكننده دارند
در راستای ارتقای سط) كیفی نقا ناامن محدوده ،پیشنهاد میشود تاكاربریهای امن با ضریب جذب بابی

استفاده مرکب از فضاها

اجتماعی به این مكانها تزریق شوند
ایجاد تراكم در فعالیتهای اجتماعی در مناطق مستعد جرم
وراردادن فضاهای خاص در مناطق پرتراكم
تبدیل كاربری جداره از تجاری صرف به كاربری مسكونی تجاری
تبدیل زمینهای بایر وسیع به پارک ،فرهن سرا و كانونهای پرورشی و جبران كمبود سرانههای فرهنگی و
تفریحی

تبیین نقش شاخصهای كالبدی در راستای ارتقای امنیت شهروندان
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ادامه جدول 21
اصول

راهکارها

تعمیر و نگهداری

تعمیر و تعویض كلیة مبلمان ،تجهیزات و تأسیسات شهری
تعمیر سریع روشناییهای آسیبدیده
افزودن تلفنهای اضطراری در معابر
استفاده از مصالحی جهت بهكارییری در نمای ساختمانها كه در صورت وجود دیوارنویسی مقاومت نكنند و از
بین بروند

مأخذ :نگارندیان1931 ،

کتابنامه
1

اریک ،ف ( )1911جامعة سالم (اكبر تبریزی ،مترجم) تهران :بهجت

3

اشنایدر ،ریچارد و تد ،كیچن .)1911( .برنامهریزی شهری برای پیشگیری از جورم (فورزان سوجودی ،متورجم)
تهران :سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشكدۀ امنیتی انتظامی

9

بمانیان ،ا ر و محمودی نژاد ،ه ( )1911امنیت و طراحی شهری تهران :هله

1

پوراحمود ،ا  ،رهنمووایی ،م و كالنتوری ،م ( )1913بررسووی جغرافیوایی جوورایم در شوهر تهووران پوژوهشهووای
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5
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شهری (مطالعة موردی :مناطق33یانة تهران) پژوهشهای جغرافیای انسانی11-19 ،)11( ،

1

پیتر ،ه و اولریخ ،ف ( )1911آیندۀ شهری ورن ( 31ا صادوی و ن صفایی ،مترجمان) تهران :جامعة مهندسان
مشاور ایران

1

تقوایی ،د ا  ،رفیعیان ،م و رضوان ،غ ( )1931تحلیل رابطة بین مؤلفههای كواربری زموین بوا كواهش جورایم و
ناامنی شهری (مطالعة موردی :منطقه 11شهر تهران) پژوهشهای جغرافیای انسانی13-91 ،)11( ،

3

حسینی ،ف ( )1911بررسی و ارائة شاخصهای كالبدی-كاركردی مووثر بور ارتقوای امنیوت فضواهای عموومی
شهری (مطالعة موردی :پارک دانشجو) پایاننامة منتشرنشدۀ كارشناسی ارشد دانشوگاه تربیوت مودرا تهوران،
ایران

 11خبیر ،ا ( )1911ارتقای امنیت محیطی در محلههای شهری با تكیه بر دانش طراحی شوهری (نمونوة مووردی:
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پلیس تهران :معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی
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