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  1396بهار ، 52شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

    

  شهريشهرينقش عوامل محيطي و كالبدي در ارتقاء امنيت  فضاهاي نقش عوامل محيطي و كالبدي در ارتقاء امنيت  فضاهاي 

  شهرداري تهرانشهرداري تهران  88منطقه منطقه : : مورد مطالعهمورد مطالعه

   
1نفيسه مرصوصي  

 2سارينا عظيميو  

  30/1/1396 :، تاريخ تاييد10/11/1395: تاريخ وصول

  

 چكيده
شود و قاعدتاً كمبود تحقيقات و مطالعات در اين زمينه  اي جديد محسوب ميعد غيرانتظامي آن، پديدهمقوله امنيت از بتوجه به

ريزان و مديران شهري جستجو ريشه برخي از جرايم و وجود احساس ناامني را بايد در عدم توجه برنامه. استامري بديهي 

خيز اين است كه آيا  شهرهاي بزرگ، چنين مسئله بزرگ در زمينة ايجاد امنيت و پيشگيري از رويدادهاي بحراني و جرم. كرد

  اند؟ شرايطي را فراهم كرده

روش تحقيق تركيبي از . استها بر امنيت  قش عوامل مختلف محيطي و كالبدي و تأثيرگذاري آنهدف اين پژوهش شناخت ن

آميختگي عوامل محيطي و كالبدي  آيا درهم .1: ها است اين مقاله در پي پاسخ به اين سوال. تحليلي استاي توصيفي ـ ه روش

هاي شهري پيرامون فضاهاي عمومي موجود آيا تركيب و توزيع كاربري .2و در فضاهاي شهري بر ميزان امنيت آن موثر است؟

  افزايش امنيت شهري موثر است؟  در محدودة مورد مطالعه بر

دست آمده و اي و روش ميداني به اطالعات موردنياز به دو روش كتابخانه. شهرداري تهران است 8محدوده مورد مطالعه منطقه 

  . انجام شده است GISو Minitabs و SPSSافزارهاي ها از طريق نرمتحليل از داده

همچنين . ها، متفاوت است هاي محيطي و كالبدي در آن ها همانند تفاوت نتايج پژوهش حاكي از آن است كه ميزان امنيت محله

 آن دسته از امنيت در. بندي شدند هاي پژوهش رتبه تك مولفهتهران از نظر ميزان امنيت و تك 8گانه منطقه 13هاي محله

هاي تركيبي و متنوع اراضي شهري برخوردار بودند، در هاي پيراموني با ويژگي كاربريفضاهاي عمومي كه از بدنه يا محدوده

  . مقايسه با ساير فضاهاي مشابه كه فاقد ويژگي تنوع و تركيب كاربري اراضي شهري بودند متفاوت بود

  

  شهرداري تهران 8، فضاهاي شهري، منطقه امنيت، عوامل محيطي و كالبدي: واژگانكليد

                                                
  نور، ايراندانشگاه پيام دانشيار گروه جغرافيا،. 1

   ايراننور، ريزي شهري دانشگاه پيامارشد جغرافيا و برنامه يكارشناس. 2
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  مقدمه 

توان دريافت كه شهرنشيني داراي پيامدها و تبعات گوناگوني براي  با نگاهي به رشد و گسترش روند شهرنشيني، مي
. آيندشمار ميساكنان آن است كه در اين ميان، امنيت و احساس امنيت، داراي نقش اساسي در مطلوبيت زندگي به

مثابه سيستمي از اجزاء و عناصر براي توان انتظار كارايي ساختار شهري به است كه بدون ايجاد امنيت، نميبديهي 
  .گزيني شهروندي و زندگي همراه با رفاه و كرامت انساني را داشتسكني

تماعي و ها به مراكز ناهمگن جمعيتي، اجرويه ابعاد فيزيكي و اجتماعي شهرها و تبديل شدن آنرشد و گسترش بي
كه در قرن حاضر طوريبه. ناپذيري را بر زندگي شهري گذاشته استحال اجتنابكالبدي، تاثيرات قابل توجه و در عين

افزايش  عنوان محيط ساخته و پرداختة انسان، است، دررويه شهرها را بهتوان تأثير نتيايج نامطلوب توسعه بي مي
 تبعات متعدد و منفي اين پديده،. رفتاري در جوامع شهرنشين مشاهده نمودهاي هاي اجتماعي و نابهنجاريآسيب

  .رو ساخته استشان را با دشواري روبهتنظيم روابط سالم انساني ساكنان اين شهرها با محيط زندگي

در  گيرد و ابعاد اجتماعي يك محدودهخود ميدر بسياري موارد، نوع طراحي فضاي كالبدي، نقشي كه مكان خاصي به
  هايشان عبارتي ديگر فضاي شهري با ويژگيبه. ندشوگردد كه فضاها، امن و يا ناامن ميجغرافياي شهري، منجر مي

هاي خاصي، جرم و جنايت نسبت به ساير در مكان. هستندكننده بروز جرم توانند محرك و يا تسهيلنحوي ميبه
شك علت اصلي آن در رفتار انساني بي .شودخيز شهري ياد ميجرم عنوان نقاطها بهها بيشتر بوده و از اين مكانمكان

  .است كه در فضاي موردنظر زمينة بروز جرم را فراهم ساخته است

شناخت نقش عوامل محيطي و كالبدي در ابعاد اماكن مطلوب براي زندگي، فعاليت و تفريح  ،هدف اصلي اين تحقيق
كه در اين راستا با استفاده  استشهرداري تهران  8ي محالت مختلف منطقه ؛ و تبيين سطح امنيت در محيط كالبد... و 

و برداشت ميداني، ) خيزي فضاهاي شهريبررسي وجود نقش عوامل محيطي در جرم(از چك ليست جامع كارشناسي 
اده نكنند، طوركلي، اگر مردم، فضايي را به دليل عدم راحتي يا ترس استفبه. هاي موردنياز گردآوري شده استداده

تواند نوعي رويكرد هدفمند در  پيشگيري از جرايم با استفاده از طراحي محيطي مي. رودعرصة عمومي از بين مي
  هاي مصنوع شهر قلمداد شودجهت كاهش جرائم در محيط

هاي از آنجا كه وقوع هر نوع جرم مستلزم مكان و نيازمند يك بستر محيطي مساعد است، ويژگي برخي از محيط
اهميت اين موضوع با توجه به بيشتر به . آورد وجود ميخيز بهو فضاهاي جرم هاشهري امكان تبديل آن را به مكان

رسد جامعة شهري ما و نيز نظام اجتماعي و نظام نظر ميدر واقع به. تر خواهد بودبحران شهرنشيني در ايران محسوس
ريزي و طراحي ي، هنوز از دست نامرئي شهرسازي برنامهطور نظام مديريت شهرشهرسازي مرتبط با آن و همين

  ).12: 1387صالحي،(فضايي، كالبدي و محيطي، در پيشگيري از جرايم شهري غافل مانده است 

فضاهايي كه امكان ديده شدن و ديدن در آنها بيشتر باشد و در ضمن امكان كمي براي فرار و پتانسيل كمتري براي 
مسئله بزرگ در زمينة ايجاد . باشندند فضاهاي مطلوبي از نظر امنيت و احساس امنيت ميفعاليت مجرمان فراهم آور

اند؟ خيز اين است كه آيا شهرهاي بزرگ، چنين شرايطي را فراهم كردهامنيت و پيشگيري از رويدادهاي بحراني و جرم
  : طوركلي سواالت اصلي اين تحقيق عبارتند ازو اگر چنين نيست، علت چيست؟ به

هاي ها، شرايط نامطلوب فرم و كالبد، روشنايي، آلودگياندازه فضا، جريان فعاليت(آيا درآميختگي عوامل محيطي و كالبدي 
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در فضاهاي شهري ) ها، كنترل نفوذپذيري، ازدحام، آلودگي صوتي و نماديها، كيفيت تخصيص و توزيع كاربريمحيطي، دسترسي

 بر ميزان امنيت آن موثر است؟

هاي شهري پيرامون فضاهاي عمومي موجود در محدودة مورد مطالعه بر افزايش امنيت شهري موثر تركيب و توزيع كاربريآيا 

  است؟

  

  پيشينه تحقيق 

در اواسط قرن بيستم متخصصين علوم نظري يك روش جديد بازبيني و ساخت فضاهاي  توان گفت طوركلي ميبه
  معرفي جيكوب و اسكارنيومن شروع بهريزان شهري، مثل جينبرنامه. عمومي و خصوصي را معرفي كردند

ها اين تئوري. هاي نامطلوب كردندهاي جديد در راستاي ارزيابي مناطق شهري موفق و مقايسة آنها با مكانتئوري
چند  اي از تحقيقات انجام شده درجدول زير خالصه .هايي براي پيشگيري از جرايم شهري در فضا شدمنجر به پايه

 .دهدرا نشان مي دهه اخير

  پيشينه تحقيق :1جدول    

  روش و نتايج  سال  عنوان  محقق  نوع اثر

  كتاب

  1961  مرگ و زندگي در شهرهاي امريكايي  جين جيكوب
داند و جداسازي وتشخيص مكانهاي عمومي و هاي ايمن را در شهر الزم مينياز به خيابان

  .كنددر سطح شهر، مطرح ميها را خصوصي، تنوع كاربري و اختالط آن

  يجفر يرا
   يشهر مياز جرا يريجلوگ

  يطيمح يبا طراح
  است  يالزام طيساختن مح يبرا طيكند كه در نظر گرفتن رفتار در محيم انيب يو  1971

 1972 قابل دفاع يفضا ومنياسكار ن

 جادياز فضا كه كبه ا يسازرويسه عنصر قلمرو ، نظارت و تص يبر رو

 كند،ينكته را اضافه م نيا.كرده است ديكند، تاك يم كمك قابل دفاع يفضاها

 .بگذارد ريرفتار و ادراك بشر تاث يتواند بر رو مي يكيزيف يكه طراح

 1981 شناسي محيطيجرم براتينگهام

داند كه از نابساماني هايي مياحتمال روي دهي جرايم را از طريق ايجاد فرصت

ناكار آمدي قوانين طراحي معماري و شهري حاصل طراحي محيطي مصنوع ، 

  .شودمي

  پايان نامه

  علي رضوان

ريزي امنيت شهري و نقش برنامه

  شهري در ارتقا؛  و بهبود آن 

  )شهرداري تهران 17منطقه (

1385  

هاي توصيفي و تحليلي به بررسي ابعاد مختلف امنيت با استفاده از روش

از طريق متغيرهاي قابل دخالت مانند  گذاري بر آن ري تاثيشهري و نحوه

ريزي شهري از بعد پيشگيري از جرم پرداخته كاربري اراضي شهري در برنامه

  .است

  طاهره خاموشي

نقش طراحي شهري در ايجاد 

فضاهاي عمومي امن در راستاي 

هاي اجتماعي در كاهش ناهنجاري

  ي سعديه شيرازمحدوده

1387  

به راهنماي طراحي و ) سعديه شيراز(نمونه موردي دست آمده در يك نتايج به

معيارهاي منجر شده كه به طراحان  شهري و منظر در امر طراحي مكان امن 

  .ياري نمايد

  مقاله
محمد رضا بمانيان و 

  نژادهادي محمودي

سنجش عوامل تاثيرگذار بر احساس 

  )شهر كرمان( امنيت شهري
1387  

آوري مورد مطالعه اقدام به نظرسنجي و جمعنامه در شهر با استفاده از پرسش

دهد كه امنيت در ابعاد گوناگون در نتايج تحقيق نشان مي. انداطالعات كرده

در اين ميان دو مقوله امنيت .شهر مورد بررسي در سطح قابل قبولي است

تا حدودي متزلزل  شهروندانمحيطي و امنيت در برابر سوانح طبيعي را از ديد 

كه بايد در راستاي بهبود احساس امنيت، اقدامات كارآمد صورت  دهدنشان مي

  .گيرد
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  ينظر يمبان

 يتوان اجماالً با مكتب اكولوژ را مي يكيزيف تيريو مد يزيربرنامه قياز طر يزيخجرم طيكاهش شرا ينظر ةنيشيب
  .آغاز نمود يشهر

وجود آمد و به يشهر يهايبررس ةنيدر زم 1916بار در سال  نياول يبرا يشهر ياكولوژ :يشهر يمكتب اكولوژ.  1

علم . رفتيپذ ريتأث كاگويش يشناسشدت از مكتب جامعهشهرها به ياجتماع يمطالعات اكولوژ 1920 ةده يط
 يدر مطالعات شهر را يعلم اكولوژ يشناختستيز ميتا مفاه ديكوش يو. نهاد انيبن “رابرت پارك”را  يشهر ياكولوژ

 طيانسان و مح انيروابط متقابل م يي، آن را علم شناسا))ياستان( يشهر ياكولوژ( فيدر تعر. مورد استفاده قرار دهد
مناطق شهر در  يبرخ يتوجه به مشخصات كالبد ك،ياكولوژ دگاهينقاط قوت د از ).131: 1369 ،ييشكو(اند ذكر كرده

خاص شهر در بروز  يحاكم بر نواح اقتصادي ـ ياجتماع ،يكالبد اتيخصوص ،لذا. است يماعتاج يهايبروز كجرو
  .)75 – 76: 1380 ،يكالنتر( رديگيقرار م يموردبررس ياجتماع يهايكجرو

» اف، ال، سوتيزر«شناسي شهري را مكتب اكولوژي تطبيقي و آسيب 1965در سال  :شناسي شهريمكتب آسيب . 2

كارگيري مفاهيمي است كه به شناخت زندگي و مراد از آن به براي آگاهي از ساخت اكولوژيكي شهرها مطرح كرد
شناسي شهري پيدايش، كيفيت، پراكندگي جرايم، بر اين اساس آسيب. مردم در محالت مختلف شهري كمك نمايد

  .)132: 1387صالحي، (هاي شهري را در شهرهاي مختلف جهان مورد برسي قرار داد امراض، ناآرامي

1ان جين جيكوبزنظرية چشمان خياب .3
مرگ و زندگي «عنوان جين جيكوبز با طرح نظرياتش در كتاب خود تحت :

در نظرية او، شرط يك . شناسي شهري ايفا كردگير در نظريات جرم، تأثيري بسيار چشم»شهرهاي بزرگ آمريكايي
وي . منيت شخصي كندها، احساس ايمني و اهمسايگي موفق آن  بود كه يك شخص بايد در خيابان و در بين غريبه

  كرد كه عالوه بر تالش پليس، امنيت عمومي در شهر، حاصل يك شبكه پيچيده از معيارها و طور عنوان مياين

هاي يك شهر در اين نظريه عنوان شد كه خيابان. استهاي مجاور روها و كاربريي پيادههاي اجتماعي دربارهكنترل
  ها را انجام دهد، چرا كه خيابان محلي است كه غريبه در آن آمد و شد غريبهبايد قسمت اعظم نظارت و كنترل بر 

هاي محترم و طرفدار بايد از غريبه ،بلكه نيستهاي يغماگر ها صرفاً دفاع از شهر در برابر غريبهوظيفه خيابان. كنندمي
   (Carmona & others, 2003: 120)ند كند، نيز حمايت كها را جهت تضمين امنيت خود انتخاب ميآرامشي كه آن خيابان

اين نوع رويكرد جديد محيطي جرم، بر اين مدار است كه بتوان از طريق ساختار كالبدي  :CPTEDرويكرد  .4
اين امر از طريق كاهش پتانسيل طبيعي و . هاي مصنوع از ارتكاب جرايم جلوگيري نمودشهري و طراحي محيط

  .)90: 1386نژاد و تقوايي، محمودي(شود وقوع جرم ممكن ميدهي بهكاهش امكان خيزي ياكالبدي مناطق شهري در جرم

كارگيري هاي محيطي با بهتوان رويكردي هدفمند در جهت طراحي كارآمد و هوشمندانه مؤلفه رويكرد محيطي را مي
بود كيفيت زندگي و طور مؤثري در افزايش سرماية اجتماعي، بهبهينة محيط مصنوع در كاهش جرايم دانست كه به

  .(groland, 2000)افزايش ميزان رضايت شهروندي و بهبود رفاه اجتماعي جامعه، تأثيرگذار است 

                                                
1.Jain jakob 
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1اليزابت وود. 5
ترين اشخاصي بود كه از اهميت عينيت بخشيدن به نظريه طراحي كالبدي در اليزابت وود از برجسته :

چنين فضاهايي ايجاد كرد كه هم. ها در نظر ساكنين بودساختمانيكي از اهداف او بهبود نماي . كرداجتماع دفاع مي
عقيدة وود در مورد . ساكنين در آن به دور هم جمع شوند، نتيجة اين گردهمايي، افزايش امكان نظارت بر ساكنين بود

اند و اندهكنترل اجتماعي محيط مسكوني مبتني بر حضور و نظارت توسط خود ساكنين بود، مناطقي كه ازديد پنهان م
ها سبب از بين وود همانند جيكوب عقيده دانست كه بعضي از انواع طراحي. ها مؤثر نيستصريحاً هيچ كنترلي در آن
   .(Robinson, 1996: 14)گيرد شود كه توسط ساكنين صورت ميرفتن كنترل اجتماعي مي

2اسكالمو آنجل.6
كه همواره تاكيد بر اهميت محيط كالبدي براي توان از اسكالمو آنجل  از ديگر نظريه پردازان، مي: 

آنجل بر آن بود كه با مشخص كردن حدود مالكيت، كاهش و يا افزايش دسترسي به . پيشگيري از جرم داشت، نام برد
محل و انجام اقداماتي درخصوص نظارت و مراقبت شهروندان و پليس كه از طريق محيط كالبدي صورت گيرد، در 

  .)44: 1377بنياد اماني، (مستقيم اعمال نمود كاهش جرايم تاثير 

3اسكار نيومن. 7
ويژه آثار جيكوبز، در اثر تمام آثار قبلي، به. نظرية فضاي قابل دفاع اسكار نيومن يك نظرية مهم است :

نيومن برخالف جيكوب از توصيف . به اوج خود رسيدند “فضاي قابل دفاع”عنوان تحت 1972اسكار نيومن در سال 
و تجزيه و تحليل كمي رابطة ميان اشكال خاص طراحي و جرم، گامي فراتر نهاد و پيشنهادهاي ارزشمندي را در زمينه 

هاي فرار منظور ايجاد فضاي قابل دفاع از طريق افزايش نظارت و مراقبت و كاهش تعداد راهجزئيات طراحي محيط به
  .مجرمين ارائه نمود

4نظريه ويلسون و كلينگ. 8
براساس اين نظريه بين فضاهاي شهري خشن و بهم ريخته با افزايش جرم رابطه وجود  :

هاي شكسته يك هايي از نبود كنترل و نظارت اجتماعي بر محيط نظير پنجرهطبق اين نظريه وجود نشانه. دارد
  .)82: 1382كالنتري، (چراغ سبزي براي مجرمين است مثابه به غيرهساختمان، وجود آشغال و 

5نظرية هيلير. 9
. هاي فيزيكي شهر باز و گشوده گرددحل بايد اين باشد كه زيرساختر هيلير و همكارانش راهظبه ن :

هاي شهر قدم نهند و عقيده بر اين است كه در اين صورت آنان به افراد غريبه بايد ترغيب شوند كه به همة سمت
دليل ديگري براي باز گشودن كالبدي . ان اندازه دست از خشونت و جنايت برمي دارند كه ساكنان مورد حمله آنانهم

شهراين است كه مردم بتوانند احساس كنند موقعيت مكاني خاص آنان در يك نقطة شهر چگونه به تمام شهر مربوط 
  .)219: 1377ديكنز، (جدا نباشند مردم بايد از نظر اجتماعي و فيزيكي از بقية شهر . شوندمي

  

  هاي تحليل امنيت در فضاهاي شهريمؤلفه

تواند موجب  مي ،گذارد و اين از يك سوآسايش اجماعي تاثير مي اندازة فضا در متغيرهاي امنيت و: اندازه فضا

                                                
1. Elizabeth Wood 
2. Schomo Angel 
3. Oscar Newman 
4. Wilson, keling 
5. Hillier  
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 ،از سوي ديگر خيز شود وفتارهاي جرمرالقاعده افزايش هاي شهري و عليافزايش اضطراب، ناسازگاري و خشونت
اندازه «دارد كه، طوري كه كاميلوستيه اظهار ميبه. شناسي تقويت نمايدانسجام و روابط اجتماعي را در مقابل آسيب

  .)39: 1379 تواليي،(»تري برقرار استتر فضا روابط صميمانهدر ابعاد كوچك. فضا در ايجاد روابط اجتماعي تاثير دارد

. درخصوص مسئلة ازدحام بايد به اين مسئله توجه كنيم كه تراكم زياد الزاماً به مفهوم معادل ازدحام نيست :ازدحام 

رسد هرچند كه فضاهاي نظر ميبدين معنا كه به. دهيممسئلة ازدحام را در ارتباط با اندازة فضا مورد توجه قرار مي
  .سازدرا فراهم ميخيزي آور است و شرايط جرمبيكران و خالي خود اضطراب

خواهد در حال ارتكاب جرم ديده شود و بدون ترديد، عدم رؤيت بصري ناشي از فرم بدون شك مجرم نمي :فرم فضا
  . سازدفضا، شرايط بسيار مناسبي براي اهداف و رفتارهاي بزهكاران و خالفكاران فراهم مي

روشن و مشخص رؤيت محيط زندگي آدمي را آسان  مراد از آن شكل، رنگ، نظم و ساماني است كه با ايجاد تصويري
شدت و به وضوح تمام خود را به تمام حواس آدمي عرض به ،دارد؛ جايي كه نه تنها قابل رؤيت است بلكهو ميسر مي

  .)25: 1372لينچ، . (كنندمي

نظران از ديد صاحبها نمادها و عالئم و يا به عبارت ديگر نشانه :و خوانايي) اطالعات محيطي(آلودگي نمادي 
خصوص افراد غريبه هاي مختلف شهر هستند و به اين ترتيب افراد بهسيماي شهري از عوامل مهم تشخيص قسمت

  )92: 1372لينچ، (يابند كنند و مسير خود را ميبه محيط و تازه واردين از طريق برقراري ارتباط با آنها احساس امنيت مي

تواند از طريق احساسي  اغتشاش بصري در شكل شهر مي ):ها و عناصراها، حجماغتشاش بصري نم(آلودگي ديداري 
را در ) ناهنجاري رفتاري و يا رفتار آنوميك(و ادراكي بر روي رفتارهاي اجتماعي و انعكاسي يافته و اغتشاش رفتاري 

ز دارا باشد، مثل شكل شهر ممكن است عملكردهاي متعدد ديگري را ني). 1382صالحي،(فضاي شهري توجيه نمايد 
يابي در شهر، باالبردن راندمان و كارايي شهر، ايجاد حس ايمني، ايجاد تصور ذهني از شهر در مردم، ايجاد حس جهت

  ).58: 1377بحريني، (» تأثير قرار دادن ساير عوامل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهرامنيت و شادي در مردم و تحت

اند ها همواره اطراف بشر را احاطه كرده و آن را زير سلطة خود درآوردهرنگ :آلودگي رنگ در فضاهاي شهري
فرم و رنگ : اند ازاز دو عنصر مهم تجسمي تشكيل شده است، اين دو عنصر عبارت(كنيم دنيايي كه ما آن را نظاره مي«

هاي استفاده كه نوع تركيب رنگ اندشناسان ثابت كردهروان). 42: 1380بهادري، (» كه هركدام الزم و ملزوم يكديگرند
رنگ . طور ناخودآگاه در وضعيت روحي مردم مؤثر خواهد بودشده در محيط زندگي، محل كار و فضاي شهري به

با اين شرايط منظور از آلودگي رنگ، تمام شرايط  ).247: 1377بحريني، (هاي مهم زندگي شهري است يكي از جنبه
شود و موجب ناخشنودي او شده و ممكن است اس انسان از رنگ محيط ناشي مينامطلوبي است كه از ادراك و احس

  .موجب رفتارهاي نامطلوب و ناهنجار او گردد

شب و تاريكي . از عوامل وقوع ساده جنايت، انجام آن در تاريكي و به دور از انظار مردم است ):تاريكي(آلودگي نور 
طوري كه بزهكاران عموماً اعمال مجرمانه را در شب و شود، بهموجب تسهيل در روند تكوين اعمال مجرمانه مي

  نظران جهت است كه امروزه براي پيشگيري از جرايم در شب، صاحببدين. دهندتاريكي انجام مي

هاي قوي هاي شهرها را در هنگام شب با روشناييها و كوچهنمايند كه خيابانشناسان پيشنهاد ميشناسي و جرمجامعه
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  .)22: 1376نيا، آقايي. (پرنور، روشن و قابل رؤيت سازندو 

اي كه پاكيزگي محيط، هنجار طبعاً در جامعه ):وجود مواد زايد جامد و فاضالب در محيط(آلودگي محيطي 
مطالعات «شود پاكيزگي و نظافت در فضاي شهري اولين نماد هنجارشكن محسوب مي شود، عدم رعايتمحسوب مي

هايي كه كنار آنها محل زباله بيشتر باشد، شرايط ژاپن حاكي از آن است كه در ساختمان GISا استفاده از عمل آمده ببه
   .(Ogawa, and others, 1998: 2)» گرددخيزي در آنها به همان نسبت بيشتر ميجرم

عدم  ،از طرفي. شودميزان زيادي موجب كاهش جرم ميهاي عمومي بهاين نكته به خوبي اثبات شده است كه مراقبت
ها، انجام برخي رفتارهاي ناهنجار و خشن، ولگردي، مستي، وجود آشغال، خرابه :ريختگي محيطي مانندهممراقبت و به

هاي شكسته يك ساختمان، نشانة طبق اين ديدگاه، پنجره. شودها موجب افزايش جرم ميگري در اين مكانو تكدي
هاي اجتماعي به مثابه چراغ سبز براي مجرميني است كه منتظرند و نبود كنترل نبود كنترل فردي و جمعي در آنجاست

هاي صنعتي و تجاري بدون سكنه، در و ساختمان. ها مرتكب جرم شوندتا فرصت را غنيمت شمرده و در اين مكان
مناطق شهر  هاي عمومي كثيف و پر از آشغال در برخيدار و مخروبه، محوطههاي شكسته، ديوارهاي تركپنجره

هاي خاص، جاذب مجرمين دهد برخي محيطدهد و اين نشان ميها افزايش مياحتمال وقوع جرم را در اين مكان
  .)82: 1380كالنتري، (باشد  بالقوه براي ارتكاب جرم مي

ار خواهي و يا انتشكمك دليل عدم امكان انتشار صدايخيزي فضا را بهآلودگي صوتي شرايط جرم :آلودگي صوتي
سالمت رواني  هآلودگي صوتي، يكي از عوامل محيطي است كه ب .دهدصداي ناشي از عمل مجرمانه را افزايش مي

مثالً هنگامي كه شخص مستعد  ؛گرددتأثير شرايط خاصي زيادتر مياين آسيب تحت احتماالً. رساندافراد آسيب مي
  اي از مطالعة شرح حال پزشكي پاره .كندسروصدا حالت عصبانيت موجود را تشديد مي ،عصبي شدن است

كشي در كاران نشان داده است كه توليد سروصداي ناگهاني و شديد سبب پيدايش حالت خطرناك و حتي آدمجنايت
  .)27: 1357ملكوتيان، (آنها گرديده است 

ها و محالت شهري فضا، مكان هاي ارتباطي نقش بسيار زيادي در تأمين ايمني و امنيتهاي دسترسي و شبكهويژگي :دسترسي

هاي مسكوني وجود هايي كه در محلههاي اصلي و خيابانثابت كرد كه شريان 1987گاردين با تحقيقات خود در سال .دارند
هاي اصلي كه پذيراي تعداد زيادي از ها و شرياننمايند، بنابراين با طراحي شهري خيابانهاي مجرمانه را ترغيب ميدارند، فعاليت

  ).55: 1382حشمتي، (توان امنيت و آرامش محله را حفظ كرد  افراد غيرساكن هستند، مي

كيفيت عمومي مسكن نقش بسيار قاطعي در بروز رفتارهاي اجتماعي مطلوب و يا  :كيفيت سكونت و كاربري زمين

زا است ر محيط جرمشناس سوئدي بر آن است كه وضع سكونت خانواده اعم از اينكه دگين برگ جرم. خيز داردجرم
طور محسوس دگرگون شده و تأثير اطرافيان سكونتگاه خانوار بهو يا آنكه تمايالت مجرمانه را تحريك نمايد، تحت

: اطرافيان سكونتگاه عبارتند از. ممكن است فردي را به طرف ارتكاب جرم بكشاند و يا از وقوع جرايم پيشگيري نمايد

و در بسياري از موارد ديده شده كه ... وستان تحصيلي، خانوادگي، شغلي، ورزشي و همسايه، همبازي كوچه و محله، د
  .)246: 1368دانش، (وجود آمده است هايي در رفتار و اعمال افراد بهدگرگوني با تغيير محل سكونت،

  :رابطة بزهكاري با محل سكونت ناشي از اين عوامل است
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. ها را دارا هستندهاي تنگ و پرپيچ و خم و شلوغ، ميزان زيادي از بزهكاريهاي ارزان قيمت، خياباننواحي با خانه. 1

آيند، از نظر ايجاد بزهكاري و موارد جرم سهم بيشتري را حساب مينقاطي از شهر كه از نظر ازدحام، فقيرنشين به .2
نظر  اسب است كه آنها را ازكنند، معموالً جايي نامنهايي كه كودكان كجرو در آن زندگي ميخانه .3. دارا هستند

 .)128: 1363فرجاد، (» دهنددر مضيقه قرار ميامكانات بهداشتي و تفريحي 

هاي مسكوني، كيفيت و وضعيت وضعيت مناطق شهري و محالت و حتي تعداد طبقات ساختمان ،بر اين اساس
عواملي است كه تأثير در نوع ... شتن و ها، كيفيت ابنيه از لحاظ مرغوبيت، سرسبز بودن و نور كافي داظاهري آپارتمان

  .)97: 1377سگراني طرقبه، (گذارد جرايم ارتكابي در مناطق شهري و محالت بر جاي مي

معماري و . گيرد، اساساً متكي به زمين استهر فعاليتي كه توسط انسان صورت مي :ها و كاربري زمينكيفيت فعاليت
شهرها متمركزترين نقاط . افتدها اتفاق ميها در آن چارچوبواع فعاليتشهرسازي با فضاهايي سروكار دارند كه ان

هاست و كاربري زمين عبارت است از نحوه يا نوع استفاده از زمين به جهت نوع فعاليتي استفاده از زمين توسط انسان
كار به هرج و مرج و شدت و تمركز استفاده از زمين در شهرها در صورت فقدان قوانين . شودكه در آن انجام مي

يكي از قوانين كاربري زمين است كه براي كنترل رشد و توسعه بهداشت،  »بنديمنطقه«انجامد ها مييتلناسازگاري فعا
كنند، زيرا كاربري گرهاي اجتماعي اساساً از آن حمايت ميريزان و اصالحبرنامه. رودكار ميايمني و رفاه جامعه به

   .(Collin, 1997: 112) دهدو خطرات را كاهش ميكند زمين را محدود مي

هاي متنوع در كنار يكديگر محيطي سالم و امروزه يك بلوك شهري مطلوب، انساني و زنده جايي است كه تركيبي از فعاليت
كردي عملعملكردي، الگوهاي تكبندي تكوحشت برانگيزتر از منطقه. هاي انساني فراهم آورندفعال و كامل براي فعاليت

  ).47: 1378بحريني، (طوركلي ويران و غيرقابل زندگي نموده است كار گرفته شده، امنيت شهر را بهاست كه در هرجا به

  

  محدوده مورد مطالعه

  8موقعيت نسبي و طبيعي منطقه 

تپه در شرق تهران قرار گرفته است هاي سهشهرداري تهران، در دامنة شيب ماليم رشته كوه البرز در شمال كوه 8منطقه 
  بـه   13به ارتفاعات كوه البرز و از طريق همساية جنـوبي خـود منطقـه    ) 4منطقه (و از طريق همساية شمالي خود 

كنندة آبهاي شيب طبيعي اين اراضي از شمال به جنوب، هدايت. رسدتپه ميهاي سهحصار و كوههاي سرخهجنگل
طـوركلي از لحـاظ، تقسـيمات    بـه . و سپس مناطق جنوب ـ شرقي شهر تهران است سطحي باالدست به اين منطقه 

؛ از غرب به )13منطقه (؛ از جنوب به خيابان دماوند )4منطقة (شرقي به بزرگراه رسالت شهرداري، از شمال و شمال
محله شورا  13محله مميزي و  20ناحيه و  3داراي  8منطقه . گرددمنتهي مي) 7منطقه (بنا سبالن جنوبي و استاد حسن

از شمال و شرق به خيابان رسالت، از جنوب به خيابان دماوند، از غرب به خيابان شهيدآيت  :ناحيه يك: ياري است

به خيابان  از شمال به بزرگراه رسالت، از جنوب به خيابان دماوند و مسيل باختر، از شرق :ناحيه دوشود؛ منتهي مي

از شمال به بزرگراه رسالت، از جنوب به خيابان  :ناحيه سهشهيدآيت و از غرب به خيابان شهيدمدني ارتباط دارد؛ 
  .شودجنوبي منتهي ميبنا و خيابان سبالندماوند، از شرق به خيابان مسيل باختر، از غرب به خيابان استاد حسن
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  روش انجام تحقيق

 نيبر ا. دارد هيآن حالت ثانو يليتحل ياست و جنبه يينخست شناسا يدر مرحله قيتحق ياز آنجا كه هدف اصل
 هيو تجز يآوردر جمع جيمرسوم و را يهااز روش قيتحق نيدر ا. است يشيماياز نوع پ يفيتوص قياساس روش تحق

برداشت و  .باشد مي ...و ياكتابخانهروش و  ياسناد ي،دانيآنها مطالعات م نيشود كه مهمتريها استفاده مداده ليو تحل
  هاي محيطي در چك ليست بررسي تاثير شاخص«عنوان تحقيق ميداني با استفاده از شاخص مدل تحليلي، تحت

منظور گردآوري دقيق اطالعات شهر تهران، به 8در منطقه ) خيابان، ميدان،پارك( در فضاهاي عمومي» خيزي فضاجرم
اين چك ليست شامل يكصدوپنجاه آزمون از دوازده مولفه و شاخص اصلي است و منطبق . و مشاهده منظم انجام شد

همچنين مشاهدة اسنادي . استهاي مدل تحليلي تهيه شده است و در همه فضاهاي شهري قابل استفاده با شاخص
اطالعات ..) .هاي آماري جمعيت، گزارش آماري جرايم و ها، گزارشهاي توزيع جرايم، جدولها، نقشهگزارش(

روش . فراهم نمود» تحليل اطالعات«عدي تري براي بخش بنحو كاملمرحلة مشاهده در فضاهاي مورد مطالعه را به
 ،پژوهش حاضر در .باشد مي) توصيفي و استنباطي(اي و كيفي با استفاده از تحليل آماري شامل تحليل مقايسه تحليل،

ها، رسم نمودارها و  جدول تهيه براي توصيفي آمار از. شده است استفاده استنباطيتوصيفي و  آمار از ها داده تحليل رايب
هاي  و آمار استنباطي براي آزمون فرضيه )ميانگين، انحراف معيار و خطاي معيار ميانگين( هاي آماري شاخص محاسبه

؛ مقايسه 2لفاي كرونباخضريب آهاي آن،  لفهمؤليست كل و  چك  1براي سازگاري دروني .پژوهش استفاده شده است
همچنين براي  ؛3طرفه ليست جامع عوامل محيطي برحسب ناحيه از تحليل واريانس يك هاي چك لفهمؤميانگين 

هاي  لفهمؤارتباط بين ؛  4دو بين نواحي مختلف از آزمون تعقيبي دانكندار به صورت دوبه هاي معني تشخيص تفاوت
و همچنين به تفكيك  8ليست در كل منطقه  هاي چك تفاوت بين ميانگين مؤلفه ؛5ليست از ضريب همبستگي پيرسون چك

؛ و  7اي نمونه تك tاز آزمون ) 5/0مقدار (ليست با حد متوسط  هاي چك تفاوت ميانگين مؤلفه ؛6نواحي از آزمون فريدمن
براي تجزيه و  .ه شده استاستفاد 8اي از تحليل خوشهليست  هاي چك لفهمؤبندي محالت بر اساس  براي خوشههمچنين 

مورداستفاده قرار  05/0 داري و سطح معني 14ويراست  Minitabو  16ويراست  SPSS9افزارهاي ها، نرم تحليل داده
 “هاتهران اعم از ميادين، خيابان و پارك 8مجموعه فضاهاي شهري منطقه ”جامعه آماري مطالعه حاضر،  .گرفته است

تك اين فضاها ممكن درباره تك آوري اطالعاتاز آنجا كه امكان جمع. محله است 13ناحيه و  3اين منطقه شامل  .باشد مي
: برهمين اساس فضاهايي كه دو معيار  زير را دارا هستند انتخاب شدند. اي را از اين ميان انتخاب كرد نيست، بايد حجم نمونه

 8گانه منطقه فضاهاي مزبور معرف محالت سيزده. 2؛ )اهها و پاركميادين، خيابان(داشتن همه انواع فضاهاي شهري . 1
عنوان نقطه به 39كه در مجموع شد با توجه به اين دو معيار، از هر محله يك خيابان، يك پارك و يك ميدان انتخاب . باشند

                                                
1. Internal Consistency 
2. Cronbach’s Alpha Coefficient 
3. One-way Analysis of Variance (One-way ANOVA) 
4. Duncan 
5. Pearson's Correlation Coefficient 
6. Friedman's Test 
7. One-Sample T Test 
8. Cluster Analysis 
9. Statistical Package for the Social Sciences 
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آمار و اطالعات  شايان ذكر است، با استناد به اعالم رسمي نيروي انتظامي و. فضاي شهري نمونه جهت مطالعه موردي هستند
دليل ليكن به. مكاني جرايم، نتايج تحليل و بررسي برداشت و مشاهدات ميداني تا حدود زيادي منطبق بر آمار ذكر شده بود

در اين پژوهش  8خيزترين فضاهاي شهري منطقه عدم صدور مجوز از سوي نيروي انتظامي انتشار اين آمار و ذكر نام جرم
 دست آمده و نيز سنجش سازگاري درونيميداني و مشاهدات الزم و وارد كردن اطالعات به پس از برداشت. ميسر نيست

  .ها گرديدنامه چك ليست اقدام به تجزيه و تحليل دادهپرسش

  

  هايافته

هاي مكان) فضايي، كالبدي و عملكردي(هاي محيطي بين ويژگي»  امكاني«و » احتمالي«نتايج حاصله وجود رابطه 
  . كاهش ميزان امنيت را مورد تاييد قرار داد ،ها و در نهايتوقوع جرايم و جنايتشهري و 

نتايج . طرفه استفاده شدهاي آن بر حسب ناحيه از تحليل واريانس يك منظور مقايسه ميانگين چك ليست كل و مولفهبه
براي تشخيص . اردداري بين نواحي مختلف از نظر چك ليست كل وجود د حاكي از آن است كه تفاوت معني

  . دو بين نواحي مختلف از نظر چك ليست كل از آزمون دانكن استفاده گرديدبهودار به صورت د هاي معني تفاوت

دار باالتر از ناحيه سه و ميانگين  نتايج بيانگر آن است كه ميانگين چك ليست كل نواحي يك و دو به صورتي معني
  . باشد احيه يك ميناحيه دواز نظر چك ليست كل باالتر از ن

هاي ناحيه دو به صورتي  شود كه ميانگين تمام مولفهمشاهده مي ،هاي چك ليست همچنين درخصوص تمامي مولفه
هاي مقياس، ازدحام، فرم فضا، آلودگي ديداري، نور،  دار باالتر از ناحيه سه بود و نواحي يك و دو از نظر مولفه معني

يفيت كلي سكونت در محالت مجاور فضا مشابه يكديگر بودند و تفاوت آلودگي صوتي، كنترل نفوذپذيري و ك
  . داري از لحاظ آماري مشاهده نشد معني

هاي مقياس، آلودگي نمادي، نور، آلودگي محيطي، دسترسي به خدمات حمل و نقل  نواحي يك و سه از نظر مولفه
توان  طوركلي از اين آزمون ميبه. گر نداشتندداري با يكدي ها و كاربري زمين تفاوت معنيعمومي و كيفيت فعاليت

با ميانگين  1رتبه اول در چك ليست جامع سنجش نقش عوامل محيطي و ناحيه % 58با ميانگين  2دريافت كه ناحيه 
م يالزم به ذكر است كه آمار و اطالعات مكاني جرا. رتبه سوم را داراست% 31با ميانگين  3رتبه دوم و ناحيه % 48

در تحقيق نظرسنجي طرح امنيت . باشد دست آمده ميبندي به ظامي نيز تا حدود زيادي نزديك به اين رتبهنيروي انت
حوزه سرزميني سركالنتري چهارم كه توسط اداره برآورد معاونت اجتماعي  ،از ديدگاه پاسخگويان ،محله محور

اين تحقيق با . دست آمده استبهشابهي عمل آمده است نيز نتايج مبه 91-92فرماندهي انتظامي تهران بزرگ سال 
  وسيله نتايج حاصله نيز به. آوري شده استنامه جمعنياز از طريق پرسشهاي موردروش پيمايشي انجام و داده

سال ساكن در  18جامعه آماري تحقيق شامل كليه افراد باالي . استمورد پردازش قرار گرفته SPSSافزارنرم
اي انجام اي چندمرحله صورت خوشهآوري اطالعات اين پژوهش بهجمع. تهران بوده استسركالنتري چهارم شهر 

هاي زيرمجموعه سركالنتري چهارم تقسيم شده و با نامه به تناوب در بين كالنتريبدين صورت كه پرسش. شده است
ا انتخاب كرده و نسبت به ها رصورت تصادفي نمونهبه سال به باال 18درصد زن و  50درصد مرد و 50رعايت تقريبي
  . براي تجزيه و تحليل اطالعات از آمار توصيفي استفاده شده است اند ونامه اقدام نمودهتكميل پرسش
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  اهداف تحقيق، دستيابي به نظرات ارزشمند شهروندان درخصوص ميزان احساس امنيت موجود در منطقه محل 

شان و نيز نظرات شهروندان درخصوص ميزان رضايت از عملكرد پليس پايتخت و ميزان امنيت موجود در سكونت
دهد از ديدگاه شهروندان حوزه سرزميني سركالنتري چهارم نتايج تحقيق نشان مي. باشد منطقه محل سكونت خود مي

  بري و ، جيب»درصد 5/70«مخدر ، خريد و فروش مواد»درصد 70«، حمل سالح سرد »درصد 91«مصرف مواد مخدر 

 االشارهفوق هاي حوزه سرزمينيبيشترين ميزان وقوع جرايم و آسيب» درصد 64«درصد و درگيري و نزاع » 5/68«قاپي كيف
در ادامه . باشد هاي تحقيق مزبور تا حدود زيادي منطبق بر پژوهش حاضر مي يافته. خود اختصاص داده استرا به

گانه آن پرداخته و و نواحي سه 8هاي چك ليست در كل منطقه  سي تفاوت بين ميانگين مولفهتحقيق حاضر، به برر
ها  باالترين رتبه 8دست آمده حاكي از آن است كه در كل منطقه نتايج به. براي اين منظور از آزمون فريدمن استفاده شد

ها مربوط به  صوتي است و كمترين رتبه هاي آلودگي محيطي، آلودگي ديداري و آلودگي به ترتيب مربوط به مولفه
توان گفت در ناحيه  مي. ونقل عمومي، كنترل نفوذپذيري و آلودگي نمادي استهاي دسترسي به خدمات حمل مولفه

هاي آلودگي صوتي، آلودگي ديداري، كيفيت كلي سكونت در محالت  ها به ترتيب مربوط به مولفه يك باالترين رتبه
ونقل عمومي، آلودگي نمادي و هاي دسترسي به خدمات حمل ها مربوط به مولفه ين رتبهمجاور فضا است و كمتر

هاي آلودگي محيطي، آلودگي  ها به ترتيب مربوط به مولفه ليكن در ناحيه دو باالترين رتبه. كنترل نفوذپذيري است
ونقل ، دسترسي به خدمات حملهاي كنترل نفوذپذيري ها مربوط به مولفه ديداري، آلودگي صوتي است و كمترين رتبه

هاي آلودگي محيطي، ازدحام و  ترتيب مربوط به مولفهها به عمومي و آلودگي نمادي است و در ناحيه سه باالترين رتبه
ونقل عمومي، كنترل ازدحام و هاي دسترسي به خدمات حمل ها مربوط به مولفه آلودگي ديداري است و كمترين رتبه

  .دهدهاي مورد مطالعه را نشان ميمقايسه رتبه نواحي از نظر مولفه 2جدول شماره . ادي استنفوذپذيري و آلودگي نم

  گانه آن از و نواحي سه 8ليست در كل منطقه  هاي چك لفهمؤهاي  مقايسه ميانگين رتبه: 2جدول

  شرح
  ناحيه

  8منطقه 
  3ناحيه   2ناحيه   1ناحيه 

  03/8) 5(  07/8) 4(  17/8) 5(  78/7) 5(  مقياس

  83/7) 6(  11/9) 2(  21/6) 7(  00/8) 4(  ازدحام

  09/6) 8(  36/6) 7(  17/5) 8(  89/6) 7(  فرم فضا

  60/3) 10(  11/4) 10(  62/3) 10(  78/2) 11(  آلودگي نمادي

  29/9) 2(  96/8) 3(  21/9) 2(  89/9) 2(  آلودگي ديداري

  67/4) 9(  29/5) 9(  92/3) 9(  72/4) 9(  نور

  31/9) 1(  50/9) 1(  29/10) 1(  72/7) 6(  آلودگي محيطي

  91/8) 3(  93/7)5(  08/9) 3(  22/10) 1(  آلودگي صوتي

  20/3) 11(  21/3) 11(  92/2) 12(  56/3) 10(  كنترل نفوذپذيري

  73/2) 12(  07/3) 12(  12/3) 11(  67/1) 12(  دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي

  14/8) 4(  79/6) 6(  75/8) 4(  44/9) 3(  كيفيت كلي سكونت در محالت مجاور فضا

  20/6) 7(  61/5) 8(  54/7) 6(  33/5) 8(  ها و كاربري زمين كيفيت فعاليت

  35  14  12  9  حجم نمونه

  3/177  7/61  9/72  6/62  آماره آزمون

  11  11  11  11  درجه آزادي

p-value 001/0<  001/0<  001/0<  001/0<  

  .نشان داده شده است” ميانگين رتبه) رتبه(“مقادير به صورت                  
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هايي وجود توان نتيجه گرفت كه در هر كدام از نواحي از نظر عوامل محيطي و كالبدي كاستي از اين بررسي مي
امه به در اد. تبع آن كاهش امنيت ناحيه را به دنبال دارددارد كه به مجرم فرصت ارتكاب جرم را خواهد داد و به

اي  نمونهتك tبا استفاده از آزمون  8در منطقه ) 5/0مقدار (هاي چك ليست با حد متوسط  مقايسه ميانگين مولفه
پس از بررسي نمودارها و . تر بودند ها از مقدار ميانگين باالتر و كدام يك پاييناينكه كدام مولفه. پرداخته شد

لودگي نمادي، كنترل نفوذپذيري و دسترسي به خدمات حمل و نقل هاي آ مولفه 1توان گفت در ناحيه  ها مي جدول
ها و كاربري زمين محيطي، كيفيت فعاليتهاي مقياس، فرم فضا، نور، آلودگي تر از حد متوسط، مولفه عمومي پايين

هاي ازدحام، آلودگي ديداري، آلودگي صوتي، كيفيت كلي سكونت در محالت مجاور فضا  در حد متوسط، و مولفه
  . باالتر از حد متوسط بودند

هاي فرم فضا، آلودگي نمادي، نور، كنترل  اما مولفه. تر از حد متوسط نبودند ها پايينكدام از مولفه، هيچ2در ناحيه 
هاي  ها و كاربري زمين در حد متوسط و مولفهونقل عمومي و كيفيت فعاليتنفوذپذيري، دسترسي به خدمات حمل

صوتي و كيفيت كلي سكونت در محالت مجاور فضا باالتر از حد  -محيطي -ديداريمقياس، ازدحام آلودگي 
  . متوسط بودند

هاي فرم فضا، آلودگي نمادي، نور، كنترل نفوذ پذيري، دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي و  ، مولفه3در ناحيه 
هاي ديداري، محيطي، ازدحام، آلودگيهاي مقياس،  تر از حد متوسط و مولفه كيفيت فعاليت ها و كاربري زمين پايين

ها باالتر از كدام از مولفهصوتي و كيفيت كلي سكونت در محالت مجاور فضا در حد متوسط بودند در اين ناحيه هيچ
  شود، نشان داده مي3خالصه مطالب ذكر شده در جدول. حد متوسط نبودند

  اينمونه تك tبا استفاده از آزمون  3و  2، 1در نواحي ) 5/0مقدار (ليست با حد متوسط  هاي چك مقايسه ميانگين مؤلفه. 3جدول

  ناحيه
  وضعيت

  باالتر از حد متوسط  حد متوسط  تر از حد متوسط پايين

  1ناحيه 

  آلودگي نمادي

  كنترل نفوذپذيري

  دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي

  مقياس

  فرم فضا

  نور

  آلودگي محيطي

  ها و كاربري زمين كيفيت فعاليت

  ازدحام

  آلودگي ديداري

  آلودگي صوتي

  كيفيت كلي سكونت در محالت مجاور فضا

  -   2ناحيه 

  فرم فضا

  آلودگي نمادي

  نور

  كنترل نفوذپذيري

  دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي

  ها و كاربري زمين كيفيت فعاليت

  مقياس

  ازدحام

  ديداري آلودگي

  آلودگي محيطي

  آلودگي صوتي

  كيفيت كلي سكونت در محالت مجاور فضا

  3ناحيه 

  فرم فضا

  آلودگي نمادي

  نور

  كنترل نفوذپذيري

  دسترسي به خدمات حمل و نقل عمومي

  ها و كاربري زمين كيفيت فعاليت

  مقياس

  ازدحام

  آلودگي ديداري

  آلودگي محيطي

  آلودگي صوتي

  مجاور فضا كيفيت كلي سكونت در محالت

 -  



    149                                        بدي در ارتقاء امنيت  فضاهاي شهرينقش عوامل محيطي و كال

 

هاي آن با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه انجام شد و براي  سپس مقايسه محالت از نظر چك ليست كل و مولفه
دار به صورت دو به دو بين محالت مختلف از نظر چك ليست كل از آزمون دانكن استفاده  هاي معني تشخيص تفاوت

  . چك ليست كل بر حسب ناحيه با استفاده از فرمول زير به دست آمد همچنين مقادير ميانگين و خطاي معيار. گرديد

x

SD
SEM =

 
SEM = خطاي معيار ميانگين وSD  =باشد انحراف معيار  مي.  

رتبه اول، ) 2ناحيه (محله نارمك . دست آمدبر حسب چك ليست كل به 8هاي محالت منطقه  پس از انجام آزمون رتبه
رتبه چهارم، محله ) 2ناحيه (رتبه سوم، محله فدك ) 2ناحيه (حوض رتبه دوم، محله هفت) 1ناحيه (محله تهرانپارس 

رتبه هفتم، محله مدائن ) 3ناحيه (رتبه ششم، محله مجيديه ) 1ناحيه (رتبه پنجم، محله دردشت ) 3ناحيه (كرمان 
) 2ناحيه (رتبه دهم، محله زركش ) 3ناحيه (يه رتبه نهم، محله وحيد) 3ناحيه (رتبه هشتم، محله لشكر غربي ) 1ناحيه (

رتبه سيزدهم را به خود ) 3ناحيه (رتبه دوازدهم، و محله تسليحات ) 3ناحيه (رتبه يازدهم، محله لشكر شرقي 
  .دهدخوبي نشان مياين مقايسه را به 4جدول شماره . اختصاص دادند

  

  ليست چكهاي  مقايسه محالت از نظر ميانگين كل مؤلفه: 4جدول

 F P)12و22(  رتبه ميانگين  ميانگين) انحراف معيار(  محله

  تهرانپارس
ab

)068/0 (677/0 2  

46/23 001/0<  

  دردشت
cd

)100/0 (407/0 6  

  مدائن
cd

)014/0 (363/0 8  

  حوض هفت
ab

)026/0 (666/0 3  

  فدك
b

)034/0 (630/0 4  

  زركش
d

)063/0 (297/0 11  

  نارمك
a

)031/0 (757/0 1  

  كرمان
c

)058/0 (465/0 5  

  مجيديه
cd

)073/0 (395/0 7  

  لشگر شرقي
d

)054/0 (295/0 12  

  لشگر غربي
cd

)146/0 (346/0 9  

  وحيديه
d

)076/0 (311/0 10  

  تسليحات
e

)010/0 (175/0 13  

                )a-e :(دارند 05/0سطح داري در  ها با حروف كامالً متمايز تفاوت معني ميانگين.  
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  ليست كل از نظر چك 8مقايسه محالت منطقه . 1نمودار

  
  بندي محالت بر اساس چك ليست كل رتبه: 1نقشه

تك تك محالت در مورد تكبه اين صورت كه تك. هاي چك ليست نيز انجام شد تك مولفهها درباره تكاين مقايسه
سپس براي . هاي اصلي مشخص گرديددر مورد هر يك از شاخصها ها با يكديگر مقايسه شدند و رتبه محلهمولفه

روش پيوندهاي كامل، اي به هاي چك ليست جامع عوامل محيطي از تحليل خوشه بندي محالت از نظر مولفه خوشه
هاي پيوند كامل، متوسط و وارد يكسان بندي روش با توجه به نتايج نمودارها خوشه. متوسط تكي و وارد استفاده شد

در اينجا تنها يكي از نمودارها  .با سه روش ديگر متفاوت است بندي با استفاده از پيوند تكي نسبتاً ، ولي خوشهاست
  .شودنشان داده مي

0.0
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  بندي محالت با استفاده از پيوند وارد خوشه: 2نمودار

                 

هفت حوض و نارمك بيشترين شباهت را هاي پيوندي كامل، متوسط و محالت تهرانپارس، فدك، با استفاده از روش
همچنين محالت دردشت، . اندهاي چك ليست جامع عوامل محيطي دارند و تشكيل يك خوشه را داده از نظر مولفه

عبارت ديگر اين محالت از به. اندمجيديه، زركش، لشكر غربي، وحيديه، مداين و كرمان در يك خوشه قرار گرفته
محالت تسليحات و لشكر شرقي نيز  ،در نهايت. انديباً در يك خوشه مجزا قرار گرفتهمولفه چك ليست تقر 12لحاظ 

در خوشه . بندي شدندوضعيت ضعيف متوسط و خوب دسته 3باالخره محالت در . انددر يك خوشه مجزا قرار گرفته
ر خوشه دوم ، د% 26 ± 07/0 ليست كلمحالت تسليحات، لشكر شرقي و وحيديه با ميانگين چك) ضعيف(اول 

و % 37 ± 05/0 ليست كلمحالت زركش، لشكرغربي، مدائن، مجيديه، در دشت و كرمان؛ با ميانگين چك) متوسط(
 5قرار گرفتند در جدول شماره % 68 ± 05/0 حوض، تهرانپارس و نارمكمحالت فدك، هفت) خوب(در خوشه سوم 

  . متوسط و ضعيف نشان داده شده است طور خالصه وضعيت محالت بر حسب درجه خوب،به

  

  ميانگين-kليست با استفاده از روش  هاي چك لفهمؤبندي محالت بر اساس  گروه :5جدول

  محالت  تعداد  خوشه
  ليست كل چك

  وضعيت
  ميانگين) انحراف معيار(

  ضعيف  26/0) 07/0(  تسليحات، لشگر شرقي و وحيديه  3  يك

  متوسط  37/0) 05/0(  مجيديه، دردشت و كرمانزركش، لشگر غربي، مدائن،   6  دو

  خوب  68/0) 05/0(  حوض، تهرانپارس و نارمك فدك، هفت  4  سه

  

سنجش (دست آمده و انطباق با آمار نيروي انتظامي و طوركلي با بررسي اطالعات با بررسي اطالعات و نتايج بهبه
و وجود اسناد و  8گانه منطقه  13و نيز مصاحبه محقق با ساكنان محالت ) 8احساس امنيت از نگاه شهروندان منطقه 
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هاي شهري در مكان) فضايي، كالبدي، عملكردي(هاي محيطي يشواهد موجود وجود رابطه احتمالي و امكاني ويژگ
عدم احساس امنيت را موردتاييد قرار داد و تمامي اين عوامل در افزايش يا  ،ها و در نهايتايم و جنايتوقوع جر

  . باشندسزايي داشته و قابل تأمل ميهكاهش ميزان امنيت منطقه تأثير ب

  

  گيريبحث و نتيجه

ها و هاي پهن و باريك و با خيابانها، محلهشهر محيطي است با گوناگوني بسيار، با امكانات فراوان، پارك و بوستان
فضاي شهري بيشتري ارتباط را با مردم و محيط زندگي . زندهم پيوند ميگذرگاههاي مختلف كه فضاي اجتماعي را به

زيبايي، آراستگي، . بخشي و احساس آرامش به شهروندان داردسزايي در هويتهكند و در نتيجه نقش ببرقرار مي
تمام امكانات جديد شهرهاي . ها و معيارهاي مهم ارزيابي شهر آرامش بخش استي از ويژگيبخشپاكيزگي و انسجام

هاي آنها به دليل تمركز باالي جمعيت و فعاليت. امروز همانند گذشته قادر به تأمين آرامش و امنيت شهروندان نيستند
  . اندامنيت فضاي شهري فاصله گرفتههاي آرامش و تدريج، از شاخصخارج از مقياس انساني و فراواني ماشين به

از آنجا كه به امنيت شهري . عد عوامل محيطي و كالبدي مورد بررسي قرار گرفتامنيت شهري از ب ،در اين پژوهش
ريزي شهر در موضوعات مرتبط با اهميت برنامه ،ريزي شهري كمتر توجه شده است و از سوي ديگرديدگاه برنامه

هاي مناسب در حوزه ريزي دقيق و اتخاذ سياستتوان با برنامه برخوردار است و در بيشتر ميشهر از جايگاه بااليي 
  . كاربري اراضي شهري امكان بروز برخي از تهديدات شهري را محدود نمود

هاي نامناسب، باريكي نتايج حاصل از آزمون فرضيه نشان داد، عوامل كالبدي و محيطي موجود در محله، مانند كاربري
ها هاي نامناسب در داخل محلهها، وجود فضاهاي بالاستفاده، همجواري با برخي از كاربريها، تاريكي كوچه كوچه

نگاهي به آمار مكاني مربوط به وقوع جرم و ناامني، تفاوت ميزان وقوع جرم در . شودموجب افزايش احساس ناامني مي
  هاي پيراموني حمايت موماً از نظر دفاعي و نظارتي از كاربريهايي كه عكه محدودهطوريبه. دهدآنها را نشان مي

هايي پيراموني آنها كه امكان نظارت غيررسمي ها در بدنه يا محيطشوند به اين معني كه ميزان تنوع و تركيب كاربرينمي
فقدان رغبت كافي افراد در  ها،كند ناچيز بوده است و در نتيجه به دليل فقدان كثرت و تنوع فعاليترا بر فضاها فراهم مي

ها ميزان ناامني اين محيطتدريج بهاستفاده از آنها و ركود و خلوتي حاكم بر آن و نيز به دليل عدم رونق و سرزندگي به
هاي كالبدي و محيطي فصل چهارم مالحظه  هاي ارائه شده در قسمت يافتهها و تحليلشود و بر اساس بررسيافزوده مي
هاي اراضي شهري پيرامون فضاهاي عمومي موجود در محدوده مورد مطالعه، افزايش احساس تركيب كاربريگرديد كه 

گذشته از نابساماني و كمبودهاي موجود، عليرغم كمبود قابل توجه فضاي سبز در . امنيت ساكنان آن موثر بوده است
به دليل عدم توجه به معيارهاي تناسب مكاني محدوده مطالعاتي، فضاهاي سبز موجود در داخل محدوده يا مرزهاي آن 

  . ها و فضاهاي سبز قابل دسترس خود ندارنداند و ساكنان آنچنان تصور مطلوبي از پاركنقاط ناامني تبديل شدهفعاليت به

عنوان ها و فضاهاي سبز، فضاهاي عمومي قابل توجهي براي برقراري تعامالت اجتماعي بهعالوه بر آن غير از پارك
در اين شرايط بديهي است اهميت . عامل موثر در تأمين امنيت افراد در فضاهاي بيروني واحد مسكوني وجود ندارد

فضاهاي سبز موجود در داخل محدوده يا پيرامون آن و تأمين امنيت افراد و القاء احساس ناامني چنين  ها وپارك
  . گرددكنندگان دو چندان ميهايي به استفادهمحيط
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  رهاراهكا

  :    شودراهكارهاي عملي براي كاهش جرم و افزايش امنيت در فضاهاي شهري به شرح زير پيشنهاد مي

هاي روشنايي و با نگهداري مناسب از مبلمان شهري و تابلوها و عالئم شهري و چراغ :نگهداري بازسازي و .1

  . خيزي كاسترفتن ظرفيت مناطق در جرمهاي شهري، از باال سازي هزينهتوان عالوه بر بهينهسازي ميمحوطه

به معناي توانمندسازي محيط شهري از طريق در معرض ديد قرار گرفتن و آساني نظارت است كه  :نظارت طبيعي .2
بر اين اساس اين امكان فراهم . كندهاي انتظامي فراهم ميوسيله شهروندان يا ارگانامكان نظارت بر مناطق شهري را به

  . ناطق شهري در معرض ديد عموم قرار گيرندشود كه ممي

اين امر در طراحي فضاي . شودعمل آورده ميو از ايجاد مناطق غيرقابل نظارت به اصطالح مناطق كور جلوگيري به
ها و ها و درختچههاي فضاي سبز نظير بوتهسبز مناطق شهري بايستي مورد توجه باشد تا از ايجاد مناطق كور با حايل

  . كند جلوگيري كردكه امكان نظارت مستقيم را دشوار مي درختان

هاي اجتماعي در مناطق منظور اين است كه اين امكان فراهم شود تا برخي فعاليت: هاي اجتماعيحمايت از فعاليت. 3
. زايي و ايجاد تسهيالت رفاهي بتوان ميزان نظارت انساني را به مناطق افزايش دادشهر ايجاد شود كه عالوه بر اشتغال

  . بسياري از جرايم شهري در مناطقي روي مي دهند كه نظارت عمومي كم است و يا انسان حضور فيزيكي ندارد

  سازي فضاهاي شهري به ويژه در ساعات شبانهمناسب .4

  هاي پنهان و فاقد نظارتايجاد گوشهدقت در كاشت گياهان و جلوگيري از  .5

. هاي مختلف شب و روز، در فضاهاي شهري موجب شودتواند حضور شهروندان را در ساعتتنوع كاربري مي .6

بنابراين . ها ميسر باشدشود كه حضور زنان، مردان و خانوادهحضور شهروندان وقتي سبب افزايش ايمني اجتماعي مي
هاي آوردن ايمني اجتماعي در شهر موثر است كه انواع موضوعري وقتي در فراهمتنوع كاربري در فضاهاي شه
  .ها، زنان و كودكان در آن فضا موجود باشدموردنياز براي مراجعه خانواده

  

  كتابشناسي

 نت امنيتي و انتظامي وزارتمعاو: ، تأملي بر عوامل وقوع جنايت، مجله امنيت، شماره دوم، تهران)1376(نيا آقايي .1

  كشور؛

  ؛انتشارات دانشگاه تهران: ، تجدد، فراتجدد و پس از آن در شهرسازي، تهران)1378(بحريني، حسين  .2

  ؛، فرآيند طراحي شهري، انتشارات دانشگاه تهران)1377( بحريني، حسين .3

  نشريه مدرسه نو؛: ها، تهرانرنگ ، روانشناسي كاركردي)1380(بهادري، منصور  .4

: بررسي ارتباط شهرنشيني با بزهكاري نوجوانان پسر در كانون اصالح و تربيت تهران، تهران ،)1378(بنياد اماني، ليال  .5

  شناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي؛نامه كارپايان

  ؛)طراحي، اجرا، مديريت(ي ، فضاهاي شهر)1373(پيرموره، ماري آلن، ليز سابري  .6

دي شهر در انديشه و عمل، رساله دكتري، دانشكده ، شكل شهر منسجم، مطالعه انسجام كالب)1379(تواليي، نوين  .7

  ؛هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
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نامه پايان: ، فضاي قابل دفاع، استراتژي طراحي شهري جهت پيشگيري و كاهش جرايم، تهران)1382(حشمتي، محمد  .8

  و شهرسازي، دانشگاه شهيد بهشتي؛ كارشناسي ارشد دانشكده معماري

  ؛انتشارات كيهان: شناسي چيست؟ تهرانمجرم كيست؟ و جرم، )1368(زمان دانش، تاج .9

  ؛انتشارات  آستان قدس رضوي: شناسي شهري، ترجمه دكتر حسين بهروان، مشهد، جامعه)1377(ديكنز، پيتر  .10

دانشكده علوم انساني، دانشگاه : هاي شهري موثر در پيشگيري از جرايم، تهران، سياست)1377(سگراني طرقبه، محمود  .11
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